
PROTOKÓŁ  NR XXXVII/13

z  XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 21 czerwca 2013 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 1 osoba spóźniona
Nieobecnych 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 Kuchta Tadeusz - radny Powiatu Wyszkowskiego  
.3 Lipska Teresa - sekretarz Gminy
.4 Królikowska Anna - skarbnik Gminy 
.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. Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 
– 2020.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej  Nr XXXI/176/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Somianka.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
w Somiance-Parcele  nr  25  (  parter  budynku  Ośrodka  Zdrowia  )  oraz  wyrażenia  zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (brak radnych:W. Bartosiaka i  D. Majewskiej). 
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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.

Następnie  przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  złożył  wniosek  o  wprowadzenie  do 
porządku obrad zmian tj.:

– w punkcie  5  zamiast  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi”  wprowadzenie 
zmiany „Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg”,

– wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 10 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do 
realizacji  projektu  pt.  „Indywidualizacja  nauczania  kluczem  do  sukcesu  II”  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 

– wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 11 „Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 r.,”, 

– dotychczasowe punkty 10-13 otrzymają numerację odpowiednio 12-15 w porządku obrad. 

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie powyższe wnioski.

W głosowaniach jawnych jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych zaproponowane 
zmiany zostały przyjęte.

Uwzględniając powyższe zmiany,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3.   Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
.4 Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 7czerwca 2013 r.
.5 Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
.6 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 
2013 – 2020.

.7 Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej  Nr XXXI/176/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku.

.8 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie Gminy 
Somianka.

.9 Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
w Somiance-Parcele  nr  25  (  parter  budynku  Ośrodka  Zdrowia  )  oraz  wyrażenia  zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

.10 Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pt. „Indywidualizacja nauczania 
kluczem do sukcesu II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

.11 Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2012 r.

.12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
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.13 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 

.14 Wolne wnioski i zapytania.

.15 Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu  Nr  XXXVI/13 Rady Gminy Somianka z  dnia  7  czerwca 2013 r.  nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z 7 czerwca 2013 r. został 
przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

Rozpatrzenie skargi p. Bartłomieja Marksa

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że p. B. Marks 
złożył skargę dotyczącą wymiaru podatku. Nie zgadza się z decyzją podatkową za 2012 r. gdzie  
budynek znajdujący się na nieruchomości położonej w miejscowości Popowo-Parcele stanowiącej 
własność w/w został opodatkowany według stawki od budynków użytkowanych na cele rekreacji 
indywidualnej a nie według stawki od od pozostałych budynków. Pan B. Marks ma prawo składać 
skargę. My uzasadniając swoje decyzje powołujemy się na wyroki sądowe.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

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

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/214/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Rozpatrzenie skargi p. Roberta Mierzejewskiego

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że
p.  R.  Mierzejewski  –  również  mieszkaniec  miejscowości  Popowo-  Parcele   złożył  skargę  na 
bezczynność  organu  w  kwestii  dotyczącej  miejscowych  podtopień.  Przyczyną  podtopień 
mieszkańców  ul.  Dębowej  i  ul.  Zakątek  jest  niedrożność  rowu  melioracyjnego  i  obfite  opady 
deszczu. Żeby zapobiec podtopieniom i zalewa w/w posesji należy udrożnić rowy melioracyjne
w Popowie-Parcele a to są kompetencje Starosty Powiatu Wyszkowskiego. 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/215/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6 - 7
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska w uzasadnieniu do podejmowanych uchwał: 

– w sprawie  zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 – 2020,

– w sprawie  zmian do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 
28 grudnia 2012 roku,

przedstawiła  informacje  zawarte  w  załączniku  do  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej 
Prognozie  Finansowej  „Objaśnienia  do  przyjętych  wartości  do  WPF na  lata  2013  -2023”  oraz 
omówiła załączniki uchwały zmiany budżetowe na 2013 r.

Radny R. Ostatek zadał pytanie dotyczące kredyty w wysokości 1.500.000,00 zł.  i  przedłużenia 
okresu spłaty kredytów i pożyczek.

Odpowiedzi  udzieliła  Skarbnik  A.  Królikowska  –  przedłużono  okres  spłaty  do  2023  r. 
uwzględniając  spłatę  kredytu  w  wysokości  1.500.000,00  zł.  Na  koniec  2023  r.  zobowiązania
z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wyniosą 0 zł.

Innych pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 14 radnych

Do punktu 6
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2013  –  2020 stanowiącą  zał.  nr  6  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/216/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 

4



budżetowej  Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z  dnia  28  grudnia  2012 roku stanowiącą
zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/217/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –   podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości
i  porządku  na  terenie  Gminy  Somianka  jest  następstwem  sposobu  odbioru  odpadów 
wypracowanym na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy poprzedzającym dzisiejszą 
sesję. Chodzi m.in. o dostarczenie pojemników i worków do segregacji. W tym tygodniu został 
rozstrzygnięty  przetarg  na  wykonanie  tej  usługi.  Już  wiemy,  że  wykonawcą  odbioru  odpadów 
komunalnych z terenu gminy Somianka będzie MPK Ostrołęka czyli firma, która świadczyła usługi 
w  tym  zakresie  dotychczas.  Jesteśmy  zadowoleni  z  rozstrzygnięcia  przetargu.  Jeśli  wpływy
i  ściągalność  za  odbiór  odpadów  będą  wysokie  to  będzie  się  to  rekompensować  z  naszymi 
zobowiązaniami wobec firmy świadczącej usługę.

Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – worki mamy otrzymywać raz na kwartał, tak?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – tak.

Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – worki raz na kwartał a płacimy co miesiąc. Jeden worek na 
segregowane odpady np. na plastik wcale nie zachęca do segregacji. Wręcz przeciwnie, zniechęca.

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  – myślę,  że w niektórych miesiącach nawet 
jeden  worek  nie  będzie  wykorzystany  a  w  innych  być  może  będzie  potrzeba  większej  ilości.
W takiej sytuacji będzie można dokupić worki.

 Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – a jaki jest koszt jednego worka?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – jeden worek kosztuje 1 zł. Zwiększenie ilości 
worków  to  koszt  dla  gminy  rzędu  30-40  tys.  złotych.  Mniejsza  ilość  worków  zmusza  do 
ograniczenia produkcji śmieci. 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  ekologicznie  wcale  nie  znaczy tanio.  Rynek  dyktuje  ceny.  Każdy 
mieszkaniec ma prawo zdecydować o tym czy segreguje odpady, czy nie segreguje. Nam zależało 
na najniższej cenie odbioru.

Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – czy jest już ustalony harmonogram odbioru odpadów?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeszcze nie ale jak podpiszemy umowę z wybranym oferentem to 
będziemy nad tym pracować.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  regulaminu 
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utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Somianka stanowiącą  zał.  nr  8  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/218/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała dotyczy parteru Ośrodka Zdrowia w Somiance czyli tej części  
budynku gdzie działalność prowadzi p.  dr Maciejewska. W związku z przedłużeniem kontraktu
z NFZ p.dr. Maciejewska wystąpiła o przedłużenie umowy na okres 01.05.2014 – 31.12.2016 r.  
wraz z prawem dalszego podnajmu (na usługi stomatologiczne).  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Somiance-Parcele nr 25 (parter budynku Ośrodka 
Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/219/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że realizacja 
projektu  pn.  „Indywidualizacja  nauczania  kluczem  do  sukcesu  II”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki nie jest niczym nowym. Jeden już był realizowany. Wartość projektu 
wynosi  90.000 zł.  Będzie  realizowany w trzech  szkołach  w klasach  I-III.  W ramach  realizacji 
projektu każda z trzech szkół będzie mogła zakupić pomoce dydaktyczne na kwotę 20.000 zł. i po 
10.000 zł. Zostanie przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów. Realizacja projektu rozpocznie 
się od miesiąca października br.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji projektu pt. „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu II” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/220/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

O godz. 14.51 przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 10-minutową przerwę. 
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Obrady wznowiono o godz. 15.02 w obecności 14 radnych (brak radnej D. Majewskiej).

Do punktu 11
porządku obrad

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 2012 r. oraz sprawozdanie z  wykonania budżetu 
gminy  za  2012  r.  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  planu  finansowego  GOK   i  GBP
w  Somiance  zostały  radnym  przesłane  do  zapoznania  w  terminach  wyznaczonych  przez 
ustawodawcę – stanowią one odpowiednio zał. nr 11 - 12 do nin. protokołu. 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił prezentację w formie multimedialnej (informacja jest 
dostępna na stronie www.somianka.pl    „Absolutorium dla wójta”  ) opracowaną na podstawie
ww. sprawozdań. Poinformował m.in. o:
– strukturze dochodów i wydatków,
– planie i wykonaniu dochodów,
– wykonaniu dochodów w najważniejszych działach,
– otrzymanych dotacjach,
– wykonaniu planu wydatków,
– zrealizowanych inwestycjach:
– projektach finansowanych ze środków unijnych.
Podsumowując  sprawozdanie  stwierdził,  że  realizując  budżet  kierował  się  zasadą  celowości, 
legalności,  rzetelności i  oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi,  działał  zgodnie
z  uchwałą  budżetową oraz  w miarę  możliwości  i  posiadanych  środków finansowych  zapewnił 
prawidłową realizację budżetu w 2012 roku. Podziękował pracownikom Urzędu Gminy Somianka, 
którzy przyczynili się do realizacji budżetu za pomoc w realizacji budżetu, sołtysom i radnym za 
sugestie  i  uwagi  jakie  otrzymywał  w  związku  z  realizacją  poszczególnych  inwestycji.  Na 
zakończenie swego wystąpienia zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o udzielenie absolutorium.

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  odczytała  treść  opinii  RIO  z  dnia  29  kwietnia  2013  r.
o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy Somianka  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Gminy za
2012 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej zał. nr 13 
do nin. protokołu.

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.  

Przewodniczący  Rady Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  Gminy za  2012  rok 
stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/221/13  w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski odczytał treść opinii RIO z dnia 11 czerwca 2013 r.
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o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy za 2012 r. stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  R.  Ostatek  poinformował,  że  Komisja  wnioskowała
o udzielenie absolutorium i odczytał treść wniosku kierowanego do RIO w sprawie absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2012 r. stanowiącego zał. nr 16 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w sprawie absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/222/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Wójt Gminy A. Żołyński został nagrodzony brawami.

Radni i sołtysi złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty. 

Do punktu 13
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 14  porządku obrad.

Do punktu 14 
porządku obrad

Wolnych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 15.40 
zamknął  sesję  wypowiadając  słowa „Zamykam obrady XXXVII  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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