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PROTOKÓŁ  NR IX/15 

 

z  IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 26 czerwca 2015r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób  
 

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 Nalewajk  - wiceminister rolnictwa 

3. Pan Marian Krupiński  - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

                                i dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce 

4. Pan Mirosław Augustyniak - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

5. Pan Bogdan Pagowski  - starosta powiatu wyszkowskiego 

6. Pan Tadeusz Kuchta  - radny Rady Powiatu Wyszkowskiego 

7. Pani Agnieszka Salwin  - zastępca wójta gminy 

8. Pani Teresa Lipska  - sekretarz gminy 

9. Pani Anna Królikowska  - skarbnik gminy 

10. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi rady gminy 

11. Kierownicy jednostek organizacyjnych: 

Pani Marzena Kuchta  - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

Pani Dorota Chodyna  - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                       w Somiance      

Pan Waldemar Zioła  - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance 

12. Pani Zofia Drabczyk  - kierownik Posterunku Policji w Somiance 

oraz: 

13. Przedstawiciele działkowiczów miejscowości Popowo-Parcele – 2 osoby 

14. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

15. 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 VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015 – 2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z   dnia 30 grudnia 2014r. 

9. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka za 
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2014 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacjami o stanie mienia 

komunalnego i objaśnieniami; 

c) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. 

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 22 maja 2015r. w sprawie 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

10. Zamknięcie obrad. 

  

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych. Po stwierdzeniu quorum o godz. 14:08 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 polegających na wprowadzeniu do porządku obrad: 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Somianka  z dnia 

30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2015. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 

2015r.    

 

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Zgłoszone wnioski w głosowaniu jawnym jednogłośnie zostały przyjęte przez radnych rady gminy: 

15 głosami „za”. 

 

Rada gminy uwzględniając przyjęte zmiany prowadziła obrady według następującego porządku: 
 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015 – 2023. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z   dnia 30 grudnia 2014r. 

9. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka za 

2014 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacjami o stanie mienia 

komunalnego i objaśnieniami; 

c) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. 

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 22 maja 2015r. w sprawie 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2015. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia 

referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015r. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji nikt z radnych nie zgłaszał. 

 

W tym punkcie przewodniczący rady gminy udzielił głosu przedstawicielom działkowiczów 

z miejscowości Popowo-Parcele. 

 

Głos zabrał Pan Laube. Podziękował za wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Małej Łąki. 

Poinformował, że mieszkańcy oczekują oświetlenia ulic dojazdowych tj. ul. Akacjowej, Sosnowej 

i Brzozowej. Przy tych ulicach usytuowanych jest 180 działek, ulice użytkowane są przez wszystkich 

mieszkańców Popowa. Obecnie są one ciemne i nie trudno o wypadek bo przechadzają się nimi po 

zmroku dzikie zwierzęta. Założenie 20 lamp rozwiązałoby problem. Można byłoby to uczynić 

w ramach remontu bieżącego oświetlenia.. Od 30-tu lat kolejni wójtowie składali obietnice i na tym 

się skończyło. 

 

Przedstawicielka działkowiczów z miejscowości Popowo-Parcele  – w uzupełnieniu do swojego 

przedmówcy przypomnę o obietnicach Pana Wójta. Niestety też ich Pan nie dotrzymał. Władze 

traktują nas niepoważnie. Mieszkamy ok. 40 lat, wielu z nas mieszka tu na stałe. Płacimy podatki 

i coś się nam należy. Cieszymy się, że coś się zaczęło, ale dlaczego od małej uliczki. Kolejna kwestia 

to drogi. Przy ul. Sosnowej jest nowa posesja. Stawiane jest nowe ogrodzenie metalowe. Do tego 

dochodzą zarośla. To stwarza niebezpieczeństwo.  

 

Przewodniczący rady gminy – czy jesteście Państwo zameldowani na stałe? 

 

Odp. Przedstawicielki działkowiczów z miejscowości Popowo-Parcele  –  od trzech lat jestem 

zameldowana na stałe. 
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Odp. Pan Laube  - ja nie. 

 

Przewodniczący rady gminy – to jest duży teren i nie mamy środków. Popowo-Parcele, Popowo A to 

teren stanowiący 50% gminy. 

 

Pan Laube – rozumiemy, że potrzeby przewyższają możliwości. Skoro na małej uliczce w ramach 

konserwacji założono 4 lampy to na większej 3 lampy też chyba można założyć. Rozumiem, że od 

razu nie będzie to możliwe, ale stopniowo: 

- w I kwartale – jedna lampa, 

- w II kwartale – druga lampa, 

- w kolejnym … – kolejna lampa. 

 

Odp. Radnych – to nie jest takie proste … 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski – po to wykonuje się konserwację oświetlenia żeby 

zaoszczędzić na opłatach za zużycie energii co pozwoli nam na budowę nowych punktów. 

 

Wójt gminy A. Żołyński – faktycznie obiecałem wykonanie oświetlenia na Popowie –Parcelach.  

8 lamp zostało zaplanowane do zawieszenia. Decyzję poddałem pod głosowanie Radzie Gminy, gdzie 

je usytuować. Rada Gminy zadecydowała, że wieszamy w innych miejscach niż obiecałem. Na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2015 r. przedstawiłem Radzie 

Gminy 8 wariantów wykonania oświetlenia ulicznego. Rada Gminy zadecydowała, że z kwoty 

50.000 zł.: 

- 20.000 zł. przeznacza na zakup samochodu dla Policji, 

- 30.000 zł. przeznacza na oświetlenie uliczne (realizacja punktów do 3.000 zł.). 

Ulice Akacjowa i Sosnowa są własnością Gminy a większość ulic na w miejscowości Popowo-

Parcele jest własnością Wspólnoty. Przy ulicy Sosnowej rosną duże drzewa. Teraz nie możemy ich 

usunąć bo jest okres lęgowy. Może to nastąpić w okresie jesienno-zimowym. Osoby prywatne przy 

swoich posesjach prowadzą nasadzenia. Z czasem posadzone drzewka i krzewy się rozrastają 

i ograniczają widoczność. Odcinek o którym Pani wspomniała zostanie oczyszczony. 

 

Przedstawicielka działkowiczów z miejscowości Popowo-Parcele  – proszę o wyjaśnienie co znaczy 

konserwacja oświetlenia. W moim mniemaniu konserwuje się coś co istnieje lub coś się psuje a jak 

można konserwować oświetlenie, które nie istnieje? 

 

Odp. Wójt gminy A. Żołyński – w ramach konserwacji wykonuje się nowe podwieszenia. Przy ulicy 

Sosnowej i Akacjowej lamp nie było więc nie będziemy konserwować a raczej wykonywać 

podwieszenia. 

 

Przedstawicielka działkowiczów z miejscowości Popowo-Parcele  – a na ulicy Małej Łąki się 

konserwuje? 

 

Odp. Wójt gminy A. Żołyński – w ramach konserwacji wykonano nowe podwieszenia. 

 

Radni Gminy – zawsze ktoś będzie niezadowolony. 

 

Przedstawicielka działkowiczów z miejscowości Popowo-Parcele  – my nie jesteśmy. Czy sprawa 

oświetlenia naszej ulicy była przedmiotem dyskusji? 

 

Odp. Wójt gminy A. Żołyński – tak. 
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Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski – ostatnio w dniu 19 czerwca 2015r. oraz w miesiącu 

lutym 2015r. 

 

Przedstawicielka działkowiczów z miejscowości Popowo-Parcele  – proszę o państwa stanowisko na 

piśmie. 

 

Radny B. Gajewski – problem w tym, że potrzeby przewyższają możliwości. Gdyby było odwrotnie 

nie byłoby problemów. 

 

Na salę obrad przybył radny wojewódzki Pan M. Krupiński. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu Nr VIII /15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z VIII zwyczajnej sesji rady gminy z dnia 29 maja 2015r. został 

przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy stanowiącą zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/39/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta większością 

głosów:  13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

W tym punkcie przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść pisma Krajowej Rady 

Sędziów Społecznych dotyczącego wyboru i pracy ławników sądowych (kserokopia w/w pisma 

stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu). 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników  stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/40/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 - 8 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
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– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2015-2023, 

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014r., 

przedstawiła skarbnik gminy A. Królikowska omawiając poszczególne załączniki do Uchwały 

w sprawie zmian budżetowych na 2015r. Ponadto poinformowała, że zmiany budżetowe powodują 

konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  i omówiła  szczegółowo poszczególne 

załączniki do uchwały. 

W trakcie wypowiedzi skarbnik gminy na salę obrad przybyli: 

 

- kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance Waldemar Zioła, 

- wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski powitał przybyłych gości a następnie odczytał treść 

uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2015 – 2023 stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/41/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do Uchwały 

budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. stanowiącą zał. nr 8 do 

nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/42/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 a-f 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 2014r. oraz sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy 

za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego GOK w Somiance zostały radnym 

przesłane do zapoznania w ustawowych terminach – stanowią one odpowiednio zał. nr 9 - 10 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  

w/w sprawozdań, w której  Poinformował m.in. o: 

– strukturze dochodów i wydatków, 

– planie i wykonaniu dochodów, 

– wykonaniu dochodów w najważniejszych działach, 

http://www.somianka.pl/
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– otrzymanych dotacjach, 

– planie i wykonaniu wydatków, 

– wykonaniu wydatków w  poszczególnych działach, 

– zrealizowanych inwestycjach (wraz z informacją o finansowym udziale środków unijnych 

i dotacji),   

– pozostałych inwestycjach. 

Podsumowując sprawozdanie stwierdził, że realizując budżet kierował się zasadą celowości, 

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 2015 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. Podkreślił, że budżet 

został zrealizowany przez Zespół a nie samego Wójta, przez Zespół który się sprawdza. Na 

zakończenie swego wystąpienia zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. 

 

W trakcie wystąpienia Wójta na salę przybył radny sejmiku mazowieckiego Mirosław Augustyniak. 

 

Do punktu 9 b 

porządku obrad 

 

Skarbnik gminy A. Królikowska odczytała treść opinii RIO z dnia 22 kwietnia 2015r. 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 

2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej zał. nr 11 do 

nin. protokołu – opinia pozytywna. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionej opinii nikt nie zgłaszał. 

  

Do punktu 9 c 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 

stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/43/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 d 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Rakowski odczytał treść wniosku kierowanego do RIO 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r. stanowiącego zał. nr 13 do nin. 

protokołu i poinformował, że komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium. 

 

Do punktu 9 e 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K. J. Rakowski odczytał treść opinii RIO z dnia 28 maja 2015r. 
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o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia 

absolutorium wójtowi gminy za 2014r. stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 9 f 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok stanowiącą zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/44/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Wójt gminy A. Żołyński został nagrodzony brawami. 

 

Radni, sołtysi i inne osoby obecne na sesji złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Wójt gminy A. Żołyński – proponowana zmiana do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 

w gminie Somianka na rok 2015 wynika z faktu zgłoszenia się grupy osób z prośbą o zorganizowanie 

wyjazdu na spotkania trzeźwościowe. Proponowana zmiana spowoduje możliwość organizacji 

wyjazdów rodzinom, osobom uzależnionym m.in. od alkoholu na takie spotkania. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę 

Nr III/11/14 Rady Gminy Somianka  z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 

w gminie Somianka na rok 2015 stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/45/15w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski poinformował, że uchwałę w sprawie utworzenia 

obwodu do głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Popowie Zakładu Karnego w Warszawie –

Białołęce, ustalenia numeru, granic oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej tworzy się gdy 

wybory dotyczą spraw ogólnospołecznych. Tym razem tworzymy obwód głosowania dla 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zaplanowanego na dzień 6 września 2015r. 

Następnie odczytał treść uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015r. stanowiącą 
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zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IX/46/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Przed zakończeniem obrad głos zabrali: 

 

 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego M. Krupiński powitał 

i pozdrowił obecnych na sesji w imieniu własnym i marszałka województwa mazowieckiego 

Adama Struzika. Pogratulował wójtowi za uzyskanie absolutorium. Pogratulował wszystkim, 

którzy współpracowali z wójtem w 201 r. „Żartowaliśmy, że Wasz wójt pozbierał wszystkie 

środki z PROW na realizację inwestycji w gminie Somianka”. Poinformował zebranych 

o sytuacji finansowej w województwie mazowieckim. Na zakończenie swego wystąpienia 

ponownie złożył wójtowi gratulacje i życzył dalszych sukcesów. 

 

 Wiceminister rolnictwa T. Nalewajk pogratulował wójtowi otrzymania absolutorium 

i mieszkańcom gminy Somianka za wybór TAKIEGO WÓJTA. „…miło słuchać takiego 

sprawozdania z wykonania budżetu. Andrzejowi jak coś dolega to potrafi zadzwonić 

a my jesteśmy właśnie po to, żeby pomagać. Widać dobrą współpracę bo zgoda buduje 

a niezgoda rujnuje”. Wypowiadając te słowa zwrócił uwagę na wysoki wskaźnik 

wydatkowanych środków na realizację inwestycji w stosunku do dochodów gminy. 

Poinformował o tym, że na przełomie miesiąca września i października br. zostaną ogłoszone 

nabory i najprawdopodobniej będzie to jeden nabór w 2015r. Będą też środki z LIDERA 

w wysokości 3000 000 zł. – 4 000 000 zł. na obszary wiejskie na infrastrukturę. Ponadto będą 

jeszcze środki w perspektywie LGD i LGR, o które gmina Somianka również może się 

ubiegać bo jest członkiem i LGD i LGR. Kończąc swą wypowiedź przekazał kilka informacji 

o sytuacji rolników w Polsce. Polityka rolna spowodowała, że Polska ma najmłodszych 

rolników w Europie. Był dumny z tego faktu.  

 

 Starosta powiatu wyszkowskiego B. Pągowski podziękował radzie gminy i wójtowi za 

współpracę w minionym roku, za podjęcie pomocy dla szpitala w postaci symbolicznej 

złotówki od mieszkańca gminy. Poinformował o nowych wyzwaniach a szczególnie 

o realizacji projektu „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – 

Kręgi – Somianka – etap I”. Powiat na tę inwestycję może pozyskać z PROW ponad 3 000 000 

zł. i za to - korzystając z obecności wiceministra rolnictwa T. Nalewajka - serdecznie mu 

podziękował. Właśnie z tego projektu będzie realizowana droga w miejscowości Michalin. 

Pogratulował wójtowi gminy za uzyskanie absolutorium i życzył powodzenia w 2015r. 

 

 Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego M. Augustyniak pogratulował wójtowi 

stworzenia dobrego zespół, który potrafi pisać dobre projekty i sensownie je uzasadnić. Rolą 

samorządu wojewódzkiego jest wybór w drodze konkursu właśnie dobrych projektów do 

realizacji. Zachęcił do korzystania ze środków z WFOŚiGW. Życzył wspaniałych pomysłów 

i dalszych sukcesów. 

 

 Sołtys sołectwa Janki A. Kaczmarczyk – dziś otrzymałem pismo o utrzymaniu rowów 

w należytym stanie. Wcześniej utrzymanie rowów należało do zadań Starostwa Powiatowego. 



10 

Teraz można wnioskować, że zadanie zostało zrzucone na przeciętnego mieszkańca. Jak to 

jest? 

 

Odp. Starosta powiatu wyszkowskiego B. Pągowski - a o jakich rowach mówimy? 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski – o rowach melioracyjnych. 

 

Odp. Starosta powiatu wyszkowskiego B. Pągowski – rowy melioracyjne dzielimy na 

podstawowe i szczegółowe. Rowy szczegółowe trzeba wykosić i odmulić. 

 

Sołtys sołectwa Janki A. Kaczmarczyk – w piśmie jest mowa o konserwacji. 

 

Odp. Starosta powiatu wyszkowskiego B. Pągowski – to o czym mówię, to właśnie jest 

konserwacja.   

 

Sołtys sołectwa Janki A. Kaczmarczyk – kolejny problem polega na tym, że niektórych 

rowów w ogóle nie ma. 

 

Odp. Starosta powiatu wyszkowskiego B. Pągowski – nie ma nakazu ich odbudowy 

ale w przypadku kontroli z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa brak rowu 

może być problemem. Obowiązkiem rolnika jest wykoszenie i odmulenie rowu 

melioracyjnego. Starostwo nigdy nie było właścicielem tych rowów. Jeśli rolnik nie płaci 

składek do spółek wodnych to przejmuje obowiązek samodzielnego utrzymania rowu. 

 

Wiceminister rolnictwa T. Nalewajk – problem jest powszechny. Było tak, że budżet państwa 

finansował melioracje do 83%. Spółki wodne są tworem nie wiadomo jakim. Melioracja jest 

sprawą indywidualną każdego rolnika. Obecnie pomysł jest taki, że spółki wodne będą 

podlegać pod gminę, żeby ratować to, co pozostało. Nie ma komu czyścić rowów. Nikt za nas 

tego nie zarobi, my sami musimy się z tym zmierzyć. Żeby wyjść z tego „pata” potrzebnych 

byłoby 5 mld złotych rocznie. Teraz już wiecie jak sprawa wygląda.  

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski  o godz. 16:03 

zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                   Przewodniczył: 

   

/-/ Elżbieta Kuchta                                                             Przewodniczący 

            Rady Gminy 

 Insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                       /-/ Krzysztof Jan Rakowski   


