
PROTOKÓŁ  NR XLIV/13

z  XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 19 grudnia 2013 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 13 osób 
Nieobecni nieuspr.     -  1 osoba

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński          Andrzej               - Wójt Gminy
2. Kuchta Tadeusz - radny Powiatu Wyszkowskiego
3. Kozon Wojciech - radny Powiatu Wyszkowskiego
4. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
5. Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy
6. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Sołtysi  i  Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności  stanowiącą

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
8. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XLII zwyczajnej sesji  Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 

2013 r.
5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę Nr XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z  dnia

28 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zimowego utrzymania dróg.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (brak radnego W. Bartosiaka). Po stwierdzeniu 
quorum otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan 
Rakowski. 

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił 
porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi zał. nr 3 
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do nin. protokołu.

Zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian  do  protokołu  Nr  XLII/13  Rady Gminy Somianka  z  dnia  28  listopada  2013  r.  nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 r.  
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – w podjętej uchwale Nr  XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z dnia
28  listopada  2013  r. w  sprawie  opłaty  targowej  chodzi  o  doprecyzowanie  dwóch  zapisów 
dotyczących:
– inkasa,
– wejścia w życie uchwały.
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na w/w kwestie.  Uchwała podjęta 28 listopada 
2013 r. nie została uchylona ale musimy ją doprecyzować.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej   uchwałę
Nr  XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej 
stanowiącą zał. nr 4 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIV/265/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  omówiła  zaproponowane  zmiany  budżetowe  ,  które  zostały 
spowodowane otrzymaniem z rezerwy oświatowe subwencji oświatowej w wysokości 58.143 zł.
W związku z czym należy zwiększyć plan dochodów o powyższą kwotę.   W planie wydatków 
proponuje się zwiększenie z przeznaczeniem na:

– na  dotację  podmiotową  dla  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Stowarzyszenia
z  powodu  wzrostu  liczby  uczniów  a  w  tym  uczniów  niepełnosprawnych  w  wysokości 
42.300 zł.,

– na  dotację  podmiotową  dla  gimnazjum  w  Woli  Mystkowskiej  na  remont  placówki
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w wysokości 15.843 zł.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

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 XLIV/266/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwałę w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie 
naszej gminy Rada Gminy podejmuje corocznie. Aura jak na razie nam sprzyja. Uchwała będzie 
obowiązywała w roku 2014 r. w okresie:

– 1 stycznia – 31 marca 2014 r.,
– 1 listopada – 31 grudnia 2014 r. 

Na wykonanie tego zadania otrzymamy od Starostwa Powiatu Wyszkowskiego otrzymamy kwotę 
55.326,00 zł. Skserujemy wytyczne Starosty i przekażemy sołtysom. Będziemy realizować to co 
zostanie zawarte w porozumieniu czyli posypywanie dróg w miejscach publicznych (nie całe ciągi), 
zakręty,  przystanki.  Często  bywa  tak,  że  sołtysi  i  mieszkańcy  chcieliby,  aby  całe  drogi  były 
posypane. Koszt posypania 1 km drogi o szer. 5,5 m wynosi 140 zł. netto. Nie trudno policzyć, że 
potrzeby są większe niż możliwości.

Na salę obrad przybył radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że w projekcie uchwały  w sprawie 
przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie 
Gminy Somianka - stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu - w § 1 jest błąd. Błędnie podano rok 
realizacji zadania – 2013, a poprawny zapis to 2014 rok. Pozostałe zapisy są prawidłowe.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od 
Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy 
Somianka (uwzględniając zgłoszoną poprawkę) stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu .

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIV/267/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

O  godz.  1255  ogłosił  15  –  minutową  przerwę.  Obrady  wznowiono  o  godz.  1317 w  obecności
13 radnych.

Do punktu 8
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad,
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 przystąpiono do realizacji punktu 9  porządku obrad.

Do punktu 9
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Planowane inwestycje powiatowe do realizacji w 2014 r.
Radny T. Kokoszka – jakie inwestycje Powiat planuje na 2014 rok?

Odp. radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta – przedłużyliśmy umowę na podział działek przy 
drodze powiatowej  na odcinku Kręgi  -  Michalin do 28 grudnia 2013 r.  bo jest  kwestia  sporna 
własności  dwóch  działek.  Przygotowujemy  wniosek  na  przebudowę  drogi  asfaltowej  relacji 
Wyszków – Rybno – Tulewo – Kręgi – Michalin – Somianka, długość odcinka 12 km. Wartość 
zadania to kwota ok.  12-14 mln zł.  Wniosek zostanie  złożony w 2014 r.  Będzie to  inwestycja
z  dwoma  dużymi  przepustami  w  Michalinie  i  Somiance.  Jeśli  chodzi  o  realizację  zadań  przy 
drogach  powiatowych  na  terenie  gminy  Somianka  to  został  złożony  projekt  do  LGR  Zalewu 
Zegrzyńskiego na uzupełnienie chodników w następujących miejscowościach:

– w Popowie Kościelnym – w kierunku Popowa-Parcele na odcinku o długości ok. 200 m 
wraz  z  zagospodarowaniem  placu  przed  OSP  w  Popowie  Kościelnym  w  kierunku 
przystanku,

– w  Barcicach  –  wzdłuż  drogi  powiatowej  na  łuku  naprzeciwko  Remizy  Strażackiej,
w kierunku cmentarza.

Poza  tym  planujemy  dokończyć  MACEO  i  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy,  przebudowę
ul. I AWP w Wyszkowie na odcinku od ul. Komunalnej w kierunku przejazdu kolejowego.

Radny R. Ostatek – czy będzie możliwość etapowania inwestycji?

Odp. radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta – tak,  ale  zgodnie z projektem. Mam nadzieję,
że uda się wykonać plan i będą środki. 

Zapotrzebowanie na żużel
Radny T.  Dylak  –  potrzebna byłaby wywrotka  żużlu  w miejscu  koło  stodoły p.  Jankowskiego
w Skorkach.

Ciek wodny
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – na chodniku przy drodze powiatowej na odcinku 
Zdziebórz – Ulasek jest miejsce gdzie bardzo często jest duża kałuża wody.  

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – może tę sprawę uda mi się załatwić. Muszę sprawdzić na jakim 
etapie znajduje się ona w Powiecie. 

Umieszczenie lustra na skrzyżowaniu
Sołtys  Sołectwa  Zdziebórz  K.  Wielgolewski  –  jakiś  czas  temu była  mowa  o  umieszczeniu  na 
skrzyżowaniu relacji Somianka-Ulasek-Skorki z drogą do Cisk lustra drogowego.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – niestety nie wiem na jakim etapie ta sprawa się znajduje.

Informacja dla mieszkańców o kontynuacji odbioru wyrobów azbestowych 
Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść pisma z dnia 2013.12.17 skierowanego 
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do mieszkańców i  właścicieli  nieruchomości  z  terenu Gminy Somianka o zamiarze  pozyskania 
dotacji  z WFOŚiGW na kontynuację odbioru zdjętych wyrobów azbestowych, którego pisemna 
treść stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. Następnie zwrócił się z prośbą do sołtysów o przekazanie 
przygotowanych  informacji  mieszkańcom  sołectw.  Osoby  zainteresowane  przekazaniem  do 
składowania wyrobów azbestowych  powinny w terminie do 31 stycznia 2014 r. złożyć w Urzędzie 
Gminy deklarację w tej sprawie.

Innych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał.

Do punktu 10
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 1328 

zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XLIV  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy 
Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                         Przewodniczył:

   Elżbieta Kuchta                                                        Przewodniczący 
           Rady Gminy

   Insp. ds. obsługi               
    Rady    Gminy                                       Krzysztof Jan Rakowski  
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