
PROTOKÓŁ  NR XI/11

z  XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 30 czerwca 2011 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 1 osoba spóźniona

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 i Skoczeń Marian - radni Powiatu Wyszkowskiego 
3. Salwin             Agnieszka - Zastępca Wójta 
4. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
5. Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy 
6. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Somiance
7. Sendrowicz Sylwia - aplikant radcowski Kancelarii Radców Prawnych

  w Pułtusku
8. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Sołtysi  i  Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności  stanowiącą

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 IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 kwietnia 2011 r.
- z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2011 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka 
na lata 2011 – 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
8. Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z  realizacji  zadań za 

2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
11. Podjęcie  uchwały w sprawie  powołania  Zespołu  opiniującego kandydatów na  ławników 

sądów powszechnych.
12. Sprawozdanie  z  realizacji  „Planu Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy Somianka  za  okres 

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.”.
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13. Przedstawienie raportu z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Somianka za 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.”.

14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 14 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 
do nin. protokołu.

W tym punkcie  Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  poinformował,  że w punkcie 13 
porządku obrad tj. - Przedstawienie raportu z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Somianka za okres od 1 stycznia 2009 r.  do 31 grudnia 2010 r.” wkradł się błąd a winno być 
prawidłowo  -  Przedstawienie  raportu  z  realizacji  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy 
Somianka za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.”.

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy K.J. Rakowskiego został przyjęty przez aklamację. 

Uwzględniając powyższy wniosek,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

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

- z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 kwietnia 2011 r.
- z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2011 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na 
lata 2011 – 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2010 

rok.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania

z  wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów 

powszechnych.
12. Sprawozdanie  z  realizacji  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy Somianka  za  okres  od

1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.”.
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13. Przedstawienie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka za 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.”.

14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 15 radnych.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami – informacja ta 
stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

W tym punkcie zgłaszano następujące zapytanie:

• Radny R. Rakowski – czy mogę prosić o szerszą informację nt. przydomowych oczyszczalni 
ścieków?

Odp:  Wójta  Gminy  –  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  planujemy wykonać  w  terminie  do 
31.10.2011 r.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości  informację złożoną przez Wójta Gminy.

Do punktu 5
porządku obrad

• Zmian do protokołu  Nr  IX/11 Rady Gminy Somianka z  dnia  19  kwietnia  2011 r. nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2011 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr X/11 Rady Gminy Somianka z dnia  25 maja 2011 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z  X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 
2011 r. został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Gminy Somianka na lata 2011 – 2020 przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska omawiając 
poszczególne załączniki do w/w uchwały.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020 stanowiącą zał. nr 5 do 
nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XI/60/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  na  rok  2011 
przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska omawiając poszczególne załączniki do w/w uchwały.

Pytań ani uwag do proponowanych zmian budżetowych nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na rok 2011 stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XI/61/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Sprawozdanie  z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok stanowiące 
zał. nr 7 do nin. protokołu przedstawiła Kierownik GOPS D. Chodyna

W tym punkcie zgłaszano następujące zapytania:

• Radny W. Bartosiak  – pomoc większości  podopiecznych zapewne należy się  i  nie  chcę
z  tym  dyskutować.  Chodzi  mi  o  finansowanie  pobytu  mieszkańców  naszej  gminy
w PDPS-ie.  Koszt  jaki  Pani  przedstawiła  stanowi  kosmiczną  kwotę,  która  gmina  musi 
zapłacić. W większości przypadków rodziny całe muszą przeżyć miesiąc za połowę tego co 
usłyszeliśmy.  Wiem w cenę  wliczona jest  opieka,  pobyt,  utrzymanie,  opieka  medyczna. 
Trzeba tu trzymać rękę na pulsie. Czy rodzina nie mogłaby pokryć tych kosztów? 

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – gmina dofinansowuje pobyt tych pensjonariuszy, którzy nie 
mogą  w  pełni  pokryć  kosztów  pobytu  oraz  nie  mają  bliskich,  którzy  mogliby  dofinansować
w/w pobyt.

• Radny  W.  Bartosiak  –  w  mojej  miejscowości  i  okolicy  znam  ludzi,którzy  korzystają
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z pomocy GOPS i naprawdę niczym się  nie  przejmują.  Niektórzy z nich to autentyczni 
cwaniacy i lenie.

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – z każdym podopiecznym pracujemy i chcemy wyciągnąć ich 
z takiej beztroski i bierności.

• Radny R. Ostatek – mam pytanie do zrealizowanego projektu „Równać szanse”, ile osób 
uczestniczących w projekcie znalazło pracę?

Odp:  Kierownik GOPS D. Chodyna – dwie osoby podjęły pracę na umowę o pracę, jedna osoba 
podjęła pracę na umowę zlecenie i jedna osoba prowadzi własną działalność gospodarczą.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Rada  Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości  sprawozdanie  z realizacji  zadań Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok złożoną przez Kierownika GOPS  D.Chodynę.

Do punktu 9
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że sprawozdanie  finansowe oraz sprawozdanie
z  wykonania budżetu gminy za 2010 rok zostały radnym przesłane do zapoznania w terminach 
wyznaczonych przez ustawodawcę – stanowią one odpowiednio  zał. nr 8 - 9 do nin. protokołu. 
Następnie odczytała treść opinii RIO z dnia 4 maja 2011 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacjami o stanie 
mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  przedstawił  prezentację  w  formie  multimedialnej  (prezentacja  jest 
dostępna  na  stronie  www.somianka.pl  „Absolutorium”  → Sprawozdanie  z  realizacji  Budżetu 
Gminy Somianka za 2010 r.) opracowaną na podstawie sprawozdań stanowiących zał. nr 8 - 9 do 
nin. protokołu. Poinformował m.in. o:

– strukturze dochodów i wydatków,

– wykonaniu planu dochodów,

– dochodach z majątku gminy,

– otrzymanych dotacjach,

– wykonaniu planu wydatków,

– zrealizowanych inwestycjach:

– projektach finansowanych ze środków unijnych,

Podsumowując  sprawozdanie  stwierdził,  że  realizując  budżet  kierował  się  zasadą  celowości, 
legalności,  rzetelności i  oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi,  działał  zgodnie
z  uchwałą  budżetową oraz  w miarę  możliwości  i  posiadanych  środków finansowych  zapewnił 
prawidłową realizację budżetu w 2010 roku mimo wielu trudności. Podziękował sołtysom i radnym 
za  sugestie  i  uwagi  jakie  otrzymywał  w  związku  z  realizacją  poszczególnych  inwestycji. 
Podziękował również Pani Skarbnik i wszystkim pozostałym pracownikom. Zwrócił się z prośbą do 
Rady Gminy o udzielenie absolutorium.
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Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2010 rok stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XI/62/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  T.  Kokoszka odczytał  treść wniosku kierowanego do RIO
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. stanowiącego  zał. nr 12 do nin. 
protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść opinii RIO z dnia 14 czerwca 2011 r.
o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi  gminy za  2010  r.  stanowiącej  zał.  nr 13  do  nin.  protokołu.  Następnie 
poinformował, że wskaźnik zrealizowanych inwestycji był najwyższy w ostatnim 10-leciu. Można 
byłoby sobie życzyć aby tak było co roku i wnioskował o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XI/63/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Wójt Gminy A. Żołyński za trud i pracę został nagrodzony brawami.

Radni złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty. Z gratulacjami podążyli inni obecni na sali obrad.

O godz. 14.30 przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 20 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 14.55 w obecności 14 radnych (brak radnego W. Bartosiaka).

Do punktu 11
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła (powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o  ustroju  sądów  powszechnych)  Pani  S.  Sendrowicz  –  aplikant  radcowski  Kancelarii  Radców 
Prawnych w Pułtusku. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał osoby wytypowane do Zespołu opiniującego 
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kandydatury na ławników sądów powszechnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie powołania Zespołu 
opiniującego  kandydatury  na  ławników  sądów  powszechnych  stanowiącą  zał.  nr  15  do  nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XI/64/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12 - 13
porządku obrad

Sprawozdanie  z  realizacji  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla   Gminy  Somianka  za  okres
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. stanowiące zał. nr 16 do nin. protokołu oraz raport
z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka za okres od 1 stycznia 2009 r. do 
31 grudnia 2010 r.”   stanowiący  zał. nr 17 do nin. protokołu  przedstawił insp. ds. gospodarki 
komunalnej, mieszkaniowej i działalności gospodarczej T. Kuchta.

Radny  R.  Ostatek  –  na  terenie  naszej  gminy  nie  ma  żadnego  zbiornika  na  selekcje  odpadów
a przecież ustawa taki obowiązek na gminę nakłada.

Odp.  insp. ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i działalności gospodarczej T. Kuchta – co 
roku w okresie wakacyjnym Zakład Gospodarki Komunalnej zbiera sprzęt AGD i TV oraz w aptece 
prowadzi się zbiórkę przeterminowanych i zbędnych leków. W szkołach i Urzędzie Gminy ZGK 
prowadzi akcję zbiórki baterii.  Stan odbioru odpadów znacznie się poprawił co widać w terenie
(np. mniej jest śmieci w lasach).

Innych pytań ani uwag do sprawozdania i raportu nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie i raport zostały przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości.

Do punktu 14
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 15  porządku obrad.

Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Przepust i hydrant przy OSP w Popowie Kościelnym
Sołtys  Sołectwa  Popowo  Kościelne  T.  Grześkiewicz  –  do  radnych  powiatowych,  przy  OSP
w Popowie Kościelnym przepust trzeba poprawić i hydrant jest nieczynny.
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Nadzieja...
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – cieszy fakt, że radni powiatowi przybyli na sesję.  
Mamy dwóch radnych w Powiecie więc możemy chyba mieć nadzieję, że w przyszłym roku coś 
ruszy w naszej gminie ze środków Powiatu.  

Droga w Starych Wypychach
Sołtys Sołectwa Stare Wypychy R. Mielczarczyk – na drogę w Starych Wypychach nic nie było 
dowożone, droga wymaga poprawy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będzie dowiezione w miesiącu sierpniu 2011 r.

Dziury na drodze do Barcic
Sołtys  Sołectwa  Somianka  –  Parcele  A.  Kruza  –  na  drodze  do  Barcic  wciąż  są  dziury.
W poprzednim tygodniu coś poprawiono ale była to niesolidna naprawa bo znowu zrobiła się w tym 
samym miejscu dziura..

Odpowiedzi na powyższe wolne wnioski i zapytania udzielił Wójt Gminy A. Żołyński:

• Przepust w Popowie Kościelnym przy OSP - był zgłaszany do Starosty w 2008 r. i  Starosta 
obiecał, że naprawi. Widocznie nie został naprawiony skoro Pan dziś zgłasza ten problem.

• Hydrant przy OSP w Popowie Kościelnym - zostanie naprawiony przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Somiance.

• Droga powiatowa do Barcic – wciąż jest naprawiana ale problem jest poważniejszy i trzeba
dokonać solidniejszego remontu. 

Radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta – przepusty są stare. Bobry robią swoją robotę i ciężkie 
samochody  też.   Sprawę  przepustu  w  Popowie  Kościelnym  poruszaliśmy  podczas  objazdu
z  przedstawicielami  Starostwa  Powiatowego.  Tam  nie  ma  odpływu  a  przepust  zostanie 
oczyszczony.  Na  dzień  dzisiejszy  sprawy  bieżące  są  wykonywane.  W  kwestiach  przepustów
w Skorkach to został ogłoszony przetarg na ich przebudowę – realizacja nastąpi w okresie do końca 
października 2011 r. Mamy w tej sprawie z Panem Wójtem i Radnymi Rady Gminy udać się do  
Starostwa. Obecnie 300 tys. zł. w budżecie Powiatu  przeznaczone  jest  na  projekt  techniczny 
przebudowy drogi relacji Wyszków – Tulewo – Kręgi – Michalin - Somianka.

Radny T. Kokoszka – czy w projekcie będzie uwzględniona przebudowa przepustu w Somiance
w kierunku Barcic?

Odp.  Radny Powiatu Wyszkowskiego T.  Kuchta – tak,  to  działanie  będzie też obejmowało ten 
przepust.

Radny Powiatu Wyszkowskiego M. Skoczeń – cieszę się, że zostałem zaproszony na dzisiejsza 
sesję. Kolega K. Rakowski zadzwonił i mnie zaprosił. Pragnę podziękować za wybór. Poprzednio 
nie rządziło PSL. Obecnie jesteśmy w koalicji. Mądry wybór, Państwo zdecydowaliście o tym, że 
dziś mamy dwóch radnych. Jak już wspomniałem jesteśmy w koalicji w budżecie na 2011 r. dla 
gminy  Somianka  niewiele  środków  było  zagwarantowanych.  Jest  to  efekt  pewnych  decyzji 
inwestycyjnych podjętych przez Radę Powiatu poprzedniej kadencji. Obecnie dzięki walce kolegi 
T. Kuchty (bo jest w zarządzie) zostanie zrealizowany projekt techniczny  przebudowy drogi relacji 
Wyszków – Tulewo – Kręgi – Michalin - Somianka o wartości ok. 300 tys. zł. Ponadto przepusty
i bieżące potrzeby na drogach powiatowych. Zostałem wybrany do Rady Społecznej działającej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na kadencję
2011 –  2015.  Będziemy walczyć  o  interesy,  o  realizację  naszych zadań -  zadań wynikających
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z potrzeb mieszkańców gminy Somianka.

Radna D. Majewska – składałam pismo o przepust w Jankach.

Odp.  Radny  Powiatu  Wyszkowskiego  M.  Skoczeń  –  komisja  jeździła  i  te  problemy  będą 
rozwiązywane.  Dołożymy  wszelkich  starań  aby  gmina  Somianka  nie  była  traktowana  po 
macoszemu. 

Wójt  Gminy A.  Żołyński  – przyjęliśmy zasady współpracy mówiące o tym, że gminy powiatu 
wyszkowskiego  partycypują  w 50% w kosztach  realizowanych  inwestycji.  Jak  się  okazuje  nie 
wszystkie gminy partycypowały w kosztach jednakowo bo niektóre tylko w 10%, 15% lub wcale bo 
niektóre inwestycje były realizowane tylko z udziałem środków Powiatu a bez udziału gmin. Warto 
to poruszyć bo ten parytet został zachwiany. Proszę aby zwrócić na to szczególną uwagę oraz by 
powrócić do przestrzegania wcześniejszych ustaleń.

Radny Powiatu Wyszkowskiego M. Skoczeń – jestem daleki od obrony inwestycji realizowanych 
przez gminę Długosiodło.  Jest  to efekt realizacji projektów unijnych. Realizacja tych projektów 
uwolni  środki  i  udział  Starostwa  Powiatu  Wyszkowskiego  będzie  niewielki.  Będzie  można 
powiedzieć, że wcześniej była pora dla nich a teraz nadeszła pora dla nas.

Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli chodzi o realizację inwestycji przez gminę Długosiodło to akurat 
posiadam  bardziej  szczegółowe  informacje.  Sytuacja  przedstawia  się  następująco:  zgodnie
z założeniami 40% kosztów inwestycji miał ponieść Powiat i gmina a 60% kosztów refundacja
z  działania  3.1.  Regionalnego  Programu  Operacyjnego.  Okazuje  się,  że  po  przetargu  gmina 
Długosiodło dokłada tylko 150.000 zł. a udział Starostwa pozostaje niezmienny tj. w wysokości 
ustalonej  przed  przetargiem.  Inna  gmina  realizuje  drogę  powiatową  gdzie  środki  pochodzą
w wysokości 50 % ze „schetynówki” i 50% z Powiatu Wyszkowskiego.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 15.33 
zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XI  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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