
PROTOKÓŁ Nr XXXI/12
z XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która obradowała w dniu 28 grudnia 2012 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 
Nieobecnych nieuspr.     -  1 osoba

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński  - wójt Gminy
2. Pan Tadeusz Kuchta - radny powiatowy
3. Pani Anna Królikowska - skarbnik Gminy
4. Pani Sylwia Sendrowicz - radca prawny
5. Pan Waldemar  Zioła - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
6. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej 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 między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012 r.
6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2013 r.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2013 r.
8. 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.
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej  Nr XVII/100/11 Rady Gminy  

Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  

zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  

zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

Somianka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie  
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odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  
odpadów.

16. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2013 r.
17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  10.26  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 14 radnych (brak radnego
W. Bartosiaka), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

Z sali obrad wyszedł radny T. Dylak – stan 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXXI zwyczajnej sesji 
(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu).

Wójt Gminy A. Żołyński złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały
w sprawie  nadania  Statutu  Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej  w Somiance  w punkcie
17 porządku obrad.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

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

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności
13 radnych podczas głosowania. 

Po uwzględnieniu zmiany obrady prowadzone były według następującego porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012 r.
6. Uchwalenie budżetu na 2013 rok.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2013 r.
8. 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..
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XVII/100/11  Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
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13. Podjęcie  uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie  Gminy 
Somianka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

15. Podjęcie  uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczeń usług w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów.

16. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2013 r.
17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej

w Somiance.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamkniecie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Na salę obrad przybył radny T. Dylak – stan 14 radnych.

Interpelacji ani wniosków 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 z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012 r. nikt  
nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie : 14 głosami „za” w obecności
14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Uchwalenie budżetu Gminy Somianka na 2013 rok przebiegało według następującego porządku:

1. Przedstawienie projektu budżetu na 2013 r.
2. Przedstawienie autokorekty do projektu budżetu na 2013 r.
3. Głosowanie nad autopoprawkami.
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta 

Gminy.
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5. Opinie komisji stałych Rady Gminy o projekcie budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2013-2020.
7.  Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

Przedstawienie projektu budżetu na 2013 r.
Projekt  budżetu  przedstawiła  Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  informując  o  wysokości 
planowanych: dochodów, wydatków, nadwyżki, kredytów i pożyczek, rezerwy ogólnej i celowej, 
dotacji  dla  sektora  publicznego,  wpływów  z  wydawanych  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych, upoważnieniach Wójta. Omawiany projekt budżetu Gminy Somianka na 2013 r., 
został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej i stanowi zał. nr 5 - 6 do nin. protokołu
(z  czego projekt  budżetu stanowi  zał.  nr  5  natomiast  Wieloletnia  Prognoza Finansowa stanowi
zał. nr 6) .

Przedstawienie autokorekty do projektu budżetu na 2013 r.
Skarbnik Gminy A. Królikowska przedstawiła w imieniu Wójta, autopoprawki do projektu budżetu 
na 2013 r. - pisemna treść autopoprawek stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu.

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2013 r. 
określone w zał. 2b II. projektu budżetu na 2013 r. stanowiącego zał. nr 8 -9 do nin. protokołu
(z  czego projekt  budżetu stanowi  zał.  nr  8  natomiast  Wieloletnia  Prognoza Finansowa stanowi
zał. nr 9).

Radny M. Rogaliński – wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy walczyłem 
o  boisko  sportowe  w Ulasku.  „Walczyłem jak  lew,  padłem jak  mucha”.Odbyło  się  dwukrotne 
głosowanie w tej sprawie. W pierwszym głosowaniu mój wniosek przeszedł a w drugim głosowaniu 
upadł.  Tu  mam  pytanie  do  prawnika,  czy  jest  to  zgodne  z  prawem?  Z  boiska  sportowego 
korzystałyby dzieci z 5. miejscowości. Radni ze Skork byli przeciwni mojemu wnioskowi.

Z  takiego  obrotu  sprawy  swe  niezadowolenie  wyrażał  również  Sołtys  Sołectwa  Zdziebórz
K. Wielgolewski

Odp.  Radca  prawny  S.  Sendrowicz  –  radny  ma  prawo  do  zmiany  głosu.  Liczy  się  ostatnie  
głosowanie.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  na  wodociąg  i  kanalizację  zostały  zaangażowane  środki.  Wczoraj 
rozmawialiśmy o zagospodarowaniu odpadów komunalnych z czym przyjdzie nam zmierzyć się
w II połowie 2013 roku. Jeśli ustalimy niższe stawki to musimy liczyć się z tym, że trzeba będzie  
dołożyć środki własne na ten cel.

Radny R. Ostatek – budżet opracowany został  na miarę naszych możliwości.  Ja też nie jestem 
zadowolony. Nie będę głosował „za” bo nie zaplanowanej sieci wodociągowej w miejscowościach: 
Somianka i Somianka- Parcele. To chyba niezbyt chlubne, że w XXI wieku niektórzy jeszcze nie 
mają  wody.  Uważam,  że  tak  podstawowa  usługa  jak  zaopatrzenie  w  wodę,  powinna  być 
zapewniona.  Walczę o to od 2007 r. Nie mam żalu do konkretnych osób. Pan Wójt wspomniał
o zjawisku „krótkiej kołdry”. Mimo wszystko w najbliższym czasie środki na ten cel powinny się 
znaleźć.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ja proponuję, Rada Gminy decyduje. W szczegółach: 4 km sieci  
wodociągowej to koszt ok. 400.000 zł. + koszt przyłączy. Podejmowane są różne decyzje a każda 
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decyzja niesie skutek finansowy. Po zamknięciu budżetu za 2012 r. spodziewamy się „wolnych 
środków”. Nie wystarczą one jednak na zrealizowanie wszystkich inwestycji.  

Innych uwag ani opinii nikt nie zgłaszał.

Głosowanie nad autopoprawkami
W  głosowaniu  jawnym  przedstawione  autopoprawki  zostały  przyjęte  większością  głosów:
13 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta Gminy
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące:
– projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2013  -2020,  której  kserokopia  stanowi

zał. nr 10 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami),
– projektu  Uchwały  budżetowej  Gminy  Somianka  na  2013  rok,  której  kserokopia  stanowi

zał. nr 11 do nin. protokołu (opinia pozytywna),
odczytała Skarbnik Gminy A. Królikowska. 

Następnie poinformowała, że uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 
-2020 została poprawiona w sposób uwzględniający uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Opinie komisji stałych Rady Gminy o projekcie budżetu
Opinia  Komisji  Rewizyjnej została  przedstawiona  przez  przewodniczącego  R.  Ostatka,  który 
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 29.11.2012 r. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do 
przedłożonego projektu budżetu na 2013 r. przedłożonego radnym poza:

1) w  załączniku  2b  ująć  inwestycję:  budowa  wodociągu  z  przyłączami  w  Somiance
i  Somiance-Parcele oraz odnowa wsi Ulasek,

2) przesunięcie kwoty 14.000 zł. z Gminnej Biblioteki Publicznej na Gminny Ośrodek Kultury.
Powyższe  wnioski  zostały  zawarte  w  protokole  Nr  6/12  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej 
(kserokopia protokołu stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu). Radny poinformował, że nie zostały 
one uwzględnione w budżecie na 2013 r.
 
Opinia Komisji  Rolnictwa  została przedstawiona przez przewodniczącą D. Majewską – opinia 
pozytywna bez wniosków.

Opinia  Komisji Oświaty  została przedstawiona  przez  przewodniczącą  B.E.  Polak  –  opinia 
pozytywna bez wniosków.

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu na 2013 rok nikt nie zgłaszał.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata
2013-2020
Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Somianka na lata 2013 – 2020 stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/175/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.
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Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 
Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  Uchwały Budżetowej  na  2013 rok 
(uwzględniającej  zgłoszone  autopoprawki  Wójta  Gminy,  zaakceptowane  przez  Radę  Gminy) 
stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/176/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów:  12  głosami  „za”,  1  głosem  „przeciw”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie  Somianka  na  2013  r.  (stanowiący  zał.  nr  15  do  nin. 
protokołu) przedstawiła  insp.  ds.  obsługi  Rady  Gminy,  ochrony  zdrowia  i  przeciwdziałania 
alkoholizmowi E. Kuchta, która również zasugerowała potrzebę wniesienia zmiany polegającej na 
dodaniu na stronie 4 po słowach: „Świetlice środowiskowe na terenie gminy Somianka” zapisu o 
treści „funkcjonujące w miejscowościach: Barcice, Popowo Kościelne, Skorki, Wola Mystkowska, 
Ostrowy, Wólka Somiankowska”.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Proponowana zmiana została przyjęta przez Radę Gminy przez aklamację.

II.  Projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2013 r. stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii w gminie Somianka na 2013 r. stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/177/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 8 - 9
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska – zbliża się koniec roku budżetowego i potocznie mówiąc „czyści 
się budżet”. Następnie omówiła proponowane zmiany:

– w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020,
– w uchwale budżetowej na 2012 r.

przedstawiając  uzasadnienie  stanowiące  załącznik  do  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  na  lata 
2012-2020. 

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   Prognozy Finansowej Gminy 
Somianka na lata 2012 – 2020 stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/178/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 9
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej  Nr  XVII/100/11  Rady Gminy Somianka  z  dnia  30  grudnia  2011 roku  stanowiącej
zał. nr  19  do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/179/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

O godz. 1123 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 - minutową przerwę. 
Obrady wznowiono o godz. 1150 w obecności 14 radnych.

Do punktu 10
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanych  uchwał  dotyczących  gospodarki  odpadami  przedstawił
insp. ds. gospodarki komunalnej T. Kuchta informując, że ustawa o utrzymania czystości i porządku 
w gminach nakłada obowiązek podjęcia sześciu uchwał, które obowiązywać będą od dnia 1 lipca 
2013  r.  Pierwszą  z  nich  będzie  uchwała  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za 
zagospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  takiej  opłaty.   Opłata  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić może iloczyn stawki opłaty ustalonej przez Radę 
Gminy oraz : 
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 
3) powierzchni lokalu mieszkalnego. 
Rada  Gminy  może  uchwalić  -  w  przypadku  nieruchomości  -  jedną  stawkę  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. W projekcie uchwały Wójt 
Gminy proponuje:

– miesięczną  stawkę  opłaty  od  właścicieli  nieruchomości  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi w wysokości 30,00 złotych od jednego gospodarstwa domowego,

– miesięczną  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  właścicieli 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, w wysokości 25,00 złotych od jednego gospodarstwa domowego. 

Wójt Gminy A. Żołyński – tu muszę Państwu wyjaśnić, że nie ma ograniczeń co do ilości odpadów 
wystawianych do zbiórki. Dla porównania podam Państwu jakie stawki i metody ustaliły sąsiednie 
gminy w powiecie wyszkowskim: 
Gmina Zabrodzie:   

– 7  zł.  miesięcznie  za  odpady  selektywne  od  1  mieszkańca  zamieszkującego  daną 
nieruchomość,

– 14  zł.  miesięcznie  za  odpady  selektywne  od  1  mieszkańca  zamieszkującego  daną 
nieruchomość.

Gmina Wyszków:   
– 7  zł.  miesięcznie  za  odpady  selektywne  od  1  mieszkańca  zamieszkującego  daną 

nieruchomość,
– 14  zł.  miesięcznie  za  odpady  selektywne  od  1  mieszkańca  zamieszkującego  daną 

nieruchomość.
Podczas gdy burmistrz proponował:   
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– 10,30  zł.  miesięcznie  za  odpady  selektywne  od  1  mieszkańca  zamieszkującego  daną 
nieruchomość,

– 12,30  zł.  miesięcznie  za  odpady  selektywne  od  1  mieszkańca  zamieszkującego  daną 
nieruchomość.

Gmina Rząśnik:   
– 22 zł. miesięcznie za odpady selektywne od 1 gospodarstwa domowego,
– 30 zł. miesięcznie za odpady selektywne od 1 gospodarstwa domowego.

Gmina Długosiodło - nie ma jeszcze informacji w tym zakresie.
W Senacie RP trwają prace, które pozwolą m.in. na stosowanie wielu metod do ustalenia opłaty. Na 
dzień  dzisiejszy  wolno  nam  wybrać  jedną  metodę  według  której  będziemy  naliczać  opłaty. 
Zaproponowane stawki i  metoda naliczania opłat  jest  możliwa do zrealizowania.  Stawki nie  są 
wcale wysokie bo jak już powiedziałem  nie ma ograniczeń co do ilości odpadów wystawianych do  
zbiórki. Tych odpadów naprawdę będzie dużo a jak wiadomo duża ilość to wysokie koszty. Rada 
Gminy  może  obniżyć  stawki  jeśli  np.  po  rozstrzygnięciu  przetargu  okazałoby  się,  że  taka 
możliwość  istnieje.  Rada gminy na  ma  kompetencji  podwyższania  ustalonych stawek.  Musimy 
liczyć się także ze zbiórką odpadów z dzikich wysypisk – tu też będą koszty.

Głos z sali – co z działkowiczami zamieszkałymi na terenach letniskowych?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – osoby tymczasowo zamieszkujące, podpisują bezpośrednio umowy 
z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów na terenie gminy Somianka. Można powiedzieć 
- pozostają na dotychczasowych warunkach.

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – co z pojemnikami?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w świetle obowiązujących przepisów każdy we własnym zakresie 
zaopatruje się w pojemnik. W Senacie trwają prace nad zmianą i w tej kwestii. Jak będzie trudno 
przewidzieć.

Insp.  ds.  gospodarki  komunalnej  T.  Kuchta  –  z  początkiem miesiąca  grudnia  2012  r.  istnieje 
możliwość zakupu pojemników na odbiór odpadów przez właścicieli nieruchomości posiadających 
podpisane umowy z MPK:

– pojemniki używane za cenę: - 39 zł. za pojemnik o poj. 120 l,
- 63 zł. za pojemnik o poj. 240 l,

– pojemniki nowe: - 144 zł. za pojemnik o poj. 120 l,
    - 188 zł. za pojemnik o poj. 240 l.

Radny K.  Mosakowski  –  wczoraj  na  wspólnym posiedzeniu  komisji  stałych  przegłosowaliśmy 
stawki 30 zł. za odpady nieselektywne i 20 zł. za odpady selektywne. W uchwale jest błąd.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -  nie  nie  ma  błędy.  W projekcie  uchwały  są  stawki,  które  ja 
proponuję.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  żeby  uchwalić  inne  stawki  musi  ktoś  zgłosić 
wniosek. 

I wniosek
Radny K. Mosakowski – zgłaszam wniosek o uchwalenie:
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– 30 zł. miesięcznie za odpady nieselektywne od 1 gospodarstwa domowego,
– 20 zł. miesięcznie za odpady selektywne od 1 gospodarstwa domowego.

II wniosek
Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  – zgłaszam wniosek o uchwalenie:

– 30 zł. miesięcznie za odpady nieselektywne od 1 gospodarstwa domowego,
– 22 zł. miesięcznie za odpady selektywne od 1 gospodarstwa domowego.

Sołtys Sołectwa Somianka- Parcele A. Kruza – jeśli w 1 gospodarstwie jest 4 osoby a w innym 
więcej osób to stawki w obydwu przypadkach będą takie same?
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, takie same.

Sołtys Sołectwa Somianka- Parcele A. Kruza – to niesprawiedliwe.

Odp. Radny R. Rakowski – cała ustawa jest niesprawiedliwa.

Innych wniosków, pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił głosowanie nad ustaleniem stawki za odpady selektywne:
-  w wysokości 22 zł. od jednego gospodarstwa

W głosowaniu  jawnym stawka  została  odrzucona większością  głosów.  „Za”  przyjęciem stawki 
głosowało 3 radnych, 11 radnych „wstrzymało się”. 

- w wysokości 20 zł. od jednego gospodarstwa

W  głosowaniu  jawnym  stawka  została  przyjęta większością  głosów.  „Za”  przyjęciem  stawki 
głosowało 11 radnych, 3 radnych „wstrzymało się”. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  wyboru metody 
ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
stanowiącej zał. nr 20 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/180/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 11 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  insp.  ds.  gospodarki  komunalnej  T.  Kuchta 
poinformował,  że  projekt  uchwały  przewiduje,  że  opłata  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości będzie uiszczana z góry bez wezwania, raz 
na kwartał, w następujących terminach:

1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,
3) za III kwartał do 15 lipca danego roku,
4) za IV kwartał do 15 października danego roku.

Termin wniesienia pierwszej opłaty za odbiór odpadów upływa w dniu 15 lipca 2013 r. Obejmuje 
ona okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone 
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będą przez właścicieli  nieruchomości  przelewem na wskazany numer  rachunku bankowego lub 
gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  będą  organizowane  spotkania  z  mieszkancami 
poszczególnych solectw na ten temat. Informuję, że wnoszone opłaty w banku lub w kasie Urzędu 
Gminy nie podlegaja prowizji. 

Radca  prawny  S.  Sendrowicz  zasugerowała  Przewodniczącemu  Rady  Gminy,  że  w  projekcie 
uchwały  w  § 2  wkradł  się  mały  błąd.  Zamieszczono  zapis  w brzmieniu:   „Termin  wniesienia 
pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca  
2013 r. do 30 września 2013 r.”. Błąd polega na tym, że zapis „ust. 1” należy zastąpić zapisem
„§ 1”. Poprawny zapis § 2 to:  
„Termin  wniesienia  pierwszej  opłaty,  o  której  mowa  w  §  1  upływa  w  dniu  15  lipca  2013  r.
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.” 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał  treść uchwały w sprawie  terminu,  częstotliwości i  trybu 
uiszczania  opłaty  za  zagospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (uwzględniając  uwagę  radcy 
prawnego) stanowiącej zał. nr  21  do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/181/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.  

Do punktu 12
porządku obrad

Insp.  ds.  gospodarki  komunalnej  T.  Kuchta  poinformował,  że w drodze uchwały Rada Gminy 
ustala  się  wzór  formularza  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somianka, 
którą właściciel nieruchomości obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Somianka w terminach:

– w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

– w  terminie  14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany  w  przypadku  zmiany  danych  będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub  określonej  w  deklaracji  ilości  odpadów  komunalnych  powstających  na  danej 
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana. 

Termin  składania  pierwszej  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości upływa z dniem 31marca 2013r. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – co rolnicy maja zrobić z folią i sznurkiem?

Odp. Insp. ds. gospodarki komunalnej T. Kuchta – powinni zawrzeć umowę z firmą uprawnioną do 
odbioru odpadów z terenu gminy Somianka, czyli posiadającą podpisaną umowę z Wójtem Gminy 
Somianka do odbioru odpadów z terenu naszej gminy.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji
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o  wysokości  opłaty  za  zagospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli 
nieruchomości stanowiącej zał. nr  22  do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/182/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 13
porządku obrad

Insp. ds. gospodarki komunalnej T. Kuchta  poinformował, że projekt uchwały wraz z załącznikiem 
był  przedmiotem  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  poprzedzających  sesję.  Regulamin 
obejmuje całokształt  utrzymania czystości  i  porządku na terenie  gminy.  Wyjaśnia  poszczególne 
pojęcia  zamieszczone  w  słowniczku.  W  Regulaminie  określone  zostały  obowiązki  właścicieli 
nieruchomości,Wójta  Gminy i  Rady Gminy.  Uchwalony regulamin zostanie  przesłany sołtysom
w  miesiącu  styczniu  2013  r.  wraz  z  informacją  o  składanie  wniosków na  odbiór  wyrobów 
azbestowych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Somianka stanowiącej zał. nr  23  do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/183/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Insp. ds. gospodarki komunalnej T. Kuchta  poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia 
górnych  stawek  opłat  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości dotyczy osób, które będą bezpośrednio podpisywały umowy z firmą odbierającą 
odpady. Następnie przedstawił proponowane stawki:

1)  za  jednokrotne  odebranie  niesegregowanych  odpadów  komunalnych  z  jednego  pojemnika
o objętości 120 dm3 – 20,00 zł brutto;

2)  za  jednokrotne  odebranie  niesegregowanych  odpadów  komunalnych  z  jednego  pojemnika
o objętości 240 dm3 – 35,00 zł brutto;

3)  za  jednokrotne  odebranie  niesegregowanych  odpadów  komunalnych  z  jednego  pojemnika
o objętości 1100 dm3 – 80,00 zł brutto;

4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego kontenera KP-7
– 580,00 zł brutto;

5) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego kontenera KP-10 
– 750,00 zł brutto.

Poinformował również, ze przedsiębiorca nie musi stosować maksymalnych stawek. Tę kwestię 
indywidualnie będzie regulowała umowa między właścicielem nieruchomości a odbiorcą odpadów.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poinformował,  że  §  3  otrzyma  nowe  brzmienie
o treści: „Traci moc uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012 r.
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w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka” a zapis dotychczasowego § 3 oraz 4 
otrzymają odpowiednio nr 4 i 5. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (uwzględniając 
zgłoszoną zmianę) stanowiącej zał. nr  24 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/184/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.  

Do punktu 15
porządku obrad

Insp.  ds.  gospodarki  komunalnej  T.  Kuchta  przedstawił  częstotliwość  odbioru  odpadów
i poinformował o konieczności utworzenia punktu selektywnego.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczeń  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów stanowiącej zał. nr  25 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/185/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Insp. ds. gospodarki komunalnej T. Kuchta – chcę podkreślić, że selektywna zbiórka polega na 
gromadzeniu odpadów w odpowiednich zbiornikach lub workach. Ponadto te odpady muszą być 
czyste. Właściciel we własnym zakresie musi zakupić worki bądź pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów.

Wójt Gminy A. Żołyński – dziś Rada Gminy przyjęła Regulamin   utrzymania czystości i porządku 
na  terenie  Gminy Somianka.  Jest  to  aktualizacja  poprzednio  obowiązującego  m.in.  w  zakresie 
selektywnej  zbiórki.  Pan  T.  Kuchta  słusznie  zauważył,  że  odpady  selektywne  muszą  być 
gromadzone  w  taki  sposób,  aby  były  przydatne  do  recyklingu.  Musimy  przyzwyczaić  się  do 
gromadzenia  odpowiednich  odpadów  w  określonych  workach/pojemnikach,  o  odpowiednich 
kolorach.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Z sali obrad wyszedł Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – stan 13 radnych.

Do punktu 16
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  przedstawił  projekt  planu  pracy Rady Gminy na
2013 r. Podsumowując poinformował, że planowanych jest 5 sesji zwyczajnych. Jeśli zajdzie pilna 
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potrzeba, zwołanych zostanie więcej sesji.  Następnie zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia 
przedstawionego planu /terminarza sesji Rady Gminy na 2013 rok.

W  głosowaniu  jawnym  terminarz/plan  pracy  Rady  Gminy  Somianka  na  2013  r.  stanowiący
zał. nr 26 do nin protokołu został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”, w obecności 13 radnych 
podczas  głosowania.
 

Do punktu 17
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  projekt  uchwały w sprawie  nadania  Statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy  Społecznej  w  Somiance  zostaje  Państwu  przedstawiony  w  związku  z  koniecznością 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jednolitych tekstów statutów. 
W § 4 doprecyzowano zapis do aktualnych przepisów (zapis w ppkt 6,8 i 9). Kolejną zmianą jest 
zapis § 6 mówiący o zarządzaniu i organizacji.

Na salę powrócił Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącej zał. nr  27  do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXI/186/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 18
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i uwag przystąpiono do realizacji punktu 19. porządku obrad.

Do punktu 19
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Świetlica w Skorkach
Sołtys  Sołectwa  Skorki  A.  Zaborowski  –  proszę  pana  Wójta  aby  Pan  odpowiedział  koledze
K. Wielgolewskiemu czemu służy świetlica w Skorkach.

Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – ile kosztuje jej utrzymanie!?

Sołtys  Sołectwa  Skorki  A.  Zaborowski  –  świetlica  służy  dzieciom  i  młodzieży,  dorosłym 
mieszkańcom sołectwa i nie tylko.

Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – nie wszyscy korzystają. Są tacy, którzy stoją pod 
sklepem albo przesiadują na przystanku.

Odp. Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – ci co nie chcą, to nie przychodzą. Ich strata. Do 
świetlicy przychodzą ci, co chcą coś robić, bo tam zawsze coś się dzieje. Ci, którzy niczym się nie 
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interesują – siedzą na przystankach lub stoją pod sklepem. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  świetlice  środowiskowe  funkcjonują  w ramach 
prowadzonej  działalności  profilaktycznej  i  są  refundowane  z  funduszu  na  przeciwdziałanie 
alkoholizmowi. Następnie udzielił głosu insp. ds. przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta.

Insp.  ds.  przeciwdziałania  alkoholizmowi  E.  Kuchta  poinformowała  o  tym  co  dzieje  się
w  świetlicach,  źródłach  finansowania  i  do  kogo  skierowana  jest  działalność.  Podkreśliła,  że 
świetlica funkcjonująca w danej miejscowości nie oznacza wcale, że jej działalność skierowana jest 
tylko do mieszkańców tej miejscowości. Z ofert świetlic środowiskowych mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy  gminy  Somianka.  Od  miesiąca  stycznia  2013  r.  o  ważniejszych  wydarzeniach 
realizowanych  przez  świetlice  środowiskowe,  a  szczególnie  wycieczkach,  będą  informowani 
wszyscy sołtysi z terenu gminy Somianka systemem sms.  

Odśnieżanie
Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – jakie obowiązki ma ten pan, który odśnieża?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ma odśnieżyć. Zapłatę otrzymuje za wyjeżdżone kilometry.

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – jeśli odśnieża to niech to zrobi dokładnie a nie  
przyjeżdża na poprawkę po kilku dniach jak to co pozostało zdążyło zamarznąć.

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  to  nasza  wina,  że  nie  daliśmy dyspozycji  do  usunięcia  błota 
pośniegowego. Dlatego problem powstały 16 grudnia istnieje do dziś. 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – kolejna sprawa: odśnieżamy tylko tym, co mają 
stałe meldunki. Po co odśnieżamy leśne dróżki i zakamarki? Sprawa wygląda tak: tym co stale 
zamieszkują nie odśnieża się a odśnieża się leśne dróżki. Osoba ze stałym meldunkiem musiała 
prosić o odśnieżenie bo chciała jechać do lekarza. Na górce są dwa budynki i tam w pierwszej 
kolejności droga jest odśnieżona.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to jest droga gminna, przy której zamieszkują stali mieszkańcy.

Oświetlenie uliczne
Przedstawiciele  mieszkańców  Popowa-Parcele  –  czy  w  budżecie  gminy  na  2013  r.  zostały 
przewidziane środki na oświetlenie uliczne w Popowie – Parcele?

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – której ulicy?

Przedstawiciele mieszkańców Popowa-Parcele – ul. Akacjowej.
 
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeszcze w tym roku podpisuję umowę na modernizację oświetlenia 
ulicznego. Nowe lampy pozwolą nam na 40% oszczędności. Niestety przy ul. Akacjowej w 2013 r. 
wykonanie oświetlenia ulicznego nie będzie możliwe.

Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – mieszkańcy Celinowa też upominają się o oświetlenie.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – niestety pamięta. Spędza mi to sen z powiek. Widzieliście Państwo 
ile kontrowersji wzbudziło uchwalenie budżetu. Potrzeb mamy znacznie więcej niż środków.
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Droga w Starych Wypychach
Sołtys Sołectwa Stare Wypychy – R. Milczarczyk – co z nowa drogą w Starych Wypychach?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wnioski będą składane.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy i  Wójt  Gminy złożyli  obecnym na sali  wszystkim 
mieszkańcom gminy Somianka noworoczne życzenia.
 

Do punktu 20
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.1310 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:    Przewodniczył: 

 Elżbieta Kuchta Przewodniczący 
Rady Gminy  

Insp. ds. obsługi                                                                         Krzysztof Jan Rakowski        
   Rady Gminy  
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