
PROTOKÓŁ  NR XX/12
z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 29 marca 2012 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób
Nieobecni nieuspr. -   2 osoby 
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 powiatowy

.3 Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta

.4 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy

.5 Królikowska Anna -  Skarbnik Gminy                  

.6 Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

.7 Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

.8 Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance

.9 Borek Waldemar - Kierownik Posterunku Policji w Somiance
.10 Skoczeń Andrzej - przedstawiciel PZU w Wyszkowie
.11 Sendrowicz Sylwia - przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
.12 Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 
protokołu.
.13 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 z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 lutego 2012 r.
6. Informacja przedstawiciela Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  XVII/99/11  z  dnia  30  grudnia  2011  r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 - 2020.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XVII/100/11  Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za rok 2011.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance za 2011 rok. 
11. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance . 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2012 roku.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami

pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  programu  gospodarowania
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mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012 -2016.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Somianka -Parcele na 

lata 2009-2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na

2012 r.
17. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Somianka  z  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za  
rok2011.

18. Informacja za 2011 r. dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny.

19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  10.14  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (brak 
radnych: W. Bartosiaka i D. Majewskiej) - przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

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

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i interpelacje:

Radny R. Ostatek – czy prace dotyczące interwencji drogowych, zgłoszone na spotkaniu sołeckim 
Sołectw Somianka, Somianka – Parcele i Somianka Zaszosie zostały wykonane?

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – czy znaki ograniczające tonaż zostaną ustawione. 
Jezdnia już w znacznym stopniu została zniszczona. Zgłaszałem ten problem nieoficjalnie a dziś 
zgłaszam oficjalnie.

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.
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Do przedstawionej informacji radny R. Ostatek zgłosił pytanie; ile wpłynęło ofert na utrzymanie 
dróg gminnych?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wpłynęły dwie oferty: Pana Kobiałki i Sp-ni z Tłuszcza. Oferta
Sp-ni z Tłuszcza była droższa.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 5
porządku obrad

Zmian  do  protokołu  Nr  XIX/12  z  XIX  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
10 lutego 2012 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie : 13 głosami „za” w obecności
13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Przedstawiciel  PZU  w  Wyszkowie  Andrzej  Skoczeń  przedstawił  informację  o  obowiązkowym 
ubezpieczeniu upraw:

– kto powinien zawrzeć ubezpieczenie,
– przedmiot i zakres ubezpieczenia,
– okres karencji,
– zasady ustalania sum ubezpieczenia i liczenie składki,
– koszt pakietu ubezpieczenia 1 ha,
– zależność odszkodowania od dat wystąpienia szkody,
– konieczność podania numeru działek i obszar uprawy na tych działkach. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – obecnie nie mam 50% ubezpieczonych upraw bo 
jeszcze zasiewy jare nie  zostały ubezpieczone,  czy w takiej  sytuacji  stwierdzając wymarznięcie 
zasiewów ozimych otrzymam odszkodowanie?  

Odp. przedstawiciel PZU w Wyszkowie A. Skoczeń – otrzyma Pan. Do otrzymania odszkodowania 
wystarczy wystąpienie jednego czynnika ryzyka.
 
Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przedstawiciel PZU w Wyszkowie Andrzej Skoczeń podziękował za umożliwienie przedstawienia 
informacji a następnie opuścił salę obrad a w holu pozostawił informatory dla mieszkańców gminy 
Somianka – informator stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała uzasadnienie do podejmowanych uchwał w sprawie:
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– zmian w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 – 2020,

– zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 
2011 roku,

których pisemna treść stanowi zał. do uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmian w uchwale 
Nr XVII/99/11 z  dnia 30 grudnia 2011 r.  w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 
Somianka na lata 2012 - 2020 stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XX/109/12  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 w sprawie  zmian do uchwały 
budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku stanowiącej zał. 
nr 7 do nin. protokołu.  

W trakcie czytania uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała,  że w  § 3 nastąpi 
zmiana  kwoty  na  wydatki  inwestycyjne.  W projekcie  uchwały  podano  kwotę  3.249.690,00  zł.
a winno być 3.193.190,00 zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę,  której  treść odczytał  uwzględniając zgłoszoną 
przez Skarbnik Gminy zmianę – ww uchwała stanowi zał. 7 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XX/110/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Sprawozdanie  z  realizacji  planu  merytorycznego  i  finansowego  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w  Somiance  za  2011  rok  (którego  pisemna  treść  wraz  z  planem  działań  merytorycznych
i administracyjnych oraz kadrowo – finansowych na rok 2012 stanowią odpowiednio zał. nr 8 - 9 
do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor GOK H. Główczyk.

Do przedstawionego sprawozdania zgłoszono następujące zapytanie:

• Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  L.  Kozon  –  podczas  Dożynek  Prezydenckich  GOK 
promował region Mazowsza czy gminę Somianka?

Odp. Dyrektor GOK H. Główczyk – i region Mazowsza i gminę Somianka.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
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Do punktu 10
porządku obrad

Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Somiance  za  2010 rok  (którego 
pisemna treść wraz z planem pracy GBP w Somiance na rok 2011 stanowią odpowiednio zał. nr 10 
- 11 do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor w/w placówki D. Groszkiewicz.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Do punktu 11
porządku obrad

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2010 r. stanowiące zał. nr 12 
do nin. protokołu odczytał Kierownik Posterunku Policji w Somiance aspirant sztabowy W. Borek.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  po  ostatniej  sesji  zostałem  zatrzymany  przez 
funkcjonariuszy Posterunku Policji  w Somiance i  pragne podziekować za kulturalne i  grzeczne 
potraktowanie. Proszę aby Pan podziękował funkcjonariuszom za takie potraktowanie mojej osoby.
 
Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Kierownik  Posterunku  Policji  w  Somiance  W.  Borek  podziękował  Radzie  Gminy  Somianka
i Wójtowi Gminy za miłą współpracę.

Do punktu 12
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że nowelizacja 
ustawy  o  ochronie  zwierząt  nakłada  na  gminy  obowiązek  uchwalenia  Programów  opieki  nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Następnie przedstawił cele i zadania 
proponowanego Programu oraz planowaną kwotę na wykonanie zadań.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  wprowadzenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Somianka w 2012 roku stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 
 
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XX/111/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów:  12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.

O godz. 11.34 Przewodniczący rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 25 minutowa przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.00 w obecności 13 radnych.
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Do punktu 13
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  poinformowała,  że  gmina  posiada  obowiązek  przeprowadzania 
konsultacji  uchwał  będących  aktami  prawa  miejscowego.  W  załączniku  do  uchwały  została 
opracowana procedury konsultacji. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy a jedynie 
posiada charakter opiniodawczy.
 
Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały w sprawie  szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.  3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów prawa miejscowego 
Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji 
stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XX/112/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  gminy  mają  obowiązek  uchwalania  Wieloletnich  programów 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Taki program uchwalany jest na 4 lata. Chodzi tu 
o budynki będące własnością gminy. W skład mieszkaniowego zasobu wchodzą:
     - Dom Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Ulasku – 4 lokale,

     - Budynek mieszkalny wolnostojący przy Ośrodku Zdrowia w Somiance-Parcele – 3 lokale,

     - Budynek wolnostojący wielorodzinny drewniany w Starym Mystkówcu – 6 lokali,

     - Budynek jednorodzinny drewniany w Starym Mystkówcu.

Program zawiera również wykaz remontów i stawki czynszowe.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem  gminy  Somianka  w  latach 
2012 -2016 stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XX/113/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 15
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – zmiany do  Planu Odnowy Miejscowości Somianka - Parcele na lata 
2009-2019 wynikają z poszerzenia strefy w Somiance parcele o teren przyległy do Kościoła i plac 
przy Ośrodku Zdrowia. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy  Miejscowości  Somianka  -Parcele  na  lata  2009-2019 stanowiącej  zał.  nr  16  do  nin. 
protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XX/114/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 11 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 16
porządku obrad

Projekty planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 r. odczytali przewodniczący:
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Ostatek,
– Przewodnicząca  Komisji  ds.  Samorządu,  Zdrowia,  Oświaty  oraz  Porządku  Publicznego

B. Polak,
– oraz Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
– i Gospodarki Finansowej A. Jenoch.

Pytań ani uwag do przedstawionych projektów planów pracy na 2012 r. nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  przyjęcia planów 
pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2012 r. stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XX/115/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 17
porządku obrad

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011  przedstawiła 
Sekretarz Gminy T. Lipska. Sprawozdanie to stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu.   

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

Do punktu 18
porządku obrad

Informacja  za  2011  r.  dotycząca  udzielonych  ulg  w  spłacie  należności  pieniężnych  mających 
charakter cywilnoprawny,  która stanowi  zał.  nr 19 do nin. protokołu przedstawił Wójt Gminy
A. Żołyński

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy Somianka. 

Do punktu 19
porządku obrad

W  odpowiedzi  na  wniosek/interpelacje  zgłoszoną  w  punkcie  3.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński 
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poinformował, że:
• Zarwany mostek do Pana W. Anklewicza i drogi do Państwa Dymerskich nie naprawiono - 

to  zadanie  zostanie  wykonane  dopiero  po  przeprowadzeniu  procedury  przetargowej  co 
nastąpi nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu.

• Znaki – zostaną zamontowane po świętach.

Do punktu 20
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

• Radny R. Rakowski – uregulowanie cieku wodnego w Jasieńcu. Spływa woda z pól i droga 
staje się nieprzejezdna. 

Odp. Wójt Gminy A Żołyński - chodzi o drogę przy posesji Sołtysa Jasieńca Górnego. Były już 
prowadzone rozmowy z Panem Kobiałko, który obiecał zająć się problemem i mam nadzieję na 
jego rozwiązanie. 

• Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – przy drogach powiatowych zbierane były śmieci 
a przy drodze Zdziebórz – Ciski śmieci nadal leżą.

• Sołtys Sołectwa Kręgi J. Szczerba;
 –  oczyszczenie  ze  śmieci  drogi  powiatowej,  odcinka  od  drogi  krajowej  do  skrzyżowania
     w Kręgach (oczyszczenie alei),
 – podwiezienie kamienia na drogę,
– tablice informacyjne.

Odp. Wójt Gminy A Żołyński:
• Sprzątanie  śmieci  to  syzyfowa  praca  ale  cyklicznie  będzie  kontynuowana.  To  zadanie 

przejęliśmy od Powiatu. Na początku miesiąca kwietnia na terenie gminy będą pracowały
4  osoby  zatrudnione  za  pośrednictwem  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  które  m.in.  będą 
wykonywały i to zadanie. 

• Uzupełnienie kruszywem rozpocznie się w tygodniu przedświątecznym. Żwirowanie będzie 
wykonywane dłużej niż jeden tydzień i mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni.

• Jedna pokazowa tablica została zamontowana u Sołtysa w Somiance – Parcele. Jeśli będą się 
podobały to zamówimy więcej.

Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – ogólnie fajna tablica ale nie spełnia swej funkcji bo 
zamontowana została w miejscu do którego utrudnione jest dojście (tablicę umieszczono za płotem 
a tuż przy płocie jest rów) i nie można przeczytać umieszczonych na niej informacji.

• Radny K. Mosakowski – w Starym Mystkówcu wykopano część rowu, ale tylko część. Może 
teraz udałoby się zakończyć zadanie. Pozostało roboty na 3-4 godz.

Odp.  Wójt  Gminy  A Żołyński  –  teraz  spływa  woda  i  nie  da  się  tego  zakończyć.  Może  po 
sianokosach.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.
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Do punktu 21
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12.30 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                       Rady Gminy

   Insp. ds. obsługi                                  
obsługi Rady Gminy  /-/ Krzysztof Jan Rakowski
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