
PROTOKÓŁ Nr IV/10
z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która obradowała w dniu 30 grudnia 2010 r.

w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński - Wójt Gminy
2. Radni Rady Gminy Somianka
3. Pani Agnieszka Salwin - Zastępca Wójta Gminy
4. Pani Teresa Lipska - Sekretarz Gminy
5. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy
6. Pani Sylwia Syndrowicz - Radca Prawny
7. Pani Hanna Główczyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
8. Pani Elżbieta Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 
10. 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 w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

– z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 grudnia 2010 r.
– z III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2010 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 

wyprzedzające  finansowanie  w ramach  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata 
2007 – 2013.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie  wieloletniej  prognozy finansowej  gminy Somianka na  lata 
2011 – 2020.

9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2011 r.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  „Mobilni  w  Somiance”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2011 r.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie 
Somianka na 2011 r.

13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  12.10  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 14 radnych (brak radnego 
W. Bartosiaka), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił  porządek  obrad  IV  zwyczajnej  sesji 
(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). 

Wójt Gminy A. Żołyński złożył dwa wnioski o wprowadzenie do porządku sesji:

Wniosek  1 -  w punkcie  6  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały  Nr  II/15/10  z  dnia
6  grudnia  2010  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od

                       nieruchomości”.

Wniosek 2  - w punkcie 7 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od 
          nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”.

Wniosek 3  - w punkcie 8 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla 
           członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ”

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  poddał  pod głosowanie każdy zgłoszony wniosek 
dotyczący zmiany w porządku obrad.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  1  został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za”  w  obecności
14 radnych podczas głosowania. 

W głosowaniu  jawnym wniosek 2   został  przyjęty jednogłośnie:  14 głosami  „za”  w obecności
14 radnych podczas głosowania. 

W głosowaniu  jawnym  wniosek 3  został  przyjęty jednogłośnie:  14 głosami  „za”  w obecności
14 radnych podczas głosowania. 

Po uwzględnieniu zmian obrady prowadzone były według następującego porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów: 

– z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 grudnia 2010 r.
– z III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia  21 grudnia 2010 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  na podatek od nieruchomości oraz 
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  wynagrodzenia  dla  członków  Gminnej 
Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
10. Podjęcie  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 

wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na
lata 2007 - 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Somianka na lata 2011 – 
2020. 

12. Uchwalenie budżetu Gminy na 2011 r.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  „Mobilni  w  Somiance”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2011 r.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka 
na 2011 r.

16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych rady Gminy Somianka.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamkniecie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  solary,  proszę  o  szersze  informacje  dla 
mieszkańców bo obecnie są zdezorientowani i nie wiedzą czy zapisywać się, czy nie.

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
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 5
porządku obrad

• Zmian do protokołu Nr II/10 z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 grudnia 
2010 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie : 14 głosami „za” w obecności
14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr IIIN/10 z III  nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia
21 grudnia 2010 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie : 14 głosami „za” w obecności
14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  Regionalna  Izba  Regionalna  zakwestionowała  zapis  dotyczący 
opodatkowania  budynków  zamieszczony  w  załączniku  do  Uchwały  Nr  II/5/10  Rady  Gminy 
Somianka  z  dnia  6  grudnia  2010  r.  Poprawny zapis  ust.  2  pkt  4  załącznika  do  w/w uchwały 
powinien brzmieć: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,21 zł. od 1 m2 

powierzchni użytkowej.
Ta zmiana spowodowała konieczność zmiany deklaracji  na podatek od nieruchomości oraz wzoru 
informacji  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych.  Ponieważ  deklarację  i  informację 
wypełniają podatnicy to dla ułatwienia proponuje się przyjęcie jednolitego tekstu tych dokumentów. 

Radny L. Kozon – w uchwale dotyczącej  określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 
oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w § 3 jest zapis o tym, że traci 
moc uchwała poprzednia a w uchwale, którą będziemy podejmować w tym punkcie takiego zapisu 
nie ma.

Odp.  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  ponieważ  w  tym  punkcie  będziecie  państwo  podejmować 
uchwałę zmieniającą, natomiast w następnym punkcie będzie przyjmowany jednolity tekst uchwały 
i stąd te różnice.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany Uchwały 
Nr  II/15/10  z  dnia  6  grudnia  2010  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/11/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Z uwagi na przedstawienie uzasadnienia w punkcie 6 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do 
radnych czy istnieje potrzeba przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, czy ktoś ma pytania?

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia wzoru 
deklaracji  na podatek od nieruchomości  oraz wzoru informacji  o nieruchomościach i  obiektach 
budowlanych stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/12/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały pełnomocnik Wójta Gminy E. Kuchta poinformowała, 
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że  w  dniu  29  grudnia  br.  odbyła  posiedzenie  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  problemów 
Alkoholowych  celem ustalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  na 2011 r. Ustalając Program zwrócono uwagę na 
wysokość diet dla członków komisji uprawnionych do poboru diety. Zaproponowano podwyższenie 
diety z kwoty 80,00 zł. do kwoty 100,00 zł. Jest to oczywiście kwota brutto, z której odlicza się 
podatek.

Radny L. Kozon – ile komisja odbyła posiedzeń?

Odp.  Pełnomocnik  Wójta  Gminy  E.  Kuchta  –  komisja,  łącznie  z  posiedzeniami  zespołu  ds. 
przeprowadzania  rozmów motywacyjnych  odbyła  ok.  8  posiedzeń gdzie  wystąpiła  konieczność 
wypłaty diety tj. brały w niej udział osoby uprawnione do poboru diety.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie   określenia 
wysokości  wynagrodzenia  dla  członków  Gminnej  Komisji   Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/13/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Informację  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetowych  przedstawiła  Skarbnik  Gminy
A. Królikowska. Poinformowała, że zał.1-2 do uchwały określają powód zaproponowanych zmian. 
Reszta załączników jest ściśle związana z w/w załącznikami do uchwały. Następnie szczegółowo 
omówiła treść uchwały i załączniki 1-2 do uchwały.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na 2010 r. stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/14/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że pożyczka
w wysokości 259.722 zł. została zaciągnięta wcześniej na wyprzedzające finansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację zadania: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola Mystkowska wraz z budową 
chodnika i oświetlenia ulicznego”. Refundacja ze środków unijnych następuje po złożeniu wniosku 
o  płatność.  Przypuszczałem,  że  wyrobimy  się  w  roku  budżetowym  2010.  Z  uwagi  na  pewne 
oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów zostaliśmy zmuszeni do aneksowania umów. To trochę 
przedłużyło  całą  procedurę  i  nie  zdążyliśmy rozliczyć  wszystkiego w jednym roku .  Pożyczka
w takiej  sytuacji  zmienia automatycznie postać na pożyczkę długoterminową. Stąd też podjęcia 
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uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały z sali obrad wyszedł radny L. Kozon – stan 13 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/15/10  została  podjęta  jednogłośnie:  13  głosami  „za”
w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  odczytała  treść  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w sprawie  wieloletniej  prognozy finansowej  gminy Somianka na  lata  2011 –  2020  stanowiącą
zał.  nr 10  do nin.  protokołu.  Poinformowała  radnych,  że  projekt  uchwały został  poprawiony 
zgodnie  do  zaleceń  RIO  i  dziś  przed  sesją  radnym  dostarczony.  Wskazała  również  pozycje
w wieloletnim załączniku inwestycyjnym pozycje gdzie dokonano poprawki.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Somianka na lata 2011 – 2020 
stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu.

W trakcie czytania opinii RIO z sali obrad wyszedł radny K. Mosakowski – stan 12 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał poprawioną (zgodnie do zaleceń RIO) treść 
uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  gminy  Somianka  na  lata  2011  –  2020 
stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały na salę powrócił radny L. Kozon – stan 13 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/16/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za”  obecności 13 radnych podczas głosowania.

O godz. 13.05 Przewodniczący rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 min. przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 13.30 w obecności 14 radnych.

Do punktu 12
porządku obrad

Projekt budżetu gminy na 2011 r. przedłożony RIO stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu.

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała treść Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  16  grudnia  2010  r.  (stanowiącej  wraz  z  uzasadnieniem
zał. nr 14 do nin. protokołu).  Wydano pozytywną opinię z uwagami przedłożonego przez Wójta 
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Gminy  projektu  budżetu  Gminy  na  2011  r.   (uwagi  zostały  zamieszczone  w  uzasadnieniu 
stanowiącym  –  wraz  z   Uchwałą  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Warszawie –  zał.  nr 14 do nin. protokołu).  Skarbnik Gminy A. Królikowska zapewniła,  że 
dokonano stosownych  poprawek, zgodnie do zaleceń RIO i poprawiony budżet został przedłożony 
radnym przed sesją. Następnie odczytała uwarunkowania budżetu gminy Somianka na 2011 rok.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – gdzie są radni powiatowi, czy byli  zaproszeni na 
dzisiejszą sesję?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – będą zapraszani na każdą sesję od nowego 
roku.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski –są miejscowości, które nie mają swojego radnego. 
Czy na komisje sołtys może być zaproszony?

Odp.  Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  posiedzenia  są  jawne.  Sołtys  -  jak każdy 
mieszkaniec  -  może  uczestniczyć  w  posiedzeniach  komisji.  Pan  ma  swojego  przedstawiciela
w Radzie Gminy. Przecież z Pana okręgu jest aż dwóch radnych. Teraz dyskutujemy o budżecie 
Gminy więc tego typu uwagi proszę zgłaszać w dalszej części obrad, w wolnych wnioskach. Teraz 
proszę  przewodniczących  komisji  o  przedstawienie  opinii  do  projektu  uchwały  budżetowej
na 2011 rok.

Opinia Komisji Rolnictwa  przedstawiona przez przewodniczącą D. Majewską – opiniując projekt 
budżetu zgłaszam następujące wnioski:

1. zwiększyć dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 170.000 zł. Do kwoty 
ogólnej 860.000 zł.

2. W wydatkach inwestycyjnych (zadaniach  inwestycyjnych w 2011 r.  -  zał.  nr  2a)  kwotę 
120.000 zł. Przeznaczyć na budowę 700 mb chodnika w miejscowości Popowo – Parcele.

3. kwotę  50.000  zł.  Przeznaczyć  na  opracowanie  projektów  związanych  z  odnową 
miejscowości: Ulasek, Jackowo Górne, Wielęcin, Somianka – Parcele, Barcice.

Opinia  Komisji Oświaty  przedstawiona  przez  przewodniczącą  B.  Polak  –  opiniując  projekt 
budżetu zgłaszam następujące wnioski:

1. zwiększyć dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 170.000 zł. Do kwoty 
ogólnej 860.000 zł.

2. W wydatkach inwestycyjnych (zadaniach  inwestycyjnych w 2011 r.  -  zał.  nr  2a)  kwotę 
120.000 zł. Przeznaczyć na budowę 700 mb. chodnika w miejscowości Popowo – Parcele.

3. kwotę  50.000  zł.  Przeznaczyć  na  opracowanie  projektów  związanych  z  odnową 
miejscowości: Ulasek, Jackowo Górne, Wielęcin, Somianka – Parcele, Barcice.

Opinia  Komisji  Rewizyjnej przedstawiona  przez  przewodniczącego  T.  Kokoszkę –  opiniując 
projekt budżetu zgłaszam następujące wnioski:

1. zwiększyć dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 170.000 zł. Do kwoty 
ogólnej 860.000 zł.
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2. W wydatkach inwestycyjnych (zadaniach  inwestycyjnych w 2011 r.  -  zał.  nr  2a)  kwotę 
120.000 zł. Przeznaczyć na budowę 700 mb. chodnika w miejscowości Popowo – Parcele.

3. kwotę  50.000  zł.  Przeznaczyć  na  opracowanie  projektów  związanych  z  odnową 
miejscowości: Ulasek, Jackowo Górne, Wielęcin, Somianka – Parcele, Barcice.

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu nikt nie zgłaszał.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  -  tak  naprawdę  są  to  trzy  wnioski  zgodnie 
podtrzymane przez stałe komisje Rady Gminy. Kto z Państwa jest za przyjęciem w/w wniosków?

W głosowaniu jawnym wnioski przedstawione przez komisje stałe Rady Gminy zostały przyjęte 
jednogłośnie: 14 głosami "za" w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Somianka  na  2011  r.  (uwzględniającej  uwagi  RIO oraz  wnioski  radnych  Rady Gminy) 
stanowiącej wraz z załącznikami zał. nr 15 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV/17/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 
2011  rok  została  podjęta  jednogłośnie:  14  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas 
głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski podziękował radnym za uchwalenie budżetu Gminy 
na 2011 r. oraz życzył Wójtowi aby jego realizacja przebiegała bez problemowo.

Do punktu 13
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – przedłożona została Państwu uchwała dotycząca przyjęcia do realizacji 
projektu pt.”Mobilni  w Somiance”.  Wartość projektu wynosi  49.974 zł.  na edukację przyszłych 
kierowców kat.  B. O prawo jazdy będzie mogło ubiegać się  21 osób:  13 kobiet  i  8  mężczyzn
w wieku 18 – 64 lata nieposiadających oczywiście prawa jazdy kat. B. Projekt będzie realizowany
w terminie 01.02.2011 – 30.06.2011. W styczniu zostanie ogłoszony nabór do projektu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji  projektu  „Mobilni  w  Somiance”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/18/10  została  podjęta  jednogłośnie:  14 głosami  „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Proponowany Terminarz /plan pracy Rady Gminy Somianka na 2011 r. stanowiący zał. nr 17 do 
nin. protokołu przedstawił Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski. 
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Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  –  w  m-cu  grudniu  proponowałabym  dopisać  uchwalenie 
wieloletniej prognozy długu.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – to jest tylko zarys pracy Rady Gminy. Uchwał na 
pewno będzie znacznie więcej. Ja pozostawiłbym przedłożony projekt bez poprawki. 

Innych zmian nikt nie zgłaszał. Radni nie wnosili poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy na 
2010 r.

W  głosowaniu  jawnym  terminarz/plan  pracy  Rady  Gminy  Somianka  na  2011  r.  stanowiący
zał.  nr  17  do  nin.  protokołu został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za”,  w  obecności
14 radnych podczas  głosowania. 

Do punktu 15
porządku obrad

Projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania  Narkomanii  w gminie  Somianka na  2011 r.   wraz  z   kosztorysem wydatków 
przedstawiła  insp.  ds.  obsługi  Rady Gminy,  ochrony zdrowia i  przeciwdziałania  alkoholizmowi
E. Kuchta – kserokopia kosztorysu wydatków stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii w gminie Somianka na 2011 r. stanowiącej zał. nr 19 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały z sali obrad wyszedł radny L. Kozon – stan 13 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IV/19/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 16
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje w punkcie 3 dzisiejszej sesji udzielił Wójt Gminy
A. Żołyński:

Solary – odp. pada często pytanie solary płaskie czy próżniowe, które lepsze? Płaskie to takie jak
w kalkulatorze, próżniowe to rurki. Efektywność solarów próżniowych jest znacznie wyższa firma 
nie  jest  w  stanie  przewidzieć  efektu  ekologicznego  dla  solarów  próżniowych  więc  złożyliśmy 
wniosek o solary płaskie.  Pytanie czy dostaniemy dofinansowanie.  W kolektorach próżniowych 
było zagrożenie, że nie osiągniemy oczekiwanego wskaźnika efektywności. O tym przestrzegała 
nas  firma wykonująca studium wykonalności.

Na salę obrad przybył radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta.  

Przystąpiono do realizacji punktu 17.
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Do punktu 17
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Zaproszenie PSP Jackowo Górne na przegląd kolęd i pastorałek oraz WOŚP
Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść zaproszenia Dyrektor PSP w Jackowie 
Górnym na XI Gminny przegląd kolęd i pastorałek oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – 
uroczystość w PSP w Jackowie Górnym dnia 9 stycznia 2011 r. godz. 14.00.  

Szkoła w Ostrowach
Sołtys  Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski  –  szkoła w Ostrowach sprzedana została  za kwotę 
140.000 zł.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ale jest to kwota brutto, od której należy podatek w wysokości  
22% od tej kwoty.

Sołtys  Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski  –  na budowę tej  szkoły nasi  ojcowie wozili  cegłę
i chciałbym, aby choć 50.000 zł. przeznaczyć dla miejscowości Ostrowy. Proszę radnych, aby o tym 
pamiętali.

Pytania do radnego powiatowego
Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  może  chciałby  Pan  zadać  pytanie  radnemu 
powiatowemu. Dziś dopominał się Pan o radnych powiatowych. Teraz jest Pan T. Kuchta.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – teraz jestem zdenerwowany a pytania mi umknęły
z głowy. Może Pan, Panie Przewodniczący lub inni radni mają pytania.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  co dzieje  się  w Powiecie  Wyszkowskim?  Jakie 
inwestycje planowane są do wykonania na terenie naszej gminy?

Odp.  radny Powiatu  Wyszkowskiego T.  Kuchta  – wczoraj  został  uchwalony budżet  na  2011 r.
Z uwagi na wcześniejsze decyzje większość środków zostało przekazanych do gminy Długosiodło 
(podpisano umowy na wykonanie dwóch dużych inwestycji) i dla gminy Brańszczyk (wykonanie 
jednej dużej inwestycji). Na terenie gminy Somianka planuje się wykonanie drogi w Michalinie ale 
dopiero  wówczas  jeśli  będą  oszczędności  poprzetargowe.  Jeśli  oszczędności  nie  będzie,  to 
inwestycja ta nie ostanie zrealizowana. Dużo środków idzie na spłatę kredytów.

Radny T. Kokoszka – kiedy zostaną uwolnione te środki?

Odp. radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta – po rozstrzygnięciu przetargów. Jeśli wykonanie 
inwestycji  zostanie ustalone w wysokości kosztorysowej to nie będzie oszczędności.  Jeśli  tylko 
zostaną  uwolnione  środki  to  mam  zapewnienie,  że  zostaną  one  przeznaczone  na  drogę
w Michalinie.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski pojedziemy z radnymi i sołtysami na sesję i będziemy 
walczyć o swoje.

Wójt Gminy A. Żołyński – wiem, że p. T. Kuchta walczył o inwestycje na terenie naszej gminy.  
Parytet inwestycji w poszczególnych gminach został zachwiany. My będziemy walczyć o swoje. 
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Nawet w kwestii odśnieżania otrzymujemy mniej środków bo drogi powiatowe na terenie naszej 
gminy zaliczono do III kategorii.  Zastanawiam się czy podpisać umowę na zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie gminy Somianka. Proszę o wspomaganie naszych radnych w walce
o równe traktowanie.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 18
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący o godz.14.25 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:    Przewodniczył: 

/-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący 
Rady Gminy  

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