
PROTOKÓŁ  NR XLII/13

z  XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 28 listopada 2013 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 13 osób w tym 1 osoba spóźniona
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. Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy
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 protokołu z XLI zwyczajnej  sesji   Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 

2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/238/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia

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

8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/239/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
25 października 2013 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 (Jackowo Górne).

9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/240/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
25 października 2013 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 (Ulasek).

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych. 
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa 

obliczania podatku rolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. 
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15. 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.

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

17. Podjęcie  uchwały   zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXI/186/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance.

18. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia
19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury.

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 r. 

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  warunków  i  trybu  wspierania  rozwoju  sportu  przez  Gminę 
Somianka.

21. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  12  radnych  (brak  radnego  W.  Bartosiaka
i  M.   Rogalińskiego). 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.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
w  punkcie  21.  ”Podjęcie  uchwały   w  sprawie  powierzenia  prowadzenia  zadań  publicznych
w  zakresie  prowadzenia  konsultacji  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  uzależnień, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji 
Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2014”.

Na salę obrad przybył radny M. Rogaliński – stan 13 radnych.

Innych zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności
13 radnych podczas głosowania.
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Uwzględniając powyższe zmiany,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XLI zwyczajnej sesji  Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 

2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/238/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia

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

8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/239/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
25 października 2013 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 (Jackowo Górne).

9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/240/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
25 października 2013 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 (Ulasek).

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych. 
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa 

obliczania podatku rolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. 
15. 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.

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

17. Podjęcie  uchwały   zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXI/186/12  Rady Gminy  Somianka  z  dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance.

18. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia
19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury.

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 r. 

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  warunków  i  trybu  wspierania  rozwoju  sportu  przez  Gminę 
Somianka.

21. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  powierzenia  prowadzenia  zadań  publicznych  w  zakresie 
prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,   przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  oraz  ofiar  przed  przemocą w Gminnym Punkcie  Promocji   Zdrowia
i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2014.

22. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad.
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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 XLI/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2013 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – emisja obligacji komunalnych jest podyktowana spłatą kredytu. Efektem 
korzystnym dla Gminy jest poprawa wskaźników, które obniżyła ustawa o finansach publicznych. 
Wykup  obligacji  następować  będzie  zgodnie  z  harmonogramem  określonym  w  §4  uchwały
tj w okresie 3-10 lat od daty ich emisji.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał  treść uchwały  w  sprawie emisji  obligacji 
komunalnych  stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/248/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
większością głosów:  12 głosami „za” i  1 głosem”wstrzymującym się” w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 7-9
porządku obrad

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  –  w  podjętych  w  dniu  25  października  2013  r.  uchwałach
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczek  długoterminowych  na  wyprzedzające  finansowanie  zadań
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  (w Barcicach,  Jackowie  Górnym i  Ulasku) 
zabrakło zapisu dotyczącego ich spłaty. W związku z powyższym proponuje się zmianę zapisu § 2, 
który otrzymałby brzmienie:

1. Źródłem dochodu z którego pożyczka będzie sfinansowana będą uzyskane dofinansowanie 
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w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 oraz podatki i 
opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014-2015.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr XLI/238/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013 r.  w sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  –  2013  (Barcice)  stanowiącą  zał.  nr  6  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/249/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr XLI/238/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013 r.  w sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Jackowo Górne)  stanowiącą zał. nr 7 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/250/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr XLI/238/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013 r.  w sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  –  2013  (Ulasek)  stanowiącą  zał.  nr  8  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/251/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości  przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński informując, że zaproponował wzrost stawek
o wskaźnik inflacji tj. O 0,99% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r. Takie zmiany 
zostały  radnym  przedstawione  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy 
poprzedzającym dzisiejszą sesję i zyskały akceptację. Przypomnieć należy jeszcze fakt, że rolnicy 
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w Gminie Somianka są zwolnieni z tzw. "podatku podłogowego".

Radny L. Kozon – w podejmowanej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości,  w  § 2 jest  zapis:  "Traci moc uchwała Nr XXIX/159/12 Rady Gminy Somianka
z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości". Czy 
w takiej sytuacji rolnicy nie utracą wspomnianych przez Pana zwolnień?

Odp. Wójt Gminy – zwolnienia zostały określone w odrębnej uchwale.  

Innych 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 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/252/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  do  ustalenia  podatku  od  środków  transportowych 
podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości została zastosowana ta sama reguła czyli 
wzrost o stopień inflacji wynoszący 0,99%.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych  stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/253/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – zaproponowałem stawkę podatku na poziomie obowiązującym w 2013 r. 
czyli kwotę 52,00 zł/dt. 

Pisemna informacja do podejmowanej uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu.

Innych propozycji stawek podatku rolnego nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski odczytał  treść uchwały w sprawie  obniżenia ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego stanowiącej zał. nr 12 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr  XLII/254/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 13
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  poinformował,  że  dzienne stawki  opłaty targowej  na  2014 r.  zostały 
nieznacznie  podwyższone.  Następnie  odczytał  poszczególne  wysokości  stawek  zawarte
w zał. nr 13 do nin. protokołu. Poinformował również, że inkaso tylko w wysokości 20% trafia do 
budżetu Gminy i są to bardzo znikome środki.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  odczytał treść uchwały w sprawie opłaty targowej 
stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr  XLII/255/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

O  godz.  950  ogłosił  15  –  minutową  przerwę.  Obrady  wznowiono  o  godz.  1015 w  obecności
13 radnych.

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – dotacja dla SPZZOZ jest związana z obchodami minionego jubileuszu 
50-lecia.  Samorządy z  tej  okazji  przekazały dla  Powiatowego  Szpitala  pewne  dotacje  na  zkup 
sprzętu  medycznego.  Nasza  Gmina  zadeklarowała  dotację  w  wysokości  5.000  zł.  Ale  żeby  ją 
przekazać Rada Gminy musi podjąć uchwałę. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyznania dotacji 
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  stanowiącą 
zał. nr 15 do nin.  protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/256/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 15-16
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.
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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 stanowiącą zał. nr 16 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/257/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 16
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 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/258/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 17-18
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – do Statutów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
i  Gminnego Ośrodka Kultury proponuje  się  wprowadzenie  zapisu  o  treści  -  obsługę  kadrowo-
płacową prowadzi Urząd Gminy Somianka. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr  XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie nadania Statutu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącą zał. nr 18 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/259/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 18
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr  XXXVIII/230/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  19  lipca  2013  r.  w  sprawie  połączenia 
samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury stanowiącą zał. nr 19 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/260/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
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jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 19
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – corocznie uchwalany jest  Programu współpracy Gminy Somianka
z organizacjami pozarządowymi. Priorytetowymi zadaniami tego Programu są:

− upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży lub 
− edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży.

Program będzie realizowany w okresie  od 1 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2014 r.  Wysokość 
środków finansowych planowanych w budżecie Gminy na realizację Programu wynosi  8.000,00 zł. 

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  2014  r.  stanowiącą  zał.  nr  20  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/261/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 20
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – przygotowany został projekt uchwały  w sprawie warunków i trybu 
wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka (choć sprawy dotyczą Programu współpracy 
Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi)  ponieważ  ustawa  o  sporcie  wprowadza 
skomplikowane zasady ubiegania się o środki i ich rozliczania. Stąd decyzja o podjęciu odrębnej 
uchwały ustalającej  warunki i tryb wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka a w tym:

– ubieganie się o dotację na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu,
– rozliczenie przyznanej dotacji.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie warunków i trybu 
wspierania rozwoju sportu przez Gminę  Somianka stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/262/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 21
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – od stycznia 2012 r. udzielamy dotacji Gminnemu Punktowi Promocji 
Zdrowia  i  profilaktyki  funkcjonującemu  w  Wyszkowie.  Punkt  służy  osobom  uzależnionym, 
członkom ich rodzin. Ogólnie można byłoby powiedzieć osobom mającym problemy w rodzinie,
w  tym z  przemocą  w  rodzinie.  Prowadzenie  takiego  Punktu  przez  Gminę  Somianka  znacznie 
podwyższyłoby koszty własne a zmniejszyło anonimowość mieszkańców co wielu przypadkach ma 
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bardzo istotne znaczenie.

Pytań ani uwag w tym punkcie 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  ofiar  przed  przemocą
w  Gminnym Punkcie Promocji  Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji  
gminie Wyszków w roku 2014 stanowiącą zał. nr 22 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLII/263/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 22
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 23  porządku obrad.

Do punktu 23
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Zaduszki za samorządowców
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  Starosta  w  tym  roku  zainicjował  Zaduszki  za 
samorządowców.  Msza  zostanie  odprawiona  29  listopada  2013  r.  o  godz.  1800 w  kościele
św. Idziego.

Zakup flag
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy jest możliwość zakupu przez Gminę flag dla 
sołtysów, które służyć by mogły honorowaniu ważnych świąt narodowych?

Wymiana tablic sołeckich
Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – czy można byłoby wymienić tablice sołeckie albo chociaż 
deski w tych, które mamy. Na tych tablicach trudno wywiesić cokolwiek. Trzeba byłoby chyba użyć 
gwoździa i młotka.  

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – kilka już wymieniliśmy, może z czasem zakupimy więcej. 

Solary
Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – może Pan przybliży problem solarów.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wniosek został złożony w miesiącu grudniu 2010 r.  i  z braku 
środków został odłożony. Unia Europejska finansuje 70% kosztów a udział mieszkańca wynosi do 
3.000 zł. Resztę pokrywa gmina. Serwisowanie do 5 lat bez udziału mieszkańców. Poszczególni 
mieszkańcy(beneficjenci) będą podpisywali umowy cywilnoprawne i w chwili podpisania umowy 
trzeba będzie dokonać wpłaty 3.000 zł. Jeśli ktoś chciałby dodatkowo zasilać co, to będzie musiał 
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zrobić to na własny koszt.

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – jaki będzie koszt serwisowania później?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  uzupełnienie  co  roku glikolem –  koszt  ok.  150 zł.  Do 5  lat 
serwisowanie należy do Gminy. Projekt realizowany jest na terenie trzech gmin: Somianka, Zatory, 
Brańszczyk. 

Radny T. Kokoszka – jaka forma płatności?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  jednorazowo  kwotę  3.000  zł.  Przed  ogłoszeniem  przetargu
tj. w miesiącu maju, czerwcu 2014 r. Montowane będą solary płaskie. Indywidualnie z wykonawcą 
mieszkaniec  uzgadnia  lokalizację  solara.  Dodatkowym kosztem dla  mieszkańca  będzie  zużycie 
prądu przez pompkę. Myślę, że lepszych warunków nie będzie. Na terenie Gminy Somianka zostało 
zaplanowanych 300 instalacji.

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – do kiedy trzeba podpisać umowę?

Równanie drogi
Sołtys Sołectwa Skorki T. Dylak – koło Zgleca trzeba wyrównać drogę.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na żwirowanie nie ma środków.

Przepust w Woli Mystkowskiej
Radna B. Suchecka – koło posesji Państwa Wielgolewskich trzeba poprawić przepust.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – proszę zgłosić jako wniosek do projektu budżetu na 2014 r.

Podziękowanie od mieszkańców Celinowa 
Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – dziękujemy za wykonanie odcinka drogi na naszym 
terenie.

Innych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał.

Do punktu 24
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 1101 

zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XLII  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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