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PROTOKÓŁ Nr VIII/15 
 

z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 29 maja 2015 r. 

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   

2. Pani Agnieszka Salwin   - zastępca wójta 

3. Pani Teresa Lipska    - sekretarz  

4. Pani Anna Królikowska   - skarbnik  

5. Pan Michał Toporkiewicz  - komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie 

6. Pani Zofia Drapczyk    - kierownik Posterunku Policji w Somiance 

7. Pani Marzena Kuchta   - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

                                                                   w Somiance 

8. Pani Dorota Chodyna   - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy       

                                                                   Społecznej w Somiance 

9. Pani Elżbieta Kuchta    - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

10. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 

do nin. protokołu 

11. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

 

  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie. 

5. Informacja  Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przyjęcie protokołów 

- z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015 r. 

- z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 07 maja 2015 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/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. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 

28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Somiance.  

11. Podjęcie uchwały 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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania związku międzygminnego.  
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13. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance. 

14. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z realizacji zadań 

za 2014 r. 

15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.  

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 13:10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 15 radnych), powitał 

przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad VIII zwyczajnej sesji 

(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu).  

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał.  

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz – istnieje możliwość zakupu 

pojazdów dla Policji i dlatego chcę prosić o finansowe wsparcie. Przed siedmioma laty 

zakupiono dużą partię samochodów. Sprzęt się wyeksploatował a nowego nie zakupywano. 

Sprawę zna doskonale Pan T. Kokoszka tutejszy radny Rady Gminy Somianka bo zajmuje się 

transportem. Zwracamy się o finansowe wsparcie do wszystkich gmin na terenie powiatu 

wyszkowskiego. Planujemy zakupić samochód osobowo-terenowy typu SUV i Państwa udział 

finansowy to kwota 21.250 zł. Jeśli po przetargu będzie niższa kwota to nadwyżkę zwrócimy. 

Samochód, o którym mowa zostałby przeznaczony dla potrzeb Posterunku w Somiance. 

Obsługiwałby gminę Somianka i Rząśnik bo taki jest rewir tego posterunku. Gmina Rząśnik 

wyraziła zgodę na dofinansowanie.  

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – na najbliższym wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych będziemy tę prośbę rozpatrywać. Poinformujemy o podjętej decyzji.  

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 
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Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu6 

porządku obrad 

 

- Zmian do protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015 r. nikt   

   nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr VI/15 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

 

- Zmian do protokołu z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 07 maja 2015 r. 

nikt  nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr VIIN/15 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej 

Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku przedstawiła Skarbnik Gminy 

A. Królikowska omawiając treść poszczególnych załączników.  
 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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 2014 r. stanowiącej 

zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/33/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że 

proponowane zmiany Statutu Gminy dotyczą następujących kwestii: 

 terytorium Gminy – po inwentaryzacji okazało się, że należy go powiększyć 

o powierzchnię ok. 1.32 km2, 

 zapisów odnośnie herbu i flagi stolikowej, 

 aktualizacji wykazu gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 
 

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

Gminy stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/34/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9-10 

porządku obrad 

 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
 

– uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/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, 

– uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 

28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Somiance, 

przedstawiła Sekretarz Gminy T. Lipska. Poinformowała, że obydwie uchwały dotyczą tej 

samej sprawy. Uchyla się zapisy dotyczące obsługi kadrowo-płacowej prowadzonej przez 

Urząd Gminy. Obecnie obsługa kadrowo-płacowa będzie prowadzona w tych jednostkach 

czyli: w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Somiance. 

 

Radny L. Kozon – najpierw rozdzielaliśmy Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę 

Publiczną a teraz łączymy? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ale ta uchwała dotyczy łączenia i tylko wprowadzamy do niej 

zmiany odnośnie obsługi kadrowo-płacowej. Dotychczas prowadzona była przez pracownika 

Urzędu Gminy a po zmianie będzie prowadzona w tych jednostkach.   

 

Radny L. Kozon – ale to jest uchwała o połączeniu. 

 

Odp. Sekretarz Gminy T. Lipska – ale właśnie w tej uchwale były te zapisy o obsłudze kadrowo-

płacowej i dlatego do tej uchwały wprowadzamy zmiany. 

 

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr XXXV/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 stanowiącej zał. nr 7 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/35/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

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 
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Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącej zał. nr 8 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/36/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – zmiana w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015 r. dotyczy zmiany zapisów odnośnie świetlic. Dotychczas 

w Programie była mowa o świetlicach środowiskowych. Nasza Gmina nie jest w stanie sprostać 

wymogom finansowym nałożonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z tą ustawą musielibyśmy ponieść na każdą ze świetlic koszty niemal jak na jednostkę 

organizacyjną. Z tego powodu projekt zmiany na świetlice wiejskie.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienie nikt nie zgłaszał.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały 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 2015stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W trakcie czytania uchwały z sali wyszedł radny L. Kozon – stan 14 radnych. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/37/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – w latach 90-tych przystąpiliśmy do związku międzygminnego 

o nazwie „Związek Gmin – Kurpie Białe”. Ten Związek nie podjął działalności. Ponieważ 

przystąpiliśmy do członkostwa więc ze względów porządkowych proponujemy rozwiązanie 

związku międzygminnego. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

związku międzygminnego stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/38/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Na salę powrócił radny L. Kozon – stan 15 radnych. 

 

Sprawozdanie/analizę stanu bezpieczeństwa za rok 2014 na terenie działania Posterunku Policji 

w Somiance, którego/ej pisemna treść stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu,  przedstawiła 

Kierownik Posterunku Policji w Somiance p. Zofia Drabczyk. Przed złożeniem sprawozdania 
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poinformowała o zmianie osobowym na stanowisku Kierownika Posterunku Policji 

w Somiance i przedstawiła swoją osobę. Wyraziła nadzieję, że współpraca z samorządem 

Somianki będzie układać się pomyślnie. Po złożeniu sprawozdania, kończąc swoje wystąpienie 

- poparła prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie dotyczącą zakupu 

samochodu osobowo-terenowego typu SUV. 

 

W tym punkcie głos zabrali:  

 

 Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ile kosztuje fotoradar, czy można byłoby 

go ustawić dla poskromienia prędkości? 

 

Odp. Kierownik Posterunku Policji w Somiance Z. Drabczyk – fotoradary są pod nadzorem 

Inspekcji Ruchu Drogowego i to Inspekcja decyduje o ich lokalizacji. 

 

 Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz – fotoradary są 

ustawione na drogach krajowych i wojewódzkich. Na drogach powiatowych i gminnych 

można zastosować „śpiących policjantów”. Można te spowalniacze zbudować z kostki. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej i rocznego wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2014 rok (których pisemne treści stanowią 

odpowiednio zał. nr 12 - 13 do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor GOK Marzena Kuchta. 

 

W tym punkcie głos zabrali: 

 

 Radna H. Główczyk – Centrum Aktywności Lokalnej, czy GOK zadbał o przedłużenie 

certyfikatu bo poprzedni miał ważność do końca 2014 r. 

 

Odp. Dyrektor GOK M. Kuchta – jestem osobą młodą, może jeszcze nie doświadczoną. 

Szkoda, że Pani mnie nie wprowadziła. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – co takie uczestnictwo nam daje? 

 

Odp. radna H. Główczyk – bardzo dużo a m.in. :  

 edukację wolontariuszy, 

 wyjazdy studyjne zagraniczne i krajowe, 

 realizację projektów unijnych i krajowych, 

 promocję Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Somianka i powiatu 

wyszkowskiego pod patronatem Marszałka…  

 

 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – co takie uczestnictwo dało gminie, bo 

nie zrozumiałem? 

 

Odp. radna H. Główczyk – proszę zapytać uczestników gminy. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w żadnych sprawozdaniach nie było 

tych informacji. 

 

Odp. radna H. Główczyk – proszę zerknąć do sprawozdań . Już mówiliśmy o tym. 
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Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji w punkcie 3 nikt nie zgłaszał. W związku z powyższym przystąpiono 

do realizacji punktu 16 porządku obrad. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

W tym punkcie głos zabrali: 

 

 Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – urządzenia fotowoltaiczne, jak one będą 

funkcjonować?   
 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – naszym działaniem (według pierwotnego zamysłu) w tym 

zakresie miały zostać objęte głównie budynki użyteczności publicznej. Dziś właśnie składamy 

projekt. Nie możemy w nim uwzględnić rolników prowadzących produkcję rolną szeroko 

rozumianą. Taki rolnik mógłby zostać beneficjentem tego projektu tylko w przypadku gdy ma 

dwa liczniki. Kolejna weryfikacja to usytuowanie dachu. Jest to projekt pilotażowy. Tylko dwa 

wnioski przejdą. Może … nasza gmina, ale nie robię sobie dużej nadziei. Instalacja 3KW udział 

9.000 zł. Wstępnie mówiliśmy o 5.000 zł. ale niestety z wyliczenia wyszła wyższa kwota. Nie 

jest to ostateczna kalkulacja. Konkretna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.   
   

 Wójt Gminy A. Żołyński poinformował o tym, że projekt na solary realizowany 

w partnerstwie z gminą Zatory i gminą Brańszczyk jest na finiszu. Zamontowano 

271 urządzeń solarnych.  

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.14:23 zamknął sesję 

wypowiadając słowa: „Zamykam obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

  

 

Protokół sporządziła:    Przewodniczył: 

                                                                            

/-/  Elżbieta Kuchta  Przewodniczący 

    Rady Gminy    

Insp. ds. obsługi                                       

  Rady Gminy                                                                         /-/ Krzysztof Jan Rakowski        


