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PROTOKÓŁ  NR LV/14 

 

z  LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 29 września 2014 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecni 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 Wojciech Kozon  - radny Powiatu Wszkowskiego 

3. Pani Anna Królikowska  - skarbnik gminy 

4. Pan Waldemar Zioła   - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

         w Somiance 

5. Pani Elżbieta Kuchta  - 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 LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014 r., 

 z LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/302/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

23 maja 2014 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/303/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

23 maja 2014 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości we wsi 

Popowo-Parcele. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenie środków finansowych na rok 2015 w budżecie 

Gminy Somianka na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo 

– Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin – Stare Płudy – Somianka-Parcele” 

w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2015 

w budżecie gminy Somianka na realizację projektu „Budowa drogi powiatowej 

nr 4414W Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – Etap I” w ramach Narodowego 

programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka 
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z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na 

lata 2014 – 2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. 

13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych (brak radnego W. Bartosiaka). Po 

stwierdzeniu quorum o godz. 14:14 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 poinformował, 

że nieobecność na dzisiejszej sesji usprawiedliwili: 

- Pan Tadeusz Kuchta – radny Powiatu Wyzkowskiego, 

- Pani Dorota Chodyna – kierownik GOPS Somianka 

Następnie przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym 

porządek obrad stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Radny R. Ostatek zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w dwóch kwestiach tj. na jakim 

etapie znajduje się realizacja inwestycji dotyczącej: -  budowy solarów, 

        - budowy przydomowych oczyszczalni.                              

Dnia 26.09.2014 r. (w piątek) prawdopodobnie w GOK w Somiance odbyło się spotkanie 

z mieszkańcami Gminy w sprawie dotyczącej przydomowych oczyszczalni. Dlaczego 

niektórzy mieszkańcy Gminy nic na ten temat nie wiedzieli? 

 

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński – 

sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. 
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Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu Nr LIII/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014 r. nikt 

nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za”. 

 

 

 Zmian do protokołu Nr LIVN/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014 r. nikt 

nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 24 września 

2014 r. został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za”. 

 

Do punktu 6 - 7 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
 

– w sprawie zmiany uchwały Nr L/302/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r., 

– w sprawie zmiany uchwały Nr L/303/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r., 

przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński informując o tym, że dotyczą one zmiany nazwy patrona 

Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Woli Mystkowskiej. Podjęte uchwały nie 

uwzględniały dokładnie tytułów patrona szkoły.     

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

uchwały Nr L/302/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r. stanowiącą zał. nr 5 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/327/14 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 zmiany 

uchwały Nr L/303/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r. stanowiącą zał. nr 6 do 

nin. protokołu.  
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/328/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że sprawa dotyczy działki o pow. 3.69 ha użytkowanej 
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do niedawna przez Caritas. Nieruchomość znajduje się w miejscowości Popowo-Parcele. 

Gmina Somianka dokona przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa znajdującej się 

w gospodarowaniu Starostwa Powiatu Wyszkowskiego. Nieruchomość zostanie wykorzystana 

na zorganizowanie miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów a być może i na 

zorganizowanie placu zabaw dla dzieci. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia od 

Skarbu Państwa darowizny nieruchomości we wsi Popowo-Parcele stanowiącą zał. nr 7 do 

nin. protokołu.  
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/329/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 - 10 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – z dniem 30 września 2014 r. upływa termin naboru wniosków na 

tzw. „Schetynówki”. W pierwszym przypadku sprawa dotyczy drogi gminnej od skrzyżowania 

w Somiance przez Stare Płudy aż do Celinowa. Natomiast druga sprawa dotyczy drogi 

powiatowej głównie w miejscowości Michalin i na tę inwestycję Gmina Somianka zabezpiecza 

środki w wysokości 1.000.000 zł.  jako pomoc na współfinansowanie realizowanego projektu 

przez Powiat Wyszkowski.  

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – dziś na naszej drodze ma się coś dziać. Czy mogę 

prosić o informacje radnego powiatowego co będzie się działo? 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – wrócimy do tej sprawy w punkcie 14 „Wolne 

wnioski i zapytania” bo nie dotyczy ona podejmowanych uchwał.  

 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.  

 

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

środków finansowych na rok 2015 w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu 

„Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo – Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W 

Suwin – Stare Płudy – Somianka-Parcele” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój stanowiącą zał. nr 8 do nin. 

protokołu.  
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/330/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na rok 2015 w budżecie gminy Somianka na realizację projektu „Budowa drogi 

powiatowej nr 4414W Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – Etap I” w ramach Narodowego 
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programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 

stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/331/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 11 - 12 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
 

– w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 

2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2014-2023, 

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku, 

przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska. Pisemną treść uzasadnień stanowią załączniki 

do podejmowanych uchwał w sprawie WPF i zmian budżetowych. Poinformowała również, że 

zmiany budżetowe powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

i szczegółowo omówiła  poszczególne załączniki powyższych uchwał. Zwróciła także uwagę 

na zapis w zał. Nr 2 do podejmowanej uchwały gdzie (II projekt stanowiący zał. nr 11 do nin. 

protokołu) 

- w I projekcie na stypendia dla uczniów wpisana była kwota 5.000 zł. a w drugim projekcie 

jest kwota 7.980 zł. 

- w II projekcie zwiększono dotację na sport a konkretnie dla WKS Stary Mystkówiec. 

I Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2014 r. stanowi zał. nr 10 do nin. 

protokołu. 

  

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 – 2023 stanowiącą zał. nr 12 

do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/332/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

O godz. 14:44 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 15:05 w obecności 13 radnych (brak radnego: W. Bartosiaka 

i  radnej D. Majewskiej). 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść w sprawie zmian do Uchwały 
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budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowiącą 

zał. nr 13 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/333/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Odpowiedzi na interpelacji i wnioski zgłoszone w punkcie 3 porządku obrad udzielił Wójt 

Gminy A. Żołyński. 

 Solary – w dniu dzisiejszym miał odbyć się przetarg. Czekamy jednak na Gminę Zatory 

bo nie mamy ich ankiet. 

Radny R. Ostatek – kiedy solary zostaną oddane do użytku? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – do końca 2015 r. planowane zakończenie inwestycji ale mamy 

opóźnienie.bo to jest wniosek partnerski. My jesteśmy gotowi. Do końca października 

procedury przetargowe powinny się zamknąć a w listopadzie zacznie się montaż. 

 

 Spotkania w sprawie przydomowych oczyszczalni – w piątek odbyło się spotkanie 

dotyczące przydomowych oczyszczalni. Do mieszkańców Somianki, Starych Płud, 

Michalina i Krąg nie były wysyłane zawiadomienia bo jest możliwość przyłączenia do 

sieci kanalizacyjnej. Koszty inwestycji skalkulowano w ten sposób, 

że ok. 700 zł. projekt i ok. 2 000 zł. to wkład własny.  Przewidywany okres złożenia 

wniosku to kwiecień – maj 2015 r. Wykonanie inwestycji do 31 grudnia 2015 r. 

 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – do kogo zgłaszać się w sprawach przydomowych 

oczyszczalni? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – do Biura projektów w Urzędzie Gminy bądź 

do p. J. Szumowskiego – pok. Nr 6 w Urzędzie Gminy Somianka. Projekt opłaca mieszkaniec 

zainteresowany inwestycją. Projektant uzgadnia z mieszkańcem lokalizację inwestycji. 

 

Radny M. Rogaliński – kilka osób zgłosiło reklamacje na studnie chłonne. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – poinformowałem p. Kierownika ZGK w Somiance żeby 

pisemnie zgłosił przegląd gwarancyjny. Jest to zaplanowane na 10 października 2014 r.  

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i zapytania: 



str. 7 

 

 Przepust w Michalinie 

Radny T. Kokoszka – czy w Michalinie przewiduje się przebudowę przepustu? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, przebudowa przepustu jest przewidziana w projekcie. 

Wniosek zostanie złożony do końca września 2014 r. a w terminie do 31 października 2015 r. 

zostaną ogłoszone wyniki.   

 

 Koszt przydomowej oczyszczalni dla przeciętnego mieszkańca 

Radna B. Suchecka jest koszt przydomowej oczyszczalni dla przeciętnego mieszkańca? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 700 zł. projekt plus 2.000 zł. wkład własny czyli 2.700 max 

ale optymistycznie zakładamy, że będzie to kwota ok. 2.200 zł. dla mieszkańca. 

  

 Inwestycje na drodze w Ostrowach 

Sołtysa Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewskiego – jakie inwestycje przewidziane zostały na 

drogę w Ostrowach?  

 

Odp. Radny powiatowy W. Kozon – droga Ostrowy, tylko profilacja. Większa inwestycja 

przełożona na 2015 r.  

 

Sołtysa Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewskiego – mamy trzech radnych powiatowych. Jeden 

z nich na sesje w ogóle nie przychodzi. Najbardziej zaangażowany jest p. Tadeusz Kuchta. 

Zbliżają się wybory trzeba się zastanowić na kogo głosować, żeby wybrać odpowiedniego 

kandydata. W tej sytuacji nie ma wątpliwości na kogo mamy głosować.  

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – dziękuję, że miał Pan odwagę prawdę powiedzieć 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

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

15:25 zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady LV zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                 Przewodniczył:

    

 

 Elżbieta Kuchta                                                             Przewodniczący 

            Rady Gminy 

 Insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                           Krzysztof Jan Rakowski 

 


