
PROTOKÓŁ  NR XVI/11

z  XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 19 grudnia 2011 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób (w tym 3 osoby spóźnione)

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. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
6. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance 
7. Piątek Andrzej - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
8. Nieścior Jacek - radca prawny
9. Borek Waldemar - Kierownik Posterunku Policji w Somiance
10. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
11. Sołtysi  i  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
12. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:

• z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r.
• z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011 r.

5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  z  realizacji  planu 

merytorycznego i finansowego za 2010 r.
7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance z działalności za 2010 r.
8. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance z działalności za 2010 

r.
9. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance o stanie bezpieczeństwa za 2010 r.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie na lata 2011 – 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 
roku.
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13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Uchwale  Nr  IV/16/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020.

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

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski.  Po 
stwierdzeniu  quorum -  w chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  12  radnych  (brak  radnych:  D. 
Majewskiej, T. Kokoszki, R. Ostatka) - Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 porządku 
obrad.

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.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy A. Żołyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku  sesji  punktu  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego 
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka”. 

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował  zrealizowanie  zgłoszonego wniosku w punkcie  14 
porządku obrad i  poddał go pod głosowanie.

W  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  w  obecności  12  radnych,  Rada  Gminy  zaakceptowała 
realizację  zgłoszonego wniosku w punkcie 14.

Porządek obrad XVI zwyczajnej sesji po przyjęciu wniosku przedstawia się następująco:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.

4. Przyjęcie protokołów:

▪ z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r.

▪ z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011 r.

5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  z  realizacji  planu
merytorycznego i finansowego za 2010 r.

7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance z działalności za 2010 r.

8. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance z działalności za 2010 
r.

9. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance o stanie bezpieczeństwa za 2010 r. 
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10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie na lata 2011 – 2016.      

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  szczegółowych
warunków jego funkcjonowania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 
roku.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Uchwale  Nr  IV/16/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie Gminy Somianka.

15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

▪ .Zmian do protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 31 października 2011 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.

▪ Zmian do protokołu z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2011 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.

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 do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
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Do punktu 6
porządku obrad

Sprawozdanie  z  realizacji  planu  merytorycznego  i  finansowego  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w  Somiance  za  2010  rok  (którego  pisemna  treść  wraz  z  planem  działań  merytorycznych
i administracyjnych oraz kadrowo – finansowych na rok 2011 stanowią odpowiednio zał. nr 5 - 6 
do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor GOK H. Główczyk.

W czasie  składanego sprawozdania na salę obrad przybyła radna D. Majewska – stan 13 radnych. 
Do przedstawionego sprawozdania zgłoszono następujące zapytania:

• Radna B. Polak – Stowarzyszenie i GOK, czy można rozgraniczyć?

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – przed laty decyzja Wójta siedzibą Stowarzyszenia na Rzecz 
Gminy  Somianka  „SOMA”  stał  się  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Somiance.  Stowarzyszenie 
pozyskuje środki na działania prowadzone przez GOK. Są to działania kierowane do społeczeństwa 
i dla społeczeństwa gminy. 

Na salę obrad przybył radny R. Ostatek – stan 14 radnych.

• Radna B. Polak – czy bez Stowarzyszenia możliwa byłaby działalność GOK?

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – raczej trudno ze względu na środki finansowe.

• Radna B. Polak – czy działania GOK skierowane są tylko do społeczeństwa Somianki czy 
społeczeństwa terenu gminy Somianka?

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – GOK raczej na terenie Somianki choć nie tylko. Na terenie 
gminy Somianka – świetlice.

• Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – a tam gdzie nie ma świetlic ...?  My nic nie wiemy.

• Radna B. Polak – czy dla społeczeństwa innych miejscowości można napisać projekt?

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – tak można ale tu też potrzebna jest oddolna inicjatywa. Gdyby 
utworzone  zostały  fundusze  sołeckie,  można  byłoby  powołać  stowarzyszenia  przy  sołectwach. 
Stowarzyszenie „SOMA” nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  funduszu  sołeckiego  nie  na  wszystko  można 
przeznaczyć. W ustawie są konkretne wskazania na co można go wydatkować.

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – znam zasady. Wkład własny musi być aby pozyskać środki.

• Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – ale GOK nie korzysta z funduszu sołeckiego.

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – nie, ale chce podkreślić, że inicjatywa oddolna była bardzo 
znacząca. GOK powstał w czynie społecznym.

• Radna  B.  Polak  –  jeśli  organizowane  są  wyjazdy  dla  dzieci  to  może  jeden  byłby 
organizowany tylko dla dzieci z innych miejscowości niż Somianka.
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Odp.  Dyrektor  GOK  H.  Główczyk  –  to  na  najbliższe  zimowisko  wstrzymuje  zapisy  dzieci
z Somianki na 1 ½ tygodnia.

Przewodniczący rady Gminy K.J. Rakowski – tak nie może być, że wstrzymane zostaną zapisy 
dzieci  z  Somianki  bo  byłaby  to  dyskryminacja.  Dajmy  może  1  tydzień  na  rozpropagowanie 
informacji w terenie i po tym czasie rozpocząć zapisy.

Na salę obrad przybył radny T. Kokoszka – stan 15 radnych.

• Radna  B.  Polak  –  czy  zimowisko  2012  r.  organizowane  jest  przez  GOK  czy 
Stowarzyszenie?

Odp.  Dyrektor  GOK  H.  Główczyk  –  konkursy  wygrywają  te  stowarzyszenia,  które  wykażą 
partnerstwo w działaniu. GOK jest takim partnerem.

Następnie  Dyrektor  GOK H.  Główczyk  złożyła  sprawozdanie  z  wykonania  planu  finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2010 rok.

• Radna  B.  Suchecka-  dlaczego  tylko  dzieci  rodziców  ubezpieczonych  w  KRUS  mogą 
wyjechać na zimowisko?

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – bo to są środki pozyskane w konkursie ogłoszonym przez 
KRUS.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Do punktu 7
porządku obrad

Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Somiance  za  2010 rok  (którego 
pisemna treść wraz z planem pracy GBP w Somiance na rok 2011 stanowią odpowiednio zał. nr 7 - 
8 do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor w/w placówki D. Groszkiewicz.

W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  zadał  pytanie:  dlaczego  część 
woluminów przekazano do biblioteki do Wyszkowa?

Odp. Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance D. Groszkiewicz – ponieważ biblioteka 
w Wyszkowie pełni nadzór nad GBP w Somiance i poprosiła nas o przekazanie 64 woluminów 
celem uzupełnienia zbiorów.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Do punktu 8
porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2010 rok  (którego 
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pisemna treść stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu) przedstawił Kierownik w/w jednostki A. Piątek.

Do przedstawionego sprawozdania zgłoszono następujące zapytania:

• Radny R. Ostatek – jak dużym zainteresowaniem cieszą się usługi wozu asenizacyjnego?

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – jeden kurs to koszt dla przeciętnego Kowalskiego w wysokości 
90 zł. Zarejestrowano 105 kursów. Usługa świadczona od grudnia 2010 r.
 

• Sołtys  Sołectwa  Skorki  A.  Zaborowski  –  jak  będzie  wyglądało  serwisowanie 
przydomowych oczyszczalni?

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – trzeba kontrolować poziom osadu. Przy wybieraniu osadu trzeba 
kierować się nie terminowością lecz jego ilością.

• Sołtys  Sołectwa  Skorki  A.  Zaborowski  –  zgłaszać  potrzebę  wybrania  osadu  do  ZGK
w Somiance czy indywidualnie trzeba go na własny koszt usunąć?

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek –  zgłaszać do ZGK.

Wójt Gminy A. Żołyński – w instrukcji jest zapis „raz na 6 miesięcy” ale chyba inwestor popełnił 
błąd.  Raczej  zalecane  jest  „raz  na  12  miesięcy”.  Trzeba  obserwować  ilość  osadu  w zbiorniku 
wstępnym. Obecnie trwają procedury odbiorcze i z producentem kwestie częstotliwości usuwania 
osadu wyjaśnimy.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – to musi być zapisane.

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  tak  to  zostanie  wyjaśnione.  Serwisowanie  przez  okres  5  lat  
prowadzone przez  ZGK.  Po tym okresie  przekażemy na  własność.  ZGK będzie  wybierał  osad
i wyjaśnimy z producentem konieczną częstotliwość opróżniania. Ważne aby prąd był dostarczany 
zgodnie z potrzebą a nie wyłączany bo to może spowodować awarię urządzeń i taka awaria zostanie 
uznana jako awaria z winy użytkownika. Przestrzegam przed takim działaniem.

• Radny W. Bartosiak – jeśli ktoś wyłącza prąd to na własną odpowiedzialność. Myślę, że 
trzeba dać 2-3 miesiące na rozruch i po 9 miesiącach ZGK powinien sukcesywnie wybrać 
osad z tych oczyszczalni.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – myślę, że Pan Kierownik ZGK zanotuje sobie te 
uwagi i będzie je realizował.

• Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – czy oddanie nowej stacji uzdatniania wody 
w Somiance zmniejszy koszty ZGK?

Odp.  Kierownik  ZGK  A.  Piątek  –  zapewne  poprawi  jakość  wody i  zapobiegnie  przerwom w 
dostawie wody w okresie letnim. Stacja w Somiance wspomaga stacje w Celinowie. Jeśli taka stacja 
otwarta zostałaby w Wypychach to wówczas koszty byłyby mniejsze.

• Radny L. Kozon – czy nie można „spiąć” sieci wodociągowych? 

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – można dołączyć dwie miejscowości.
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• Radny  L.  Kozon  –  w  2012  r.  zaplanowana  jest  mniejsza  dotacja  dla  ZGK.  W jakiej 
wysokości Kierownik planuje ustalić stawki za wodę?

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – ustalone stawki obowiązują do 31 marca 2012 r. Podstawa do 
skalkulowania  stawki  jest  rok  obrachunkowy 2011  a  ten  jeszcze  się  nie  zakończył.  Nie  znam 
jeszcze wyników. Być może dochody z innej działalności wpłyną na wysokość stawek.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w ościennych gminach, nie licząc Wyszkowa, woda 
jest tańsza.   

• Radny M. Rogaliński – dziś nie było wody. Dlaczego?

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – współpraca z Zakładem Energetycznym nie jest zadowalająca.  
Dopiero przed sesja dowiedziałem się, że nie ma prądu. Dlatego Wypychy nie mają wody.

• Radny W. Bartosiak – taka sytuacja jest  nie  do przyjęcia.  Jeśli  mój  zakład nie  otrzyma 
wcześniej informacji o przerwie w dostawie wody to dla mnie jest katastrofa. Brak wody
w trakcie uboju powoduje,  że ubite sztuki zostają przeznaczone do utylizacji.  Nie mogę 
pozwolić sobie na takie straty.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nowe stacje są wyposażone w agregaty prądotwórcze.  Można 
byłoby otworzyć suwy i puścić wodę „na pełny obrót”.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  myślę,  że  ZGK powinien  pomyśleć  o  zakupie 
agregatu do Celinowa i wówczas problem w przypadku braku prądu w 80% zostałby rozwiązany.

Odp.  Kierownik  ZGK  A.  Piątek  –  jeśli  zmodernizujemy  wodociąg  to  jest  to  możliwe.
W przeciwnym przypadku to się nie uda. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski – mamy XXI wiek i  takie problemy nie powinny 
występować. Zaopatrzenie w wodę to podstawa.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Przewodniczący rady Gminy K.J. Rakowski o godz. 11.35 ogłosił 20 – minutowa przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  12.10  w  obecności  14  radnych  –  brak  radnej  D.  Majewskiej  –
i przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad.

Do punktu 9
porządku obrad

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2010 r. stanowiące zał. nr 10 
do nin. protokołu odczytał Kierownik Posterunku Policji w Somiance aspirant sztabowy W. Borek.

W trakcie sprawozdania na salę obrad powróciła radna D. Majewska – stan 15 radnych. 

W odniesieniu do sprawozdania Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski zgłosił następującą 
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uwagę: moło w sprawozdaniu upomnień i pouczeń. Proszę aby tego rodzaju interwencji było więcej 
a mniej kar. Proszę również o więcej interwencji w weekendy.

Odp. Kierownik Posterunku Policji  w Somiance W. Borek – mamy braki  kadrowe. Mimo tego 
postaram się aby radiowóz częściej odwiedzał Ostrowy.
 
Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Na  zakończenie  swego  wystąpienia  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Somiance  W.  Borek 
podziękował Radzie Gminy Somianka i Wójtowi Gminy za miłą współpracę.

Do punktu 10 -11
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał:
– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2011 – 2016,
– w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 

Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania

przedstawiła Sekretarz Gminy T. Lipska. Pisemna treść tegoż uzasadnienia stanowi  zał. nr 11 do 
nin. protokołu. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 10 
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 stanowiącej zał. 
nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XVI/90/11  została  podjęta  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał  treść uchwały  w sprawie trybu i sposobu 
powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stanowiącej zał. nr 13 
do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XVI/91/11  została  podjęta  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 12
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska omawiając 
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proponowane zmiany przedstawione w załącznikach 1-2a do uchwały. 
Radny  R.  Ostatek  –  sędziowanie  na  Starym  Mystkówcu.  A czego  dotyczy  zakup  materiałów
i wyposażenia na kwotę 7.000 zł.?

Odp.  Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  –  tak  na  Starym  Mystkówcu  a  zakup  materiałów  i 
wyposażenia na zakup nagród i pucharów.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr  XVI/92/11  została  podjęta  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 13
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała, że 
wprowadzając środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa koniecznie trzeba zmienić Wieloletnią 
Prognozę finansową bo zmieniają one wysokość dochodów i wydatków. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w Uchwale 
Nr  IV/16/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Somianka na lata 2011 – 2020 stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XVI/93/11 została  podjęta jednogłośnie:  15 głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
Gminy Somianka Powiat Wyszkowski zaproponował następujące kwoty:

– na utrzymanie dróg w sezonie zimowym w okresie  01.01.2012 r.  -  31.03.2012 r.  kwotę 
29.400 zł.,

– na utrzymanie dróg w sezonie jesienno - zimowym w okresie 01.11.2012 r. - 31.12.2012 r.  
kwotę 19.600 zł.,

łącznie  –  Powiat  Wyszkowski  na  powyższe  zadanie  proponuje  kwotę  49.000  zł.  Wadą  tego 
porozumienia jest to, że trzeba wydatkować tyle ile zaplanowano na dany okres w roku. Nie można 
tych środków przenosić.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – od czego zależna jest  wysokość kwoty na dany 
sezon?

Odp.  radny Powiatu  Wyszkowskiego T.  Kuchta  – obowiązuje  rozliczenie  za  dany sezon.  Żeby 
możliwe było przesunięcie środków trzeba byłoby zmienić warunki finansowania.
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Wójt  Gminy A.  Żołyński  – moim zdaniem Powiat  zastosował  pewnego rodzaju zabezpieczenie

przed nieuzasadnionymi wydatkami.

Radny D. Załoga – czy to znaczy, że kwotę w wysokości 49.000 zł. mamy już w budżecie gminy 
czy dopiero otrzymamy gdy będzie padał śnieg. 

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  to  są  środki  na  konkretne  zadnie  i  podlegają  rozliczeniu. 
Otrzymamy tyle ile wyjeździmy.

Radny D. Załoga – w takim razie muszą być zabezpieczone na przejechane kilometry.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – obowiązuje rozliczenie godzinowe. Ogłaszam przetarg na zimowe 
utrzymanie  dróg  powiatowych  do  wysokości  proponowanej  przez  powiat  oraz  na  zimowe 
utrzymanie dróg gminnych.

Radny R. Ostatek – jakie były wydatki na realizację tego zadania w roku ubiegłym?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli dobrze pamiętam to ok. 180.000 zł.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od 
Powiatu Wyszkowskiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie  Gminy Somianka 
stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XVI/94/11 została  podjęta jednogłośnie:  15 głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 15
porządku obrad

Z  uwagi  na  niezgłoszenie  żadnych  wniosków  ani  interpelacji  przez  radnych  przystąpiono  do 
realizacji punktu 16 porządku obrad. 

Do punktu 16
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Podziękowanie za chodnik w Popowie
Sołtys  Sołectwa Popowo –  Parcele  B.  Dąbrowska  –  bardzo dziękuję  za  wybudowany chodnik
i proszę o kontynuację.

Podziękowanie za znak drogowy 
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  dziękuję  za  ustawienie  znaku  drogowego  ale 
potrzebne są trzy.

Odp. radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta – postaram się aby trzy były ustawione jeszcze
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w tym roku.

Udział dzieci z Somianki w ostatnim zimowisku
Dyrektor GOK H. Główczyk – w ostatnim zimowisku na 39 uczestników z Somianki było tylko 
troje dzieci. W przerwie sprawdziłam i mogę Państwu tę informację przekazać.

Radna B. Polak – mamy informacje o uczestnikach ale tylko z zimowiska. Widzę, że nie ma dzieci  
z miejscowości gdzie nie ma świetlic.

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – faktycznie z tymi miejscowościami współpraca jest trudniejsza 
ale to nie jest żadne przeciwwskazanie aby dzieci z tych miejscowości korzystały z wypoczynku.

Radny R. Ostatek – ja bym nie dyskryminował dzieci z Somianki i Somianki – Parcele. Trzeba 
przecież zapłacić ok. 350 zł. Nie wiadomo czy będzie tak dużo chętnych. Jeśli faktycznie liczba 
chętnych będzie większa niż miejsc wówczas dzieci, które już korzystały z zimowiska będą musiały 
zrezygnować z wyjazdu na rzecz tych, które jeszcze nie korzystały.

Wójt Gminy A. Żołyński – mam nadzieję, że nie będzie takich problemów. Wypoczynek został 
zaplanowany dla 40. dzieci i szykuje się kolejny wyjazd również dla 40. dzieci.  

Sprawozdania za 2010 r. 
Radny R. Ostatek – dlaczego sprawozdania z działalności za 2010 r. zostały przedstawione dopiero 
19 grudnia 2011 r.?

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  Pani  Dyrektor  GOK wyjeżdżała  na zimowisko, 
kolonie...

Radny R. Ostatek - ... ale to sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Gminy w lutym 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – dziś podjąłem decyzję,  że w roku 2012 zostaną 
złożone Radzie Gminy w lutym, najpóźniej do końca I kwartału.

Jasełka w GOK
Radny R. Ostatek – korzystając z okazji chcę podziękować pracownikom GOK i mieszkańcom 
Somianki za przepiękne jasełka i wigilię. Była to bardzo miła i ciepła uroczystość i proszę aby była 
kultywowana w przyszłości dla szerszego grona. Jasełka zostaną powtórzone dnia 6 stycznia 2012 r. 
w kościele parafialnym w Somiance.

Radna B. Polak – nam nikt o takiej uroczystości nic nie mówił.

Odp. dyrektor GOK H. Główczyk – ze względu na warunki lokalowe nie mogliśmy zaprosić więcej  
gości. Zapraszam na jasełka w dniu 6 stycznia 2012 r. do kościoła parafialnego w Somiance. 

Zaproszenie na wigilię
Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy zaprosili obecnych na sali obrad do wzięcia udziału 
w wigilii do Zespołu Szkół w Somiance. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.
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Do punktu 17
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.22 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XVI 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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