
PROTOKÓŁ  NR XXIV/12

z  XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 27 lipca 2012 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 3 osoby spóźnione
Nieobecni nieuspr.     -  1 osoba

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

.1 Żołyński          Andrzej               - Wójt Gminy

.2 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy

.3 Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy 

.4 Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
    w Somiance

.5 Zdziebłowski Piotr - prawnik Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku

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

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

.8 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 protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 

2012 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  finansowanie 

planowanego  deficytu  budżetu  gminy  Somianka  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 
wyprzedzające  finansowanie  w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata 
2007 – 2013 (dotyczy zagospodarowania centrum miejscowości Skorki). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 
wyprzedzające  finansowanie  w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata 
2007 – 2013 (dotyczy zagospodarowania centrum miejscowości Nowe Wypychy).   

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian  w uchwale  Nr  XVII/99/11  z  dnia  30  grudnia  2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 - 2020. 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do  uchwały  budżetowej  Nr XVII/100/11  Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych.

12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
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13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  11  radnych  (brak  radnych  W.  Bartosiaka,  T.  Dylaka,
L. Kozona i B. Sucheckiej). 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.

Na salę obrad przybyli radni: T. Dylak i L. Kozon – stan 13 radnych.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

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 trakcie wypowiedzi Wójta na salę przybyła radna B. Suchecka – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

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

Do punktu 5
porządku obrad

Zmian  do  protokołu  Nr  XXIII/12  Rady Gminy Somianka  z  dnia  21  czerwca  2012  r.  nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z 21 czerwca 2012 r. został 
przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że kredyt jest 
konieczny ze względu na przystąpienie do realizacji projektów w Nowych Wypychach i Skorkach
z udziałem środków z „Odnowy wsi”.  Kolejny wniosek to  modernizacja  oświetlenia  ulicznego
a konkretnie wymiana starych lamp na nowe. Wnioskowaliśmy o pozyskanie 100.000 zł. a wartość 
zadania wynosi 356.000 zł. Różnica stanowi koszty własne. Nowe oświetlenie przyniesie jednak 
oszczędności  rzędu  80.000  zł.  przy  obecnych  opłatach  za  energię  elektryczną  w  wysokości
200.000 zł.  

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Somianka oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowiącą  zał. nr 5 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIV/135/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że proponowane pożyczki zostaną zaciągnięte na 
zadania wyprzedzające  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie z przeznaczeniem na :

– zadanie  pn.  „Zagospodarowanie  centrum  miejscowości  Skorki  poprzez  remont
i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz budowa placu zabaw” - kwota 428.661,00 zł.

– zadanie pn.  „Zagospodarowanie centrum miejscowości  Nowe Wypychy poprzez budowę 
chodnika i miejsc spotkań wraz z placem zabaw oraz wymiana oświetlenia ulicznego” - 
kwota 417.988,00 zł.    

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia 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 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIV/136/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
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pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIV/137/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9 - 10
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska omawiając 
poszczególne załączniki do w/w uchwał.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian
w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIV/138/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  na  rok  2012 
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 2012 stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIV/139/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  proponujemy nowe stawki za zajęcie  pasa drogowego a  to  w celu 
zwiększenia  dochodów.  Obecne  stawki  są  wręcz  śmieszne  i  nie  pokrywają  kosztów  wydania 
decyzji. Proponowane stawki są zbliżone do stawek stosowanych w ościennych gminach.

Pytań ani uwag do proponowanych zmian budżetowych nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIV/140/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 13  porządku obrad.

Do punktu 13
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Podziękowanie a oznakowanie
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  dziękuję  za  ustawienie  oznakowania.  Teraz  jest 
dobrze.

Odpowiedzialność za niszczenie dróg sprzętem rolniczym
Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – jak ktoś wejdzie z pługiem i uszkodzi nawierzchnię 
drogi bądź wjedzie z kombajnem i zasypie słomą drogę, to kto będzie ścigał takiego delikwenta? 
Jaka jest odpowiedzialność za taki czyn?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – proszę dzwonić pod numer 112.

Radny J. Kuchta – to jest wykroczenie.

Zainteresowanie kursami prawa jazdy
Radny M. Rogaliński – jakie było zainteresowanie kursami prawa jazdy?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zainteresowanie było bardzo duże. Największe prawem jazdy kat. 
C.  Osoby  stały  w  kolejce  od  godz.  20.00  poprzedniego  dnia.  Wpłynęło  90  wniosków. 
Pierwszeństwo  będą  miały  osoby w wieku18  –  25  lat  bez  wyuczonego  zawodu.  Wyłonionych 
zostanie
16. beneficjentów. Czynimy starania o kolejne tego typu projekty. Zobaczymy co z tego wyniknie. 
Zainteresowanie ogromne i jak widać więcej osób będzie niezadowolonych niż zadowolonych.

Tablice informacyjne
Sołtys sołectwa Kręgi J. Szczerba – tablice informacyjne dla sołtysów.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – potrzebnych jest kilkanaście tablic. Niestety z własnych środków 
będzie to raczej niemożliwe. Może pojawi się szansa pozyskania środków na ten cel z zewnątrz.

Innych wniosków ani zapytań nikt ni zgłaszał.
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Do punktu 14
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 09.54 
zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XXIV  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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