
PROTOKÓŁ  NR XXIX/12

z  XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 28 listopada 2012 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 
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 Groszkiewicz  Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance

.4 Frączak       Edyta - prawnik Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku

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

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

.7 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  XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka z dn. 31 sierpnia 2012 r.,
- z XXVI zwyczajnej sesji  Rady Gminy Somianka z dn. 26 września 2012 r.,
- z XXVII nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Somianka z dn. 11 października 2012 r.,
- z z XXVIII nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Somianka z dnia 08 listopada 2012 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa 

obliczania podatku rolnego.
9. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  leśnego  na  2013  r.  podanej

w  komunikacie Prezesa GUS.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2013 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy 
Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Somiance –Gminnej Biblioteki Publicznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Somianka  na  stałe  obwody  głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

1



14. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy Somianka.

15. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
z Gminną Biblioteką Publiczną w Somiance.

16. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance do 
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

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

18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. 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.

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, której pisemna 
treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

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 XXV/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012 r. nikt nie 
zgłaszał.
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W głosowaniu jawnym protokół z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z 31 sierpnia 2012 r. został  
przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr  XXVI/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z 26 września 2012 r. został  
przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XXVIIN/12 Rady Gminy Somianka z dnia 11 października 2012 r. nikt 
nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym protokół  z  XXVII  nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy z  11  października
2012 r. został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XXVIIIN/12 Rady Gminy Somianka z dnia 08 listopada 2012 r. nikt nie 
zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXVIII  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  08  listopada
2012 r. został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości  przedstawił  Wójt  Gminy  A.  Żołyński informując,  że  projekt  ww.  Uchwały 
omawiany  był  na  Wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy  w  dniu  06.11.2012  r. 
Poinformował  o  wzroście  stawek  o  wskaźnik  inflacji  tj.  o  4%  w  stosunku  do  stawek 
obowiązujących  w  2012  r.  Następnie  odczytał  poszczególne  stawki  podatku  od  nieruchomości 
wyszczególnione w zał. do uchwały.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości  stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/159/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  poinformował,  że  większość  stawek wzrosła  o  4% ale  w niektórych 
przypadkach  wzrost  jest  wyższy.  Staraliśmy  się  ustalić  stawki  tego  podatku  na  poziomie 
porównywalnym do sąsiednich gmin.

Radny M.  Rogaliński  –  uważam,  że  podwyżka  stawek  nie  jest  sprawiedliwa.  Niektóre  z  nich 
wzrosły od 4% do nawet 24% i z tego powodu będę głosował „przeciw”. 
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Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  ja  zaproponowałem stawki  a  Rada  Gminy decyduje.  To Wy 
ustalaliście.

Radny M. Rogaliński – o ile pamiętam, to głosowania nie było.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – szkoda, że Pan nie przedstawił swojego stanowiska na komisji.

Sołtys  sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  proszę  o  skserowanie  stawek  podatków  od 
nieruchomości i środków transportowych.

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przekazali zwrócili się z prośbą  insp. ds. obsługi Rady 
Gminy o skserowanie stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych  stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/160/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
większością  głosów:  12 głosami  „za”  i  1  głosem „przeciw” w obecności  14  radnych podczas 
głosowania – 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

O godz. 1041 ogłosił 10 – minutową przerwę celem przygotowania dokumentów dla sołtysów.

Obrady wznowiono o godz. 1111 w obecności 14 radnych.

Do punktu 8
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska - Prezes GUS podaje wyjściową stawkę stanowiącą średnią cenę skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r., która wyniosła 75,86 zł/dt. Rada Gminy jest  
uprawniona do obniżenia ww ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy. Jeśli Rada Gminy nie obniży ceny żyta wówczas obowiązywać będzie 
cena podana w komunikacie. W takiej sytuacji nie podejmuje się uchwały. Proponuje się jednak 
obniżenie tej  stawki do kwoty 52,00 zł/dt.  Podtrzymanie decyzji  przez Radę Gminy dotyczącej 
obniżenia stawki może nastąpić tylko w drodze uchwały.

Pisemne informacje do podejmowanej uchwały stanowią zał. nr 7 i 8 do nin. protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – ale w stosunku do roku 2011 r. proponuje się wzrost 
stawki o 2 zł. w stosunku do stawki obowiązującej w 2012 r. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w stosunku do stawki z komunikatu Prezesa GUS - 
obniżamy,   natomiast  w stosunku do stawki  obowiązującej  w 2012 r.  -  podwyższamy o  2 zł., 
wzrasta o wskaźnik inflacji, tj. o 4%.

Innych propozycji stawek podatku rolnego nikt nie składał.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego stanowiącej  zał. nr 9 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr XXIX/161/12 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska opracowała informację do uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży 
drewna  stanowiącej  podstawę  do  obliczenia  podatku  leśnego  na  2013  r.,  której  pisemna  treść 
stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu.
Stawka proponowana przez Wójta  na 2013 r.  i  Radę Gminy to stawka podana w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 186,42 zł/m3.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poddał  pod  głosowanie  stawkę  podatku  leśnego 
podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 186,42 zł/m3.

W  głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  14  głosami  „za”, opowiedziała  się  za 
pozostawieniem  stawki  podatku  leśnego  podanej  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego w wysokości 186,42 zł/m3.

Rada  Gminy  w  tym  przypadku  nie  podejmowała  uchwały  bo  opowiedziała  się  za  stawką 
opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS. 

Do punktu 10
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  Rada  Gminy  corocznie  uchwala  Programu  współpracy  Gminy 
Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2013 r.  jest  to obowiązek ustawowy.  Program ma charakter  finansowy
i poza finansowy. Przewiduje  upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla 
dzieci  i  młodzieży.  Na  realizację  Programu  zaplanowano  w budżecie  gminy  środki  finansowe
w wysokości 16.000 zł. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2013  r.   stanowiącą  zał.  nr  10  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/162/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 11
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  -  propozycja  podjęcia  uchwały  w  sprawie  uchwały  zmieniającej 
uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia 
z  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  –Gminnej  Biblioteki  Publicznej ze  względów 
formalnych  i  praktycznych  jest  uwarunkowana  zmianą  ustawy  o  działalności  kulturalnej. 
Proponowana  zmiana  dotyczy  zmiany  podstawy  prawnej  i  przyjmowania  Regulaminu 
organizacyjnego.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu Gminy stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/163/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – Rada Gminy już podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia wyróżnienia 
herbem gminy Somianka. Propozycja podjęcia uchwały w ww sprawie dotyczy dostosowania do 
obowiązujących  przepisów  odnośnie  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi.  Pan 
Przewodniczący  czytając  treść  uchwały  przedstawi  sposób  „Wyróżnienia  Herbem  Gminy 
Somianka”.  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
wyróżnienia herbem gminy Somianka stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/164/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 13
porządku obrad

Sekretarz  Gminy T.  Lipska  –  29  września  br.  podejmowana  była  uchwała  w sprawie  podziału 
Gminy Somianka na  okręgi  wyborcze.  W ślad  za  poprzednią  uchwałą  Rada Gminy podejmuje 
uchwałę w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania. Podjęcie tych uchwał wynika ze 
zmiany Kodeksu wyborczego. 

Sekretarz Gminy T. Lipska zwróciła się z prośbą do radnych o naniesienie poprawki w załączniku 
do uchwały. W poz. 5 w kolumnie „Siedziba obwodowej komisji wyborczej”:

– wpisano „Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowych Wypychach”,
– prawidłowo winno być wpisane „Nowe Wypychy 14a”.
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Radni przyjęli zgłoszoną poprawkę przez aklamację.

Projekt uchwały w sprawie  podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji  wyborczych  stanowi  zał.  nr  13  do  nin. 
protokołu. 

Innych uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  podziału Gminy 
Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/165/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego 
Obywatelstwa  Gminy  Somianka  też  mamy  podjętą.  Obecnie  proponuje  się  rozszerzenie
o  możliwość  nadawania  Honorowego  Obywatelstwa  Gminy  Somianka  również  mieszkańcom 
Gminy Somianka.  Nadanie  Honorowego  Obywatelstwa  przewiduje  się  za  działalność  na  rzecz 
Gminy Somianka.     

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Somianka stanowiącą  zał.  nr 15 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/166/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 15
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej stosując się do zaleceń 
pokontrolnych  wydzielono  z  Gminnego  Ośrodka  Kultury  Gminną  Bibliotekę  Publiczną.  Nowa 
ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej przewiduje połączenie dwóch instytucji w jedną. 
Na dzisiejszej sesji Rada będzie podejmować uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Gminnego 
Ośrodka Kultury w Somiance z Gminną Biblioteką Publiczną.  Jeśli  Rada Gminy podejmie ww 
uchwałę w dniu dzisiejszym to z dniem 31 sierpnia 2013 r. powstanie jedna instytucja.   
Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zamiaru połączenia 
Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z Gminną Biblioteką Publiczną w Somiance stanowiącą 
zał. nr 16 do nin. protokołu.
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/167/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 16
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  przedkładam  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Somiance do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” 
żeby móc składać wnioski i pozyskiwać dodatkowe środki finansowe. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przystąpienia 
Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  do  Związku  Stowarzyszeń  „Partnerstwo  Zalewu 
Zegrzyńskiego” stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/168/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 17
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  projekt  uchwały  był  omawiany na  wspólnym posiedzeniu  komisji 
stałych. Pasy dróg gminnych w różny sposób są zajmowane. Obecne stawki nie rekompensowały 
naszych kosztów. Ponadto Zakład Energetyczny żąda od nas podatek za zamieszczanie informacji 
na słupach elektrycznych.

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przed  odczytaniem  uchwały  prawnik  Kancelarii  Radców  Prawnych  w  Pułtusku  E.  Frączak 
zasygnalizowała potrzebę dopisania w § 2 pkt 4 „i ust. 2”.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (wraz z poprawką wniesioną przez  prawnika) 
stanowiącą zał. nr 18 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIX/169/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 18
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
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przystąpiono do realizacji punktu 19  porządku obrad.

Do punktu 19
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Zaopatrzenie właścicieli działek w wodę
Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poinformował,  że  do  Wójta  Gminy
i Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo od  Przedstawicielskiej Grupy właścicieli działek 
w Popowie-Parcele dotyczące zaopatrzenia właścicieli działek w wodę. Następnie odczytał treść 
pisma z dnia 2012.11.22 w powyższej sprawie i odpowiedź Wójta Gminy z dnia 2012.1.27, znak: 
In.7234.33.2012 – pisma te stanowią odpowiednio zał. nr 19 - 20 do nin. protokołu.

Pytań, uwag ani opinii do ww. pisma nikt nie zgłaszał.

Sesje nadzwyczajne Rady Gminy
Sołtys  Sołectwa  Somianka  A.  Ślesik  –  zawiadomienia  o  sesjach  nadzwyczajnych  nie  będą 
przesyłane do sołtysów, zostały zabrane diety za te sesje. Dlaczego tak się stało i dlaczego nie 
otrzymujemy zawiadomień na sesje nadzwyczajne?

Odp.  Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  – temat  diet  był  podejmowany kilkakrotnie.
W naszej gminie są najwyższe diety, rozmawialiśmy o tym. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na 
wniosek,  w trybie nadzwyczajnym (ostatnia  sesja  nadzwyczajna została  zwołana w 60 min.  od 
złożenia wniosku),  w sprawach pilnych i  tylko  do załatwienia tych spraw.  Nie ma możliwości 
zgłaszania wniosków ani interpelacji jeśli  wnioskodawca nie wyrazi zgody na zmianę porządku 
sesji. Z przebiegu sesji sporządzane są protokoły i każdy może z nimi się zapoznać.  

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – dziś uchwalane są stawki podatków, ale jak widać 
wszystko zostało już ustalone a dziś to tylko formalność.

Odp.  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  stawki  podatków  i  opłat  lokalnych  były 
przedmiotem Wspólnego posiedzenia komisji stałych poprzedzających dzisiejszą sesję.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  my  chcemy  wiedzieć  co  się  dzieje  bo  później 
przekazujemy informacje mieszkańcom.

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – uchwały i protokoły są podane do publicznej 
wiadomości a ponadto są dostępne do wglądu u p. E. Kuchta. 

Sołtys Sołectwa Somianka A. Ślesik – o sesjach nadzwyczajnych chcemy być zawiadamiani. „Rada 
Gminy nie może służyć samej sobie. Ta demokracja nie zmierza do niczego. Nie o taki Okrągły Stół 
walczyłem”.

Odp.  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  najwyżej  za  pośrednictwem  Centrum 
Alarmowego SMS będziemy powiadamiać. 

Dlaczego świetlicę środowiskową w Somiance wyłączono z Gminnego Programu Profilaktyki? 
Sołtys Sołectwa Somianka A. Ślesik – dlaczego świetlicę środowiskową w Somiance wyłączono
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z Gminnego Programu Profilaktyki? Kto podjął o tym decyzję?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie ma uchwały o likwidacji świetlicy środowiskowej w Somiance. 
Ta  świetlica  funkcjonowała  z  funduszu  korkowego.  Na  funkcjonowanie  Gminnego  Ośrodka 
Kultury zabezpieczamy środki w wysokości 180.000 zł. W związku z tym, że funkcjonuje Gminny 
Ośrodek Kultury to środki z funduszu korkowego przeznaczono na pozostałe świetlice.

Radny  R.  Ostatek  –  ale  dla  Gminnego  Ośrodka  Kultury  planowane  są  środki  tylko  na 
zabezpieczenie wynagrodzeń, utrzymania budynku. Nie ma środków na działalność.

Odp. Wójt miny A. Żołyński – radni uchwalają budżet i o tym decydują.

Radna B.E. Polak – jeśli kwota 180.000 zł. zabezpieczona jest tylko na pobory to zapytam czy 
Sołtys  Sołectwa  Starego Mystkówca czy Wielęcina  korzysta  z  działalności  Gminnego Ośrodka 
Kultury?

Wymienieni sołtysi udzielili odpowiedzi przeczącej.

Radna B.E. Polak – Somianka jest uprzywilejowana.

Sprzedaż nieruchomości w Somiance 
Sołtys  Sołectwa  Somianka-Parcele  A.  Kruza  –  co  przesądziło  o  sprzedaży  nieruchomości
w Somiance (obecnej weterynarii)?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – odbyło się głosowanie dn. 06.11.2012 r. w tej sprawie i w drodze 
głosowania decyzja została podjęta przez radnych.

Sołtys  Sołectwa  Somianka-Parcele  A.  Kruza  –  mieszkańcy  Somianki  myśleli,  że  nadal  ta 
nieruchomość będzie dzierżawiona.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  chcemy jak  najwięcej  zrobić  i  tu  rodzi  się  pytanie:  a  skąd 
pieniądze?  Dla  Somianki  planowana  jest  kolejna  „Odnowa  wsi”.  Kupnem  nieruchomości 
najbardziej zainteresowani byli Państwo Szafnerowie. Tam nadal będzie funkcjonowała lecznica dla 
zwierząt z tą różnicą, że powstaną nowe budynki ze środków właścicieli. Natomiast do budżetu 
gminy  wpłyną  pieniądze  ze  sprzedaży.  Można  korzystać  ze  środków  unijnych  i  realizować 
inwestycje ale trzeba też mieć własne środki. Pamiętajmy, że podatki na 2013 r. wzrastają tylko
o 4%. Decyzja o sprzedaży ww mienia była również tym podyktowana.

Radny  R.  Ostatek  –  Wójt  zasięgnął  opinii  radnych  ale  uchwała  w  tej  sprawie  nie  była 
podejmowana. 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  tu  uchwała  nie  była  potrzebna.  Radni  swoje  stanowisko  wyrazili
 w głosowaniu rozpatrując pismo Państwa Szafnerów  w tej sprawie.

Udrożnienie rowów
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – chodzi o meliorację. Może do spółki wodnej trzeba 
zgłosić sprawę i udrożnić rowy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nadzór nad Spółkami Wodnymi sprawuje Urząd Powiatowy. Ta 
sprawa zostanie zgłoszona do Starosty. Nowelizacja ustawy przewiduje, że od 2013 r. będzie to 
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zadanie gminy. Pieniędzy na ten cel - jak się domyślam - nie będzie.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Wójt Gminy A. Żołyński – w związku ze zmianą ustawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami 
w dniu dzisiejszym przekazujemy Państwu komunikaty dla mieszkańców poszczególnych sołectw 
na ten temat (kserokopia jednego z nich stanowi  zał.  nr 21 do nin.  protokołu).  Ustawodawca 
przewiduje trzy formy opodatkowania: 

– od zużytej wody,
– od liczby mieszkańców,
– od indywidualnego gospodarstwa. 

Musimy się zastanowić, którą z form przyjąć jako podstawę do opodatkowania. Sprawa na dzień 
dzisiejszy  jest  otwarta.  Do  końca  br.  musimy  podjąć  uchwały  dotyczące  zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Sprawa dotyczy nas wszystkich. Przypomnę, że ustawa nie przewiduje aby 
Gmina dokładała środki własne do realizacji tego zadania. Ponadto musimy się zastanowić, czy 
obejmujemy również tereny letniskowe, czy tylko stałych mieszkańców. Na dzikich wysypiskach 
będą montowane kamery i  w przypadku próby wyrzucenia śmieci w takim miejscu otrzymamy 
informację SMS. Proszę o tym przestrzec mieszkańców.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – każdy kto oddawać będzie odpady musi sobie zapewnić 
kosz we własnym zakresie a przecież Wójt musi wyłonić firmę do odbioru odpadów w drodze 
przetargu.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  gmina  nie  może  dostarczyć  mieszkańcom  pojemników.
W przetargu możemy zaznaczyć dzierżawę pojemników od firmy, która wygra przetarg.

Radny T. Kokoszka – czy można będzie gromadzić odpady w worki jeśli  ktoś nie będzie miał 
pojemnika?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to zależy w jakiej formie będziemy je gromadzić? Jeśli w workach, 
to  tak.  Planuje  się  utworzenie  dwóch  punktów  selektywnych.  Musimy  prowadzić  gospodarkę 
selektywną.

Prawnik  Kancelarii  Radców  Prawnych  w  Pułtusku  E.  Frączak  –  w  powiecie  nowodworskim 
ustalono stawki za odpady w wysokości: 11 - 15 zł. za odpady niesegregowane,

  7 -   8 zł. za odpady segregowane.

Wójt Gminy A. Żołyński – ustalone stawki będzie można obniżyć, nie będzie można natomiast ich 
podwyższyć.  Gmina  z  tego  tytułu  nie  może  mieć  zysku  ani  dokładać  własnych  środków  do 
wykonania tego zadania. 

Radna B. Suchecka – kiedy należy wypowiedzieć obecnie obowiązujące umowy?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na 3 miesiące lub 6 miesięcy. Trzeba przeczytać umowę. Moim 
zadaniem do końca roku 2012 trzeba obecne umowy wypowiedzieć.

Przystanek autobusowy
Sołtys Sołectwa Popowo T. Grześkiewicz – co z przystankiem w Popowie i Wielęcinie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeszcze do końca roku może coś uda się zrobić. 
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Innych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał.

Do punktu 20
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 1234 

zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XXIX  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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