
PROTOKÓŁ Nr XLVI/10

z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 02 czerwca 2010 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

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. Żołyński Andrzej        - Wójt Gminy
2. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
3. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
4. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Somiance
5. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
6. Nieścior Jacek       - Radca prawny Kancelarii Radców Prawnych

        w Pułtusku
7. Przedstawiciele prasy lokalnej
8. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 

do nin. protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XLVzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające 

finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
8. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z działalności za 2009 r. 
9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance z działalności za 2009 r. 
10. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance z działalności 

za 2009 r. 
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum – w chwili otwarcia obecnych 15 radnych powitał uczestników sesji.
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Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  porządek  sesji  – 
zawiadomienie o terminie sesji zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.

W tym punkcie Wójt Gminy A. Żołyński złożył następujące wnioski dotyczące zmiany porządku 
sesji:

1. Zdjęcie z porządku sesji punktu 8 „Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance z działalności za 2009 r.”.

2. Zdjęcie z porządku sesji punktu 9 „Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Somiance z działalności za 2009 r. „

3. Zdjęcie z porządku sesji punktu 10 „Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Somiance z działalności za 2009 r.”

4. Wprowadzenie do porządku sesji  w punkcie  8 „Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  każdy  ze  zgłoszonych
powyżej wniosków.

W głosowaniu jawnym wniosek Nr 1 został przyjęty jednogłośnie : 15 głosami „za”

W głosowaniu jawnym wniosek Nr 2 został przyjęty jednogłośnie : 15 głosami „za”

W głosowaniu jawnym wniosek Nr 3 został przyjęty jednogłośnie : 15 głosami „za”

W głosowaniu jawnym wniosek Nr 4 został przyjęty większością głosów: 13 głosy „za” i 2 głosami 
„wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Uwzględniając powyższe wnioski,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.

4. Przyjęcie protokołu z XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
5.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające 

finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.
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Do punktu 4
porządku obrad

Zmian  do protokołu  Nr  XLVI/10  Rady Gminy Somianka  z  dnia  29  kwietnia  2010 r.  nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2010 r.  
został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za”.

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że zaciągnięcie 
pożyczki  to  nic  innego  jak  unijne  dofinansowanie  realizowanego  zadania,  dofinansowanie 
równoległe  z  zaangażowaniem  środków  własnych.  Pożyczka  zostanie  zaciągnięta  w  Banku 
Gospodarstwa  Krajowego  w  Warszawie.  Oprocentowanie  pożyczki  1,2%.  Pożyczka  zostaje 
zaciągnięta  na  realizację  zadania  „Zagospodarowanie  centrum miejscowości  Wola  Mystkowska 
wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego”. Urząd Marszałkowski rozlicza się z tej kwoty
i w zasadzie te środki nie przechodzą przez budżet gminy.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki
z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLVI/240/10  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za”. 

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 
zostało podyktowane tym, że proponujemy zdjąć z budżetu dwa zadania:

– Budowa hali sportowej w Woli Mystkowskiej – wniosek otrzymał 77 p-któw (to za mało 
aby otrzymać dofinansowanie). Złożyliśmy oprotestowanie bo nie zgadzamy się z oceną. 
Mamy nadzieję na 6 p-któw więcej.

– Ścieżki rowerowe – ten projekt też najprawdopodobniej nie zostanie również zrealizowany.
Razem daje to  nam kwotę ok.  400.000 zł.  Te środki  zostały przesunięte  na projekt  gospodarki 
wodno – ściekowej.  Łącznie zaangażowanie środków na ten cel  wynosi  ok.  800.000 zł.  Druga 
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sprawa to droga w Michalinie. Mieliśmy na ten cel zagwarantowane ok. 150.000 zł. Powiat zażądał  
zwiększenia środków. Wartość kosztorysowa tej drogi jest bardzo wysoka, nie wiem czy i te środki 
wystarczą. Ponadto na tym terenie będą prowadzone prace wodno – ściekowe. Nie ma pewności 
czy ta droga powstanie. Powiat ma dylemat i tę sprawę rozważa.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – każdy nad swoją posesją będzie utwardzał, polewał 
wodą żeby tego problemu nie było.

Radny  K.  Rakowski  –  na  drogę  przysługuje  roczna  gwarancja.  Grunt  będzie  siadał.  Wartość 
inwestycji bardzo wysoka. Możemy w ramach tych środków zrobić inną drogę i dłuższy odcinek.

Radna H. Wykowska – czy jest zainteresowanie mieszkańców Michalina przyłączeniem się do sieci 
kanalizacyjnej?

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – nie możemy się wycofać bo umowa jest podpisana na 
realizację tego zadania.

Sołtys  Sołectwa Michalin  W. Czarnowska –  ja  też  mogłam wypowiedzieć  się  w dyskusji  przy 
budowie drogi w Wielęcinie. Nam potrzeba 500 m drogi wyasfaltować.

Radny K. Rakowski –po świeżo zbudowanej sieci wodno – kanalizacyjnej, zbudować drogę to nie 
będzie dobrze.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – do Pana po poprawki nie przyjdę.

Radny K. Rakowski – wiem, że nie do mnie ale ktoś będzie musiał za drogę zapłacić a potem 
jeszcze poprawiać trzeba będzie.

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 
2010 stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/241/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania. 

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  –  uchwała  w sprawie   udzielenia  pomocy finansowej 
Powiatowi Wyszkowskiemu omawiana była na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy 
poprzedzającym dzisiejszą sesję i dziś przy okazji zmian budżetowych.

Radni uznali, że nie ma potrzeby uzasadniać potrzeby jej podjęcia.  

Pytań ani uwag do w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/242/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów: 13  głosami  „za”,  1  głosem  „przeciw”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”
w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad.

Do punktu 10
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Odpowiedź na pytanie dotyczące zainteresowania mieszkańców siecią kanalizacyjną
Wójt Gminy A. Żołyński – w pewnej chwili ludzie nie widzą potrzeby podłączenia się do sieci 
kanalizacyjnej.  Obecnie  podłączonych  jest  60  domostw  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej
w Somiance – Somiance -Parcele.  Jest  możliwość zwiększenia ilości ścieków dopływowych do 
oczyszczalni  w  Somiance.  Dlatego  chcemy  umożliwić  podłączenie  się  do  sieci  mieszkańcom 
miejscowości  okalających  Somiankę.  Michalin  nie  będzie  miał  przydomowych  oczyszczalni.
Z  gospodarką  wodno –  ściekową będziemy musieli  w najbliższym czasie  się  uporać.  Odgórne 
wymogi zmuszą mieszkańców do udokumentowania m.in. sposobu odprowadzenia ścieków. 

Odniesienie do wypowiedzi radnego K. Rakowskiego
Wójt Gminy A. Żołyński – domyślam się, że radny K. Rakowski miał na myśli nieuznanie przez 
wykonawcę  pewnych  usterek  w  ramach  gwarancji  jeśli  droga  zostanie  zbudowana  na  gruncie 
świeżo wykonanej sieci wodno - kanalizacyjnej. Może ma rację.

Informacja o wniosku „Ziemia Polska” w sprawie budowy sortowni odpadów
Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  firma  „Ziemia  polska”  złożyła  wniosek  o  pozwolenie  na  budowę 
sortowni odpadów na jednej z działek w rejonie Popowa. Instytucje, których sprawa dotyczy  mają 
wyrazić  swoje  opinie  w tej  kwestii.  Do  sołectw  zainteresowanych  sprawą  też  zostały  wysłane 
informacje.

Radny L. Kozon – nie chcemy żadnego „śmierdziela” na terenie gminy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będziemy rozważać to na komisjach.

Sieć wodno - kanalizacyjna
Radny W. Bartosiak – skoro otrzymaliśmy dofinansowanie na sieć wodno – kanalizacyjną więc 
należy to zadanie zrealizować. Poprzednia Rada Gminy popełniła pewne błędy i dlatego tak mało 
mamy  ścieków  dopływowych.  W  przyszłości  ukierunkować  budowę  sieci  kanalizacyjnej
w Somiance Zaszosie. Zakład Rucińskiego dostarczy 1/5 ścieków. Buduje podczyszczalnię więc 
ścieki będą jak najbardziej odpowiednie.

Nabór do realizacji  zadania „Mobilni zawodowo – równanie szans mieszkańców Somianki 
oraz  Wola  Mystkowska  i  okolic  na  terenie  Gminy  Somianka”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  07  czerwca  2010  r.  rozpoczyna  się  nabór  na  prawo  jazdy  dla 
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mieszkańców miejscowości Somianki oraz Wola Mystkowska i okolic na terenie Gminy Somianka” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Postępowanie w przypadku zalania upraw
Wójt Gminy A. Żołyński – żeby nie stracić dopłaty w przypadku zalania upraw to w ciągu 10 dni 
od  zaprzestania  zjawisk  atmosferycznych  należy  zawiadomić  Agencję  Restrukturyzacji
i  Modernizacji  Rolnictwa o zalaniu i  zniszczeniu upraw. Jeśli  straty wyniosła  powyżej  30% to 
zawiadomimy Wojewodę co umożliwiłoby rolnikom korzystanie z kredytu preferencyjnego. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 11
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 08.55 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła: Przewodniczył:

                                                                        
     Elżbieta Kuchta Przewodniczący 

                                      Rady Gminy
     Insp. ds. obsługi    
       Rady    Gminy                                                                       Tadeusz Jacek Tolak
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