
PROTOKÓŁ  NR XLI/13

z  XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 25 października 2013 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 3 osoby spóźnione

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. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

• z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19 lipca 2013 r.
• z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2013 r.
• z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 03 września 2013 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na  
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 (Barcice).

7. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 (Jackowo Górne).

8. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 (Ulasek).

9. 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.

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance do Związku 

Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  do 
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
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14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  innych  niż  Gmina  
Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania  
przedszkolnego, a  także  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Somianka uprawnień do ustalania  
cen i  opłat  za usługi  komunalne  o charakterze użyteczności  publicznej  oraz za  korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Somianka. 

16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili  otwarcia  obrad obecnych było 11 radnych (brak radnych:W. Bartosiaka,  T.  Kokoszki
i  B.  Sucheckiej).  Po  stwierdzeniu  quorum  otwarcia   dokonał  i  przewodniczył  obradom 
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił 
porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi zał. nr 3 
do nin. protokołu. 

Zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Minutą ciszy uczczono pamięć radnego Kazimierza Mosakowskiego.

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. 

Ponadto  Wójt  Gminy  poinformował,  że  Gmina  Somianka  pozyskała  dotację z  WFOŚiGW
w  wysokości  43.614,85  zł.  na  realizację  zadania  pn.  „Usunięcie  z  terenu  Gminy  Somianka 
wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych”.

Na salę obrad przybył radny T. Kokoszka oraz rana B. Suchecka – stan 13 radnych.

Radny  R.  Ostatek  –  nawiązując  do  punktu  „Rozstrzygnięcie  przetargu  na  przebudowę  drogi 
gminnej  Stare  Kozłowo-  Nowe  Kozłowo”,  czy  przetarg  został  rozstrzygnięty  i  czy  zadanie 
zrealizowano w całości?

Odp. Wójt Gminy – tak, a także zadanie pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego położonej we 
wsi Stare Wypychy” również zostało zrealizowane. 
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Innych 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 XXXVIII/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z 19 lipca 2013 r. 2013 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XXXIXN/13 Rady Gminy Somianka z dnia 05 sierpnia 2013 r. nikt 
nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 05 sierpnia 
2013 r.  został  przyjęty jednogłośnie:  13 głosami  „za”  w obecności  13  radnych podczas 
głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XLN/13 Rady Gminy Somianka z dnia 03 września 2013 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 03 września 2013 r.  
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6-8
porządku obrad

 
Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczek  długoterminowych 
przedstawił Wójt Gminy informując o tym, że realizując następujące inwestycje:

– „Zagospodarowanie skweru centrum wsi Barcice” - kwota pożyczki 207.211,00 zł.
– „Zagospodarowanie  centrum  miejscowości  Jackowo  Górne  poprzez  budowę  boiska 

wielofunkcyjnego oraz placu zabaw” - kwota pożyczki 297.885,00 zł.,
– „Zagospodarowanie  centrum  miejscowości  Ulasek  poprzez  budowę  boiska 

wielofunkcyjnego” - kwota pożyczki - kwota pożyczki 400.608,00 zł.,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich najpierw musimy wyłożyć własne środki a po 
ich wykonaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymamy zwrot. Długoterminowe pożyczki 
dlatego, że wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała dotycząca Barcic jest nową uchwałą a dwie 
pozostałe tj. dotyczące Jackowa Górnego i Ulasku zostają ponownie przedstawione a to z uwagi na 
dłuższy termin realizacji  tych inwestycji.  Skutek takiej  zmiany jest  dla  nas korzystny bo firmy 
realizujące powierzone zadania przedstawiają niższe ceny.  

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

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające  finansowanie  w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Barcice).
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W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/238/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania i stanowi zał. nr 5 do 
nin. protokołu.

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające  finansowanie  w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Jackowo Górne).

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/239/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania i stanowi zał. nr 6 do 
nin. protokołu.

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające  finansowanie  w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Ulasek).

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/240/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania i stanowi zał. nr 7 do 
nin. protokołu.

Do punktu 9-10
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 objaśnieniach  stanowiących  załączniki  do  w/w uchwał  oraz 
omówiła załączniki uchwały zmiany budżetowe na 2013 r.

Pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

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  8  do  nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/241/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej  Nr  XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z  dnia  28 grudnia  2012 roku stanowiącą
zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/242/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/243/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

O godz. 1355 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1419 w obecności 14 radnych i przystąpiono do realizacji punktu 12 
porządku obrad.

Do punktu 12-13
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – przedkładamy dwa projekty uchwał dotyczące:

– przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego”,

– przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance do „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew 
Zegrzyński”.

Chodzi  o  możliwość  korzystania  ze  źródła  „Czwarty  Lider”,  z  których  uprzednio  korzystała 
Gminna Biblioteka Publiczna. Roczna składka członkowska wynosi 300 zł.

Pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przystąpienia 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  do  Związku  Stowarzyszeń  „Partnerstwo  Zalewu 
Zegrzyńskiego” stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/244/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 13
porządku obrad

W tym punkcie radny W. Bartosiak zgłosił następujące pytania:

– czy Gminny Ośrodek Kultury jako jednostka budżetowa może należeć do LGD?

Odp. Wójt Gminy – tak, może.

– … ale dotychczas GOK nie należał do LGD.

Odp. Wójt Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna należała i otrzymała m.in. dofinansowanie na 
organizację dożynek w 2013 r.

Innych pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały w sprawie   przystąpienia 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  do  „Lokalnej  Grupy  Rybackiej  Zalew  Zegrzyński” 
stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/245/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały dotyczy przedszkoli. Chodzi o podmioty prowadzące 
przedszkola inne niż Gmina Somianka.. Mamy dwa takie podmioty. Uchwała ma regulować zasady 
udzielania dotacji podmiotom prowadzącym przedszkola niepubliczne.

Pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących 
niepubliczne  inne  formy  wychowania  przedszkolnego,  a  także   trybu  i  zakresu  kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/246/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 15
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały dotyczy obiektów będących w zarządzie Gminy. Celem 
tej uchwały jest ustalenie cennika za korzystanie z tych obiektów. Cennik zostanie wprowadzony 
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Zarządzeniem  Wójta.  Są  sytuację,  że  należałoby  ustalić  opłatę  organizacjom  za  korzystanie
z naszych obiektów a w chwili obecnej takiej możliwości nie mamy i tracimy na tym. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały   w  sprawie  powierzenia 
Wójtowi Gminy Somianka uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy 
Somianka stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/247/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 16
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 17 porządku obrad.

Do punktu 17 
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

• Informacja o oświadczeniach majątkowych

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  pisma  Wojewody  Mazowieckiego
z analizy oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego – pismo stanowi zał. nr 15 do nin. 
protokołu. 

Wójt Gminy odczytał treść informacji o oświadczeniach majątkowych Zastępcy Wójta, Sekretarz, 
Skarbik i kierowników jednostek organizacyjnych – pismo to stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Urzędu Gminy nie wpłynęła jeszcze informacja 
Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  z  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych  Rady  Gminy
i  zostanie  ona  przedstawiona  przy  najbliższej  okazji:  na  sesji  Rady  Gminy  lub  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych.  

Wójt Gminy A. Żołyński – wydaje mi się, że na sekretariat takie pismo wpłynęło bez uwag.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  czy  oświadczenia  radnych  były  prawidłowe,
czy z błędami?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – chyba pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynęło ale nie 
jestem do końca pewien. Poinformujemy na następnej sesji.
 

• Radny  W.  Bartosiak  –  dziękuję  Panu  Wójtowi,  Pani  Sołtys  i  mieszkańcom  Wólki 
Somiankowskiej za udrożnienie drenacji. Dziękuję za koparkę. Pracowaliśmy 3 dni. 
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Za drogę natomiast "zganię" mieszkańców. Dlaczego sprzętami rolniczymi ją niszczą? Jak 
temu zapobiec?

Sołtys  Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski  –  jeśli  zwraca  się  uwagę to  taki  obywatel  mówi:  
"...a co Ci nie pasuje?". Jak wtedy się zachować, do kogo zgłaszać, gdzie interweniować?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zgłaszać na Policję.  Policja za niszczenie mienia publicznego 
nałoży mandat. To jest najprostsze rozwiązanie. Samo narzekanie nie przyniesie żadnego efektu. 
Mandat może wpłynąć na zmianę zachowań.

• Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – dziękuję za drogę i za pobocza. Mam tylko małą 
uwagę, te pobocza woda rozmywa.

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  pobocza  są  bardzo  wąskie  i  po  opadach  faktycznie  one  się 
rozmywają. Za wąski jest pas drogowy. W takiej sytuacji trzeba byłoby zlikwidować rowy ale to też 
nie jest wyjście bo rowy są potrzebne.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – teraz trzeba zasypać leje.

• Sołtys Sołectwa Stare Kozłowo K. Lewandowski – dziękuję za I etap drogi ale dalej mamy 
przeboje.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na razie naturalne spowalniacze.

• Sołtys Sołectwa z Wypych – czy będzie dalsze żwirowanie dróg?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to zależy od środków finansowych.

Do punktu 18
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 1449 

zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XLI  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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