
PROTOKÓŁ  NR XXX/12

z  XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 19 grudnia 2012 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób 

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 Rady Powiatu Wyszkowskiego

.3 Lipska       Teresa - Sekretarz Gminy

.4 Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy

.5 Pająk       Monika - 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.   Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012 r.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
6.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  prowadzenia  zadań  publicznych  w  zakresie

prowadzenia  konsultacji  w zakresie  rozwiązywania  problemów uzależnień,  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przed  przemocą  w  Gminnym  Punkcie  Promocji
Zdrowia  i  Profilaktyki  w  Wyszkowie  i  udzielenia  na  ten  cel  dotacji  gminie  Wyszków
w roku 2013.

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

8.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  bieżącego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance.

10.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
11.   Wolne wnioski i zapytania.
12.   Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych (brak radnej B. Sucheckiej). Po stwierdzeniu 
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quorum o godz. 1508 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

W tym punkcie zgłoszono następujące interpelacje/wnioski:

– Radny  R.  Ostatek  –  chciałbym  poznać  wynik  przetargu  w  Somiance-Parcele.  Chodzi
o Weterynarię.

– Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  L.  Kozon  –  wnioskuję,  żeby  drogi  przed  świętami 
zostały solidnie posypane.

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Z sali wyszedł radny J. Kuchta – stan 13 radnych.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu  Nr XXIX/12 Rady Gminy Somianka z  dnia  28 listopada 2012 r.  nikt  nie  
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 r.  
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  proponowane  stawki  opłaty  targowej  wzrastają  do  obecnie 
obowiązujących  o  4%.  Sam  sposób  poboru  opłaty  pozostaje  bez  zmian  tj.  inkaso
w miejscowościach:  Somianka  i  Somianka  –  Parcele  pobiera  Zakład  Gospodarki  Komunalnej.
W pozostałych miejscowościach, sołtysi poszczególnych sołectw. 

Na salę przybyła radna B. Suchecka – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał  treść uchwały  w  sprawie  opłaty targowej 
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stanowiącą zał. nr 4 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXX/170/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – potrzeba podjęcia uchwały w sprawie  powierzenia prowadzenia zadań 
publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie 
Promocji  Zdrowia i  Profilaktyki  w Wyszkowie i  udzielenia na ten cel dotacji  gminie Wyszków
w roku 2013 wynika z tego, że na terenie naszej gminy nie ma punktu konsultacyjnego. Gdybyśmy 
chcieli sami taki punkt utrzymać byłoby to dla nas bardziej kosztowne. W powiecie wyszkowskim 
wszystkie gminy, z wyjątkiem Gminy Długosiodło, wyraziły zgodę na udzielenie dotacji na w/w 
cel.  Obecnie  z  usług  tego  Punktu  korzysta  12  naszych  mieszkańców.  Istnieje  więc  zasadność 
takiego przedsięwzięcia.  

Pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia  konsultacji  w  zakresie  rozwiązywania 
problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed  przemocą 
w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji  
gminie Wyszków w roku 2013  stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXX/171/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że proponuje się przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego 
zadania:

– zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka – realizacja zadania 
w roku 2013 r.:

- w sezonie zimowym w terminie 01.01.2013 r. – 31.03.2013 r., 
- w sezonie jesienno-zimowym w terminie 01.11.2013 r. - 31.12.2013 r.

– bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka – realizacja zadania
i  zasady  finansowania  na  mocy  zawartego  porozumienia  z  Zarządem  Powiatu 
Wyszkowskiego  

W trakcie wypowiedzi Wójta na salę powrócił radny J. Kuchta – stan 15 radnych.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ile jest km dróg powiatowych?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – długość dróg powiatowych na terenie naszej Gminy to 38 km. 
Będziemy starali się aby stan dróg w okresie zimowym był lepszy niż w latach poprzednich. 
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Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – mamy sprzęty więc samodzielnie też można trochę 
wspomóc Gminę w odśnieżaniu.

Nieliczne głosy sołtysów – przecież nie wolno!

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – Panie wójcie czy faktycznie nie wolno?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na pewno nikt nie zakaże. Chcę jeszcze poinformować, że inne 
gminy dzielą drogi na kategorie. Drogi niższej kategorii nawet 3 dni czekają na odśnieżenie.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od 
Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy 
Somianka  stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXX/172/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od 
Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  bieżącego  utrzymania  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy 
Somianka stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr  XXX/173/12 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy na drogi, które będą budowane macie fundusze, 
czy tylko Powiat?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – powiatowe drogi utrzymuje Powiat a gminne- 
Gmina.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  radni  zostali  zapoznani  z  propozycja  Powiatu  w kwestii  dołożenia 
środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i nie wyrazili zgody bo stwierdzili, że mamy do 
utrzymania drogi gminne. Powiatowe środki na bieżące utrzymanie dróg wystarczą na dwukrotne 
wykoszenie poboczy a w porozumieniu mamy jeszcze równanie i dożwirowanie.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 9
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych zobowiązała organ właściwy do wydania aktu do opublikowania jednolitego tekstu tego 
aktu w terminie jednego roku - jeśli był nowelizowany.
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Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  stanowiącą  zał.  nr  8  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXX/174/12 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone w punkcie 3 interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy A. Żołyński:

➢ Przetarg  na  sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości  w Somiance-Parcele  –  odp.  do  przetargu 
stanęły dwa podmioty. Nabywcami zostali Państwo Szafnerowie. Nieruchomość sprzedano za 
kwotę 124.800 zł.

➢ Drogi – odp. postaram się aby solidnie zostały posypane. Mam nadzieję, że takie śnieżyce jak 
obecnie są na Ukrainie do nas „nie przyjdą”.

Sołtysi Sołectw: Kręgi i Starego Kozłowa – w Somiance drogi najlepiej są odśnieżone. W innych 
miejscowościach  drogi  potraktowane  zostały  po  macoszemu  -  odśnieżone  jak  dla  samochodu 
ciężarowego. Można pług opuścić niżej i odśnieżyć.

Do punktu 11
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Zasypywane chodniki
Radny T. Kokoszka – są skargi, że przy odśnieżaniu dróg pług zasypuje chodniki (niejednokrotnie 
już odśnieżone przez właścicieli poszczególnych nieruchomości).

Sołtys  Sołectwa  Zdzieborz  K.  Wielgolwski  –  za  szybko  jeździ  kierowca  z  pługiem.  Prędkość
60 km/h to chyba nie jest prędkość do wykonania takiej pracy.

Modernizacja oświetlenia 
Sołtys Sołectwa Somianka-Parcel A. Kruza:

– Kiedy zostaną wymienione stare lampy oświetlenia ulicznego na nowe w Somiance-Parcele 
na odcinku za kościołem?

– Pytam również o chodnik w tej samej części Somianki-Parcele – jakie są szanse aby został 
wybudowany?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński:
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– Dziś  właśnie nowe lampy oświetlenia  ulicznego zostały dostarczone.  Termin wykonania 
kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego ulegnie zmianie. Planowano wykonanie 
do  31  stycznia  2013  r.  Dziś  wiemy,  że  ten  termin  zostanie  przekroczony.  Planuje  się 
kompleksową modernizację.

– Budowa  chodnika  z  własnych  środków jest  niemożliwa.  Będziemy starali  się  pozyskać 
środki unijne na ten cel. Obecnie nie jestem w stanie powiedzieć kiedy i czy w ogóle się uda 
je pozyskać.

Śmieci
Sołtys Sołectwa Somianka-Parcel A. Kruza – co ze śmieciami, na następnej sesji?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  do  końca  roku  musimy  podjąć  uchwały  dotyczące 
zagospodarowania  odpadów  m.in  zostaną  ustalone  stawki.  Gmina  Rząśnik  ustaliła  stawki 
ryczałtowe w wysokości: 22 zł. za śmieci segregowane i 30 zł. za śmieci niesegregowane. Gmina 
Zabrodzie  ustaliła  stawki  od  mieszkańca:  7  zł.  za  śmieci  segregowane  i  14  zł.  za  śmieci 
niesegregowane.  W Senacie trwają prace nad zmianą ustawy w kwestii  wyboru kryteriów oraz 
wprowadzenia obowiązku zaopatrzenia się w pojemnik przez mieszkańca gminy. 

Innych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał.

Do punktu 12
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 1547 

zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XXX  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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