
PROTOKÓŁ  NR XII/11

z  XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 05 września 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 - radny Powiatu Wyszkowskiego 

.3 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy

.4 Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy 

.5 Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance

.6 Nieścior Jacek - radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku

.7 Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

.8 Sołtysi  i  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą
zał. nr 2 do nin. protokołu. 

.9 Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  dla 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczpospolitej 
Polskiej zarządzonych na 09 października 2011 r.

4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Przyjęcie protokołu XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2011 – 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu 

użytkowego w Somiance – Parcele 21 (część parteru budynku Gminnego Ośrodka Kultury) 
oraz  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  tej 
umowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/10 Rady Gminy Somianka z dnia 
30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie 
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Somianka na rok 2011. 
12. Informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych. 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  złożył  ustny  wniosek
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na 
bezczynność Wójta Gminy Somianka w sprawie dojazdu do działek letniskowych w miejscowości 
Somianka”. Podjęcie tej uchwały zaproponował w punkcie 12. 

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowskiego poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W głosowaniu jawnym wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy został przyjęty 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15  radnych. 

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla  przeprowadzenia 
wyborów  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej 
zarządzonych na dzień 9  października 2011 r.  

.4 Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
.5 Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
.6 Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2011 r.
.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na 

lata 2011 – 2020.
.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
.9 Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

w  Somiance-Parcele 21 (część parteru budynku Gminnego Ośrodka Kultury) oraz wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
.10 Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Somianka z dnia
30 grudnia 2010 r.  w sprawie określenia wysokości  wynagrodzenia dla członków Gminnej 
Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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.11 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  IV/19/10  Rady  Gminy  Somianka
z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka 
na rok 2011.
.12 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  bezczynność  Wójta  Gminy  Somianka
w sprawie dojazdu do działek letniskowych w miejscowości Somianka.
.13 Informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych.
.14 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
.15 Wolne wnioski i zapytania.
.16 Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –   w  związku  ze  zbliżającymi  się  wyborami  do  Parlamentu 
Rzeczpospolitej  Polskiej zaplanowanymi na dzień 9 października 2011 ustawa  z dnia 5 sierpnia 
2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) nakłada na organy gmin szereg 
zadań i obowiązków związanych z organizacją wyborów i przewiduje terminy na ich wykonanie. 
Jednym  ze  wspomnianych  obowiązków  jest  utworzenie odrębnego  obwodu  głosowania  dla 
przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 9  października 2011 r. Mamy 6 stałych obwodów głosowania oraz 
dodatkowo tworzymy obwód w zakładzie karnym aby umożliwić głosowanie skazanym.  Ustawa 
nakłada obowiązek podjęcia  w/w uchwały w przypadku gdy w zakładzie  osadzonych jest  min.
15 skazanych. Obecnie w zakładzie osadzonych jest więcej niż 15 skazanych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania dla  przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9  października 2011 r. stanowiącą 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XII/65/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i interpelację:

• Radny  R.  Ostatek  –  wnioskuję  aby  każdy  projekt  protokołu  z  sesji  Rady  Gminy  był 
przesyłany radnym razem z pozostałymi materiałami na sesję.

• Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – złożony został wniosek na  dofinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, wraz z elementami poprawiającymi 
bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne” a przepustów nie 
ma.

• Radny W. Dylak – do Kozłowa dwie lampy oświetlenia ulicznego są potrzebne.
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• Radny W. Bartosiak – obcięcie gałęzi przy drodze w stronę od Wólki Somiankowskiej do 
pomnika por. pil. S. Okrzei. Kto może to wykonać i w czyjej leży to gestii?

• Radny D. Załoga – lampy w Starych Wypychach są ale nie świecą. Chyba trzeba opłacić 
abonament.

• Radny T. Kokoszka – w sprawie wycięcia suchych drzew w alei w Somiance na odcinku od 
kościoła do skrzyżowania z drogą krajową.

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Odpowiedzi  Wójt  Gminy  (lub  osoba  przez  niego  wskazana)  udzieli  w  punkcie  14  ustalonego 
porządku obrad.

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami – informacja ta 
stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W tym punkcie zgłaszano następujące zapytanie:

Radny  R.  Ostatek  –  w  nawiązaniu  do  punktu  1  przedstawionej  informacji  chcę  wiedzieć  czy 
„OLBUD” to firma, czy osoba fizyczna?

Odp:  Wójta  Gminy  –  tak  to  jest  osoba  fizyczna  a  konkretnie  Przedsiębiorstwo  Budowlane 
„OLBUD” Radosław Oleksiak, Rybno. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

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

Do punktu 6
porządku obrad

Zmian do protokołu Nr XI/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2011 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r. został 
przyjęty  większością  głosów:  14  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności
15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał:

• w sprawie  zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 
2020,

• w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 
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przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska. Na wstępie poinformowała, że proponowane zmiany 
w  Wieloletniej  Omawiając  poszczególne  załączniki  do  w/w  uchwał  poinformowała  o  tym,  że 
zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy Somianka  na  lata  2011 –  2020 są  ściśle 
powiązane ze zmianami budżetowymi na 2011 r. Proponuje się następujące zmiany:

1. w planie dochodów:

• zwiększenie dochodów na infrastrukturę wodociągową wsi o kwotę 100.000,00 dochody te 
zostały już wykonane,

• zwiększenie  dochodów  z  tytułu  zwiększenia  części  oświatowej  o  kwotę  304.870,00  zł 
zgodnie z pismem Nr ST5/4822/2g/BKU/11 oraz Nr ST5/4822/5g/BKU/11 z Ministerstwa 
Finansów,

• zmniejszenie dochodów o kwotę 215.760,00 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL,09,01,01-
14-056/10-01 dotyczy to projektu " Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka",

• zwiększenie dochodów w dziale "Pomoc społeczna" o kwotę 18.000,00 zgodnie z pismem 
nr  WPS-I.946.3.79.2011.JG oraz  z  pismem nr  FIN-I.3111.70.2011.852 z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego,

• zwiększenie dochodów w dziale "Kultura fizyczna i  sport" o kwotę 4.786,00 zł  zgodnie
z  aneksem  nr  1  do  umowy  413/ES/ZS/D-POKL/10  dotyczy  programu  pn.  "Zagrajmy
o sukces".

Ogółem proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 211.896,00 zł.

2. w planie wydatków:

• zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 25.549,20 zł,

• zwiększenie wydatków w rozdziale "Urzędy gmin" o kwotę 17.000,00 na zakup centrali 
telefonicznej,

• zwiększenie wydatków w rozdziale "Szkoły podstawowe o kwotę 304.870,00 w związku ze 
zwiększoną subwencją oświatową,

• zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  "Przedszkola"  o  kwotę  218.243,20  zł  zgodnie
z aneksem do umowy dla projektu " Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka",

• zwiększenie  wydatków  na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  o  kwotę  9.100,00  zgodnie
z zaleceniami pokontrolnymi,

• zwiększenie wydatków o kwotę 38.834,00 na opiekę społeczną z tytułu zwiększenia dotacji 
oraz zgodnie z art128.ust.2 ustawy o finansach publicznych, 

• zwiększenie  wydatków  na  zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej  o  kwotę  4.786,00  zł
w związku ze zwiększeniem środków na program "Zagrajmy o sukces". 

Ogółem proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 211.896,00 zł.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Wójt Gminy A. Żołyński – chcę jeszcze dodać, że w sumie na placówki oświatowe funkcjonujące 
na  terenie  naszej  gminy  zostało  pozyskanych  ok.  300.000  zł.  Oszczędności  w  stawkach 
żywieniowych  przy  realizacji  projektu  "  Od  super  przedszkolaka  do  wzorowego  uczniaka" 
spowodowały konieczność zwrotu niewykorzystanych środków. Takie są założenia projektu i nie 
możemy tych środków wykorzystać na inne cele.
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Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  w Wieloletniej 
Prognozie  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2011  –  2020  stanowiącą  zał.  nr  6  do  nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XII/66/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska – omówione zmiany w  Prognozie Finansowej Gminy Somianka 
na lata 2011 – 2020 dotyczą również zmian budżetowych. Chcę jeszcze dodać, że w zmianach 
budżetowych proponuje się ponadto:

– zmiany dotyczące dowozu dzieci do szkół,
– zwiększenie dotacji  dla  Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance o kwotę 20.000 zł.  na 

prace publiczne i na gminne dożynki.

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 7 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XII/67/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

W uzasadnieniu  do podejmowanej  uchwały Wójt  Gminy A.  Żołyński  poinformował,  że Poczta 
Polska  zwróciła  się  do  Urzędu  Gminy  o  przedłużenie  umowy  najmu  lokalu  ponieważ 
dotychczasowa umowa wygasa Dlatego w dniu dzisiejszy w drodze uchwały Rada Gminy będzie 
podejmować decyzję.

Radny W. Bartosiak – na jaki okres nowa umowa zostanie zawarta?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na okres do 10 lat.

Radny R. Ostatek – czy wynegocjowano stawki najmu lokalu?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, stawki takie jak dla Pani A. Maciejewskiej czyli 16,01 zł/m2.

Radny R. Ostatek – czy to jest wyższa stawka od poprzedniej?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, dotychczasowa chyba wynosiła 11,80 zł/m2.

Radny W. Bartosiak – czy Poczta polska może nie zgodzić się na zaproponowane warunki?
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – owszem., ale wydaje mi się, że się zgodzą. Radni uzgodnili aby 
ujednolicić  stawki  więc  to  czynię.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  mam  sprzeciwu  ze  strony  Poczty 
Polskiej.

Radny R. Ostatek – czy w uchwale nie powinna być określona stawka czynszu?

Odp. Radca prawny J. Nieścior – treść uchwały jest poprawny. Tę kwestię pozostawmy w gestii  
Wójta.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  taka  forma  uchwały  daje  mi  możliwość  negocjacji,  jest  wyrazem 
zaufania radnych do mojej działalności.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  w   Somiance-Parcele  21  (część  parteru  budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XII/68/11 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10 - 11
porządku obrad

Uzasadnienie do projektów uchwał z zakresu profilaktyki tj. do uchwały w sprawie:
• uchylenia  Uchwały  Nr  IV/13/10  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  30  grudnia  2010  r.

w  sprawie  określenia  wysokości   wynagrodzenia  dla  członków  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• zmiany Uchwały Nr IV/19/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2011

przedstawiła E. Kuchta insp ds.  obsługi Rady Gminy informując,  że zostały one przygotowane
i przedstawione Radzie w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK. Najwyższa Izba Kontroli 
uznała,  że  zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  problemów 
Alkoholowych winny być zapisane tylko w Gminnym Programie Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie  Somianka  przyjmowanym
w drodze uchwały. Do chwili obecnej zasady te były określone odrębnie w uchwale oraz w w/w 
Programie. Uwzględniając zalecenia NIK opracowano projekty uchwał  i przedłożono je Radzie 
Gminy.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.  

Do punktu 10
porządku obrad

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr IV/13/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości 
wynagrodzenia  dla  członków  Gminnej  Komisji   Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XII/69/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Z sali obrad wyszła radna D. Majewska – stan 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany Uchwały 
Nr IV/19/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Somianka na rok 2011 stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XII/70/11  w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

O godz. 13.55 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 20 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 14.20 w obecności 14 radnych (brak radnego L. Kozona).

Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że w miesiącu sierpniu br. wpłynęła 
skarga Pana Szewczyka na bezczynność Wójta Gminy  Somianka w sprawie dojazdu do działek 
letniskowych  w  miejscowości  Somianka.  Przeprowadzono  postępowanie  w  celu  ustalenia 
zasadności skargi. Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady Gminy w dniu 02 września br. 
radni zapoznali się ze sprawą i uznali skargę za bezzasadną. Tak też został przygotowany projekt 
uchwały i w dniu dzisiejszy Rada Gminy w drodze uchwały rozpatrzy skargę na Wójta Gminy.

Następnie  odczytał  treść  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  bezczynność Wójta  Gminy 
Somianka  w  sprawie  dojazdu  do  działek  letniskowych  w  miejscowości  Somianka  stanowiącą
zał. nr 11 do nin. protokołu.

Sekretarz Gminy T. Lipska odczytała treść uzasadnienia stanowiącego załącznik do podejmowanej 
uchwały.

W trakcie czytania uzasadnienia na salę powrócił radny L. Kozon – stan 15 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  zarządził  głosowanie  w  sprawie  podejmowanej 
uchwały.

W  głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XII/71/11  w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 13
porządku obrad

Informację dotyczącą składania oświadczeń przez radnych Rady Gminy Somianka przedstawiła 
insp. ds. obsługi Rady Gminy E. Kuchta.  Poinformowała,  że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca
1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) radni składają 
oświadczenia:

– na początku kadencji - pierwsze oświadczenie majątkowe radny składa w terminie 30 dni od 
dnia złożenia ślubowania,

– co  roku  w  terminie  do  30  kwietnia  w  czteroletniej  kadencji  według  stanu  na  dzień
31 grudnia roku poprzedniego,

– na zakończenie kadencji – na dwa miesiące przed datą wyborów do rad gmin.
Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w Wyszkowie  przysłał  łączną  informację  z  analizy oświadczeń 
majątkowych składanych przez radnych:

– na zakończenie kadencji,
– w związku z objęciem obowiązków radnego Rady obecnej  kadencji,
– oświadczeń składanych w terminie do 30 kwietnia również przez radnych Rady obecnej 

kadencji.
Informacja  ta  stanowi  zał  nr  12  do  nin.  protokołu.  Stwierdzone  nieprawidłowości  zostaną 
przekazane do wiadomości  osób, których te  nieprawidłowości  dotyczą,  aby nie  były powielane
w kolejnych oświadczeniach.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – informacja z analizy oświadczeń od Wojewody nie 
wpłynęła  więc  należy domniemywać,  że  uchybień  w oświadczeniu  majątkowym Wójta  Gminy
i moim nie stwierdzono.

Sekretarz Gminy T. Lipska  przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych składanych 
do Wójta Gminy, której pisemna treść stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Informacje w w/w sprawie zostały przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości.

Do punktu 14
porządku obrad

Odpowiedzi  na  zgłoszone wnioski  i  interpelacje  przez  radnych Rady Gminy Somianka udzielił 
Wójt Gminy A. Żołyński.

Przepust w Jackowie Górnym – odp. trwają prace dożwirowywania drogi w Jackowie Górnym. 
Prace koparką będą kontynuowane w Jackowie Górnym i w Skorkach.

Oświetlenie –  odp.  dołożenie  lampy  bez  punktu  zapalnego  to  nie  problem.  Wypisałem  sobie
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miejscowości gdzie sołtysi upominają się o oświetlenie. Są to potrzeby na dzień dzisiejszy rzędu 
60.000 zł.  Zostanie  ten  problem przedstawiony na  wspólnym posiedzeniu  komisji  stałych.  Nie 
wiem  czy  Rada  Gminy  znajdzie  środki  na  ten  cel  w  2012  r.,  czy  może  to  zadanie  zostanie  
zrealizowane w latach następnych.

Gałęzie – odp. nie wiem czy z bieżącego utrzymania dróg gminnych wystarczy środków . Jeśli tak, 
to zadanie zostanie zrealizowane. Być może we własnym zakresie będzie możliwe do wykonania
i wówczas zrobią to pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Podłączenie lamp oświetlenia ulicznego – odp. w Starym Mystkówcu lampy zostaną podłączone 
przez Zakład Energetyczny w tym tygodniu.

Suche drzewa – odp. znajdują się one przy drodze powiatowej więc jest to kompetencja Powiatu 
Wyszkowskiego. Wyślemy pismo w tej sprawie i Panie Sołtys poinformujemy.

Protokół – odp. radca prawny J. Nieścior protokół znajduje się w Biurze Rady i można się z jego 
treścią zapoznać. Nie spotkałem się, aby w którejś Radzie była stosowana taka forma o jaką radny 
się upomina.

Radny R. Ostatek – proszę o wersję papierową.

Odp.  Radca  prawny  J.  Nieścior  –  ale  w  Statucie  Gminy  jest  zapis,  że  jest  przygotowany
i udostępniany do wglądu w Biurze Rady. Będąc formalistą należałoby zmienić Statut. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwrócił  się  z  pytaniem  do  radnego  R.  Ostatka  jakie  jest  jego 
stanowisko w tej sprawie.

Radny R. Ostatek – ja swoje stanowisko określiłem.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w takim razie trzeba zmienić Statut Gminy. 

Odp. Radca prawny J. Nieścior – myślę, że dla jednego radnego nie trzeba zmieniać Statutu.

Przewodniczący rady Gminy K.J. Rakowski – w takim razie proszę razem z innymi materiałami 
przesyłać radnym razem z innymi materiałami na posiedzenie komisji przed następną sesją.

Wycinka gałęzi na odcinku Wólka – Kręgi – radny W. Bartosiak nie rozumiem jaki jest problem
z wycinką gałęzi na zgłoszonym przeze mnie odcinku tj. Odcinku Wólka Somiankowska – Kręgi 
skrzyżowanie? 

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  wycinka  drzew musi  być  uzgodniona z  Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska wraz z dokumentacją.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może sobie 
zażyczyć opinię dendrologa. Skseruję dokumentacje wycinki drzewa do zapoznania, dla orientacji.

Sołtys Sołectw Somianka – Parcele A. Kruza – a nasze bezpieczeństwo się nie liczy?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa, którą pani porusza dotyczy drogi powiatowej więc niech 
Starostwo zajmie stanowisko. My prześlemy pismo w tej sprawie.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.
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Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Oświetlenie uliczne w Popowie - Parcele
Sołtys Sołectwa Popowo – Parcele B. Dąbrowska – w Popowe - Parcele tez potrzebne są 2 lampy.

Nagłośnienie w sali obrad 
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – przydałoby się nagłośnienie na salę obrad.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na przyszłą sesję postaram się załatwić.

Kontrola sklepu  
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  w  jakim celu  prowadzona  jest  kontrola  sklepu. 
Przyjechała Policja i ukarała siedzących przed sklepem po 100 zł. a to byli moi pracownicy, którym 
dałem piwo i siedzieli na mojej działce.

Oświetlenie uliczne w Zdzieborzu
Sołtys Sołectwa Zdzieborz K. Wielgolewski – u nas w Zdziborzu tylko żarówki wiszą.

Nieprzejezdna droga 
Sołtys  Sołectwa  Zdzieborz  K.  Wielgolewski  –  droga  za  Rafałem  Turkiem  jest  w  ogóle  nie 
przejezdna.

Bezpański pies
Sołtys Sołectwa Zdzieborz K. Wielgolewski – po okolicy szweda się bezpański pies/suka. Dziecko 
złapało  szczeniaka  tego  bezpańskiego  zwierzęcia,  zostało  zadrapane  a  teraz  znajduje  się  pod 
obserwacją.

Odkrzaczanie przy drodze krajowej 
Sołtys Sołectwa Popowo Kościelne T. Grześkiewicz – na skrzyżowaniu drogi z popowa kościelnego 
i drogi krajowej trzeba wyciąć krzaki.

Droga w Popowie Kościelnym
Sołtys Sołectwa Popowo Kościelne T. Grześkiewicz – przed moja posesją droga się zapada.

Oświetlenie uliczne
Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – na łuku drogi z Somianki do Barcic potrzebne są ze 
2 lampy. Słupy są a nie ma oświetlenia i jest niebezpiecznie.

Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – wycięcie krzewów przy studni w Celinowie.

Oświetlenie uliczne w Celinowie
Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – lampy.

Droga Stare Płudy – Suwin
Radny M. Rogaliński – droga Stare Płudy – Suwin została zniszczona. Miała na to wpływ m.in 
„mokra wiosna”. Mieszkańcy pytają czy ta droga zostanie naprawiona?
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Wycięcie krzewów przydrożnych
Radny T. Kokoszka – wycięcie krzewów przydrożnych od posesji Państwa Salamon w kierunku 
łąk. 

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

• Oświetlenie uliczne – odp. zmodernizowane zostało oświetlenie Stare Płudy, Nowe Wypychy na 
ogólną kwotę ok. 200.000 zł. Rada Gminy musi zdecydować co dalej w kwestii oświetlenia: czy 
modernizujemy istniejące punkty, czy budujemy nowe punkty. Najpierw zmienialiśmy punkty 
zapalne i kolejno inne kwestie. Rada Gminy będzie decydować co dalej?

• Kontrola sklepu – odp. jeśli sprzedawca nie ma pozwolenia na ogródek piwny to Policja ma 
takie kompetencje aby ukarać osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ale to było na moim terenie.
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli na terenie przynależnym do sklepu to jak najbardziej możne  
Policja ukarać mandatem.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jeśli planowana jest kontrola z Urzędu Gminy po 
16.00 to informuję, że sklep w Ostrowach jest zamknięty. Po co karać tych ludzi. Dziś była mowa
o kontroli po godz. 16.00.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  dziś  zmienialiśmy  zasady  wynagradzania  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie do zaleceń pokontrolnych NIK.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – „Spółdzielnia” po godz. 16.00 będzie zamknięta. 
Kontrola  to  „napad  z  rabunkiem”.  Sklep  na  wsi  to  jest  po  to  by kupić  chleb,  cukier  i  mąkę.  
Policjantom trzeba nakazać niech „nie jeżdżą”.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na najbliższej sesji będzie Komendant Policji więc bezpośrednio 
będzie mógł Pan zgłosić problem.

• Droga polna – odp. w pierwszej kolejności muszę zapewnić by ludzie mogli wyjechać z domów. 
Ten rok jest makabryczny a możliwości finansowe ograniczone. Przykładem może być droga w 
Suwinie, którą trzeba będzie naprawić.

Radny  W.  Bartosiak  –  o  drodze  transportu  rolnego  w  Zdzieborzu  słyszę  po  raz  pierwszy.
O oświetleniu wielokrotnie była mowa ale kwota 200.000 zł. jest dość wysoka. Może lepiej dołożyć 
ją do dróg.

Radny  M.  Rogaliński  –  Pan,  Panie  wójcie  wspominał  o  firmie  dokonującej  naprawy  metodą 
natryskową. 

Wójt Gminy A. Żołyński – tak i koszt kształtuje się na poziomie 11 – 12 zł./m2 emulsja/gres.

Głosy radnych – może warto spróbować?

Wójt Gminy A. Żołyński – oczekuję, że radni wskażą środki a wówczas drogi zostaną naprawione. 

Radny M. Rogaliński – nie płaciłbym wykonawcy za naprawę. Niech dokona naprawy w ramach 
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gwarancji.

Wójt Gminy A. Żołyński – zwrócę na to uwagę i postaram się by droga została naprawiona.

• Krzaki – odp. sukcesywnie są wycinane. Mam nadzieję, że wszystkie prośby w tym zakresie 
zostaną  spełnione.  Przy drogach powiatowych to bardziej  po macoszemu,  ale  też będzie  to 
zrobione. 

• Psy – odp. jest to niesamowity problem. Wydaliśmy już 30.000 zł. i jeszcze jest potrzeba ok. 
30.000 zł. Jeden pies kosztuje Gminę 1.500 zł.

• Popowo-Parcele – odp. mały zabieg zostanie wykonany.

Wyjazd do Bednarek
Wójt Gminy A. Żołyński – w przerwie dzisiejszych obrad sołtysi zgłaszali potrzebę wyjazdu do 
Bednarek. Proszę chętnych aby zgłosili się do Sekretariatu w Urzędzie Gminy. Jeśli zbierze się  
odpowiednia grupa to zorganizujemy wyjazd z odpowiednią dopłatą.

Dopłata do Klubu Sportowego
Radna B. Suchecka – czy do Klubu Sportowego w Starym Mystkówcu będzie dopłata?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  na  najbliższą  sesję  mam  nadzieję  rozwiązać  ten  problem.
W okresie między sesjami będziemy musieli jakoś temu zaradzić.

Podziękowanie
Sołtys Sołectwa Stare Płudy H. Wykowska – w imieniu własnym i najbliższych członków rodziny 
składam serdeczne podziękowanie za kwiaty, za udział w mszy żałobnej, za wsparcie. Dziękuję.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 15.20 
zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XII  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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