
PROTOKÓŁ  NR XLN/13

z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 03 września 2013 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 14 osób – dn. 30 sierpnia br. zmarł radny Kazimierz Mosakowski
Obecnych                       - 14 osób 

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu 

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy
2. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy                  
4. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 
– 2020.

4. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej  Nr  XXXI/176/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  1438 otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych  -  
przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poprosił
o  powstanie  i  minutą  ciszy  uczczono  pamięć  zmarłego  radnego  Kazimierza  Mosakowskiego. 
Następnie odczytał wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowiący zał. nr 2 do 
nin.  protokołu i przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w 
porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.
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Do punktu 3-4
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
proponuje się  wprowadzenie do projektu budżetu na 2013 r.  rezerwy budżetowej  w wysokości 
88.403 zł. Są to pozyskane środki z przeznaczeniem na :

– remont przedszkoli – kwota 8.500 zł.
– budowę hali przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej a konkretniej budowę przydomowej 

oczyszczalni – kwota 80.000 zł.

Wójt Gminy A. Żołyński – budowa hali wchodzi w kolizję z szambem. Trzeba wybudować szambo. 
Zwiększy to wartość kosztorysową inwestycji. Do chwili ogłoszenia przetargu musimy zwiększyć 
ośrodki na budowę hali o koszt budowy przydomowej oczyszczalni. Po przetargu może okazać się, 
że będziemy mieli oszczędności.

Radny R. Ostatek – wcześniej nie było kolizji?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  była  ale  mieliśmy zamiar  ogłosić  odrębne  postępowanie  na 
budowę hali i odrębne na budowę oczyszczalni. Moim zdaniem połączenie zadań tylko wyjdzie na 
dobre.

Radny R. Ostatek w jakiej wysokości jest rezerwa budżetowa

Odp. Skarbnik Gminy A. Królikowska – 88.403 zł.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  Wieloletniej  
Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2013  –  2020 stanowiącą  zał.  nr  4  do  nin. 
protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLN/235/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowiącą zał. 
nr 5 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLN/236/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

2



Do punktu 5
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że skargę złożył p. Janusz Kowalski na 
bezczynność wójta za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego a także przesłał do wiadomości 
Starostwa  Powiatowego  w  Wyszkowie.  Dotyczy  ona  nieterminowego  odbioru  odpadów
z miejscowości Popowo Letnisko.

Wójt Gminy A. Żołyński – zgłosiliśmy interwencje mieszkańców do firmy odbierającej odpady. 
Firma z  opóźnieniem ale  jednak odpady odebrała.  Na opóźnienie  odbioru odpadów ma wpływ 
zwiększona znacznie ilość wystawianych śmieci i specyfika terenu (b. wąskie uliczki).

Radny R. Ostatek – ale firmę też trochę trzeba ścignąć żeby się zmobilizowała by nie dopuścić
w przyszłości do powtórzenia sytuacji.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLN/237/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1505 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                        Rady Gminy

    Insp. ds. obsługi                                  
obsługi Rady Gminy    /-/ Krzysztof Jan Rakowski
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