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PROTOKÓŁ  NR XIV/15 

 

z  XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 19 października 2015r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób  
 

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli: 

 

1. Pan Andrzej Żołyński                - wójt gminy 

1. Pan Tadeusz Kuchta  - radny Rady Powiatu Wyszkowskiego 

2. Pani Teresa Lipska  - sekretarz gminy 

3. Pani Anna Królikowska  - skarbnik gminy 

4. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi rady gminy 

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych: 

Pani Marzena Kuchta  - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

Pan Waldemar Zioła  - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej                                             

                                                             w Somiance 

6. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

7. Przedstawiciele prasy lokalnej. 
 

Porządek obrad: 
  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 11 września      

2015r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015 – 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance. 

9. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance z działalności za 

2014r. 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za rok 2014. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych. Po stwierdzeniu quorum o godz. 12:40 

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 do nin. protokołu. 

 

Następnie przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad zmian polegających na wprowadzeniu do porządku obrad w punkcie 9 

„Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2016 w budżecie 

Gminy Somianka na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440415W 

w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne, gmina Somianka” w ramach Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

 

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez radnych rady 

gminy: 15 głosami „za”. 

 

Rada gminy uwzględniając przyjętą zmianę prowadziła obrady według następującego 

porządku: 
 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 

2015r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2015 – 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Somiance. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2016 

w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej 

nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne, gmina Somianka” 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019.  

10. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance z działalności 

za 2014r. 

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za rok 

2014. 
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12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji nikt z radnych nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił wójt gminy A. Żołyński – 

sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu Nr XIII/15 Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 2015r. nikt nie 

zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z XIII zwyczajnej sesji rady gminy z dnia 11 września 2015r. 

został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6-7 

porządku obrad 

 

Skarbnik gminy A. Królikowska przystępując do przedstawienia uzasadnienia do 

podejmowanych uchwał: 

– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2015-2023, 

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2014r., 

na wstępie poinformowała, że w stosunku do projektu uchwały zmian budżetowych 

przedstawionych na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy, które odbyło się w dniu 

19 października 2015r. uwzględniono ustalenia radnych dotyczące: 

 udzielenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance w kwocie 10.000 zł. 

 dofinansowania dla jednostki Straży Pożarnej w Wyszkowie na zakup samochodu 

operacyjnego  w kwocie 3.000 zł. 

i opracowano II projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2015r. i omówiła 

poszczególne załączniki w/w uchwały Ponadto poinformowała, że zmiany budżetowe 

powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  i omówiła  szczegółowo 

poszczególne załączniki do uchwały. 

Projekty uchwał w sprawie zmian budżetowych na 2015 r. stanowią odpowiednio:  

 zał. nr 5 do nin. protokołu – I projekt, 

 zał. nr 6 do nin. protokołu – II projekt. 
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Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w uchwale 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2015 – 2023 stanowiącą 

zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV/61/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 

Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. stanowiącą 

zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV/62/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła sekretarz gminy T. Lipska informując 

o tym, że uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance była 

podejmowana na ostatniej sesji ale urząd nadzoru poprosił o sprecyzowanie zapisów 

dotyczących: 

 prowadzenia gospodarki finansowej (m.in. jakie mogą być dochody GOK), 

 struktury organizacyjnej GOK, 

 sposobu powoływania i odwoływania dyrektora GOK.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV/63/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wójt gminy A. Żołyński – przedstawiony projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na rok 2016 w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu pn. „Przebudowa 

drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne, gmina 

Somianka” to projekt uchwały intencyjnej. Jej podjęcie posłuży do złożenia wniosku w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Mamy 
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szereg projektów dotyczących przebudowy dróg. Na chwilę obecną właśnie ta droga ma szansę 

na zdobycie największej liczby punktów i jest stosunkowo niedroga. Koszt inwestorski odcinka 

o długości 700 mb kształtuje się na poziomie 380.000 zł.  

W tym punkcie głos zabrali: 

 

 Sołtys Sołectwa Jasieniec Z. Gierek – tam jest jeden dołek i mostek do poprawy. 

 

Odp. Wójt gminy A. Żołyński - ale nawierzchnia jest bardzo spękana. Mam świadomość, że są 

i inne potrzeby jednak do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wszystkie 

wnioski nie przejdą. Można w nich uwzględnić drogi, które spełniają określone parametry np. 

posiadają punkty styczne z drogami krajowym. Droga w miejscowości Jackowo Górne – 

Jackowo Dolne taki warunek spełnia. 

 

 Sołtys Sołectwa Jasieniec Z. Gierek – jeśli takie drogi będziemy remontować to inne 

nigdy nie zostaną wyremontowane. 

 

Odp. Wójt gminy A. Żołyński – wniosek na drogę w miejscowości Jasiniec nie przeszedłby bo 

nie spełnia parametrów. 

 

 Przewodniczący rady gminy K. J. Rakowski – pojawiła się szansa to szkoda nie 

skorzystać. I tak w przyszłości trzeba byłoby dokonać naprawy nawierzchni tej drogi. 

Czy dostaniemy dofinansowanie to się okaże. Jeśli byśmy nie zaryzykowali to drogi w 

Michalinie też by nie było. 

 

 Sołtys Sołectwa Jasieniec Z. Gierek – może na odcinku 100 mb jest zepsuta, ale nie 

więcej. „Może jestem nie rozumny, ale nie mogę tego pojąć”. 

 

 Sołtys Sołectwa Jackowo Dolne K. Mosak - droga w miejscowości Jackowo Górne – 

Jackowo Dolne zepsuta jest po całości. 

 

 Sołtys Sołectwa Jasieniec Z. Gierek – jeszcze raz powtórzę: jeśli takie drogi będziemy 

robić to inne szans nie mają. 

 

 Radny M. Rogaliński – to nie tylko ta droga jest spękana. 

 

Odp. Wójt gminy A. Żołyński – jeśli nie złożymy wniosku do Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych utracimy szansę na pozyskanie środków. Nie mamy pewności 

czy te środki otrzymamy. Droga w Jasieńcu nie spełnia parametrów. Są i inne drogi wymagające 

naprawy, mam tego świadomość. Będziemy o tym myśleć jeśli pojawi się szansa na pozyskanie 

środków z innych źródeł gdzie będzie można składać właśnie na te drogi wnioski.   

 

Na tym dyskusja została zakończona. 
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Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych na rok 2016 w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu 

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo 

Dolne, gmina Somianka” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019 stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV/64/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance przedstawił 

Kierownik tej jednostki W. Zioła – pisemna treść tego sprawozdania stanowi zał. nr 11 do nin. 

protokołu. 
 

W tym punkcie zgłoszono zapytania w następujących sprawach: 

 

 Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – często w weekendy zdarzają się awarie. 

Do kogo mam dokonać zgłoszenia? 

 

Odp. Kierownik ZGK W. Zioła – bezpośrednio do mnie.  

 

 Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – czy pracownicy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej otrzymują odzież roboczą? 

 

Odp. Kierownik ZGK W. Zioła – tak. 

 

 Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – to dlaczego jej nie używają w pracy? 

 

Odp. Kierownik ZGK W. Zioła – nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za rok 2014 przedstawiła 

insp. ds. organizacyjnych, obsługi rady gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania 

alkoholizmowi E. Kuchta. 

 

Pisemna treść sprawozdania stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 
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Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Z uwagi na nie zgłoszenie w punkcie 3. interpelacji ani wniosków przez radnych Rady Gminy 

Somianka przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

W tym punkcie wójt gminy A. Żołyński zaprosił obecnych na sesji, na uroczysty odbiór 

projektu solarnego do Popowa, który nastąpi w obecności gości honorowych i partnerów 

projektu a następnie (po symbolicznym przecięciu wstęgi) na poczęstunek do Sali bankietowej 

„Złota Róża” w miejscowości Wielęcin. 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski  

o godz. 13:35 zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIV zwyczajnej sesji 

Rady Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                   Przewodniczył:

    

/-/ Elżbieta Kuchta                                                             Przewodniczący 

            Rady Gminy 

 insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                         /-/ Krzysztof Jan Rakowski   

 

 

 

 

 


