
l. 
2. Odczytanie 

quorum. 

3. Podjc:cie uchwaiy w 
28 grudnia 12 r. w 

PROTOKOL NR 

z XL nadzwyczajnej Rady 
ktora odbyla si~ dnia 03 

w sali obrad Urz~du Gminy Somianka 

Stan radnych 14 os6b - dn. 30 sierpnia br. zmarl radny Mosakowski 
Obecnych - 14 os6b 

Stan wedlug listy obecnosci stanowi:<tcej zal. nr 1 do nino protokolu 

Ponadto w 

I. loiynski - W6jt Gminy 
Gminy2. Lipska Teresa 

3. 	 Kr61ikowska Anna Gminy 
4. Kuchta 	 obslugi Rady 

Porzqdek 

i i przedstawienie porzqdku obrad. 
w uchwale Nr XXXIII 12 Somianka z dnia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 
- 2020. 

4. 	 Podj~cje uchwaiy w 
2012 roku. 

do uchwaiy budzetowej Nr 76/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 

5. Podj~cie uchwa!y w sprawie rozpatrzenia skargi. 
6. 	 Zamkni~cie obrad. 

Do punktu I 
porzadku obrad 

1438o 	godz. otwarcia dokonal przewodniczyl 
w chwili otwarcia obrad obecnych 

obradom Gminy 
- 14 radnych 

przyst<ijJif 
K. 1. Rakowski. Po 

do 	 obrad. 

punktu 2 
porz!\dku obrad 

Po powitaniu przybylych na 
uczczono zmarlego radnego 

o zwo!anie 
zawiadomienie 0 

Rady Gminy K.J. 
o powstanie i minutq ciszy Kazimierza 
Nast~pnie odczytal wniosek W6jta i nadzwyczajnej stanowiqcy zal. nr 2 do 
nino protokotu i przedstawil terminie w/w 
porzqdek stanowi zat. nr 3 do 

Rakowski 

Zmian do przedstawionego porzqdku nikt nie 

r. 

II. 



Do punktu 3-4 
porzqdku obrad 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwaly Skarbnik Gminy A. Kr61ikowska poinformowata, ze 
proponuje siy wprowadzenie do projektu budzetu na 2013 r. rezerwy budzetowej w wysokosci 
88.403 zt Sq to pozyskane srodki z przeznaczeniem na : 

remont przedszkoli - kwota 8.500 zl. 
budowy hali przy Zespole Szk61 w Woli Mystkowskiej a konkretniej budowy przydomowej 
oczyszczalni - kwota 80.000 zl. 

W6jt Gminy A. lolynski - budowa hali wchodzi w kolizjy z szambem. Trzeba wybudowac szambo. 
Zwiykszy to wartosc kosztorysowq inwestycji. Do chwili ogloszenia przetargu musimy zwiykszyc 
osrodki na budowy hali 0 koszt budowy przydomowej oczyszczalni. Po przetargu moze okazac si~, 
ze b~dziemy mieli oszcz~dnosci. 

Radny R. Ostatek - wczesniej nie byto kolizji? 

Odp. W6jt Gminy A. lolynski - byla ale mielismy zamiar oglosic odr~bne postypowanie na 
budowy hali i odrybne na budow~ oczyszczalni. Moim zdaniem pol'lczenie zadan tylko wyjdzie na 
dobre. 

Radny R. Ostatek w jakiej wysokosci jest rezerwa budzetowa 

Odp. Skarbnik Gminy A. Kr6likowska - 88.403 Zf. 

Innych pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy Rady Gminy K.J. Rakowski odczytal tresc uchwaly w sprawie zmian w uchwale 
Nr XXXIIl751l2 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 - 2020 stanowiqcq zaJ. nr 4 do nino 
protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XLN/235/13 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednoglosnie: 14 glosami "za" w obecnosci 14 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 4 
porzadku obrad 

Przewodniczqcy Rady Gminy K.J. Rakowski odczytal trdc uchwaly w sprawie zmian do uchwaly 
budzetowej Nr XXXIII 7611 2 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowiqcq zal. 
nr 5 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XL N/236/13 w przedmiotowej sprawie zosiala podj~ta 
jednoglosnic: 14 glosami "za" w obecnosci 14 radnych podczas gtosowania. 
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Do punktu 5 
porzadku obrad 

Przewodniczqcy Rady Gminy K.J. Rakowski poinformowal, ze skarg« zlozyl p. na 
bezczynnosc w6jta za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego a takZe przeslal do wiadomosci 
Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Dotyczy ona nieterminowego odbioru odpad6w 
z mleJscowosci 

W6jt Gminy A. lo-lynski - zglosilismy interwencje mieszkanc6w do firmy odbierajqcej odpady. 
Firma z op6Znieniem ale jednak odpady odebrala. Na op6Znienie odbioru odpad6w rna wplyw 
zwi«kszona znacznie ilosc wystawianych smieci i specyfika terenu (b. wqskie uliczki). 

Radny R. Ostatek - ale firm« tez troch« trzeba scignqc zeby si« zmobilizowala by nie dopuscic 
w przyszlosci do powt6rzenia sytuacji. 

Innych pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy Rady Gminy K.J. Rakowski odczytal treSc uchwa-ly w sprawie rozpatrzenia skargi 
stanowiqcq zat. nr 6 do nino protokotu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XL N/237/13 w przedmiotowej sprawie zostala podjrta 
jednoglosnie: 14 glosami "za" w obecnosci 14 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 6 
porzadku obrad 

15 05Wobec zrealizowania porzqdku obrad, Przewodniczqcy Rady Gminy 0 godz. zamknql sesj« 
wypowiadajqc slowa "Zamykam obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka". 

Protok61 sporzqdzila: Przewodniczyl: 

I-I Elzbieta Kuchta Przewodniczqcy 
Rady Gminy 

Insp. ds. obslugi 
obslugi Rady Gminy I-I Krzysztof Jan Rakowski 
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