
PROTOKOL NR XIII/15 

z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

kt6ra odbyla silt 11 wrzesnia 2015r. 


w sali Gminnego Osrodka Kultury w Somiance 


Stan radnych - 15 os6b 

Obecnych - 15 os6b (w tym 1 osoba sp6zniona) 


Stan wedlug zalqczonej Jisty obecnosci stanowi~cej zal. nr 1 do nino protokolu. 

Ponadto w sesji udzial wziyli: 
I. 	 Pan Andrzej Zolynski - w6jt gminy 
2. 	 Pan Tadeusz Kuchta - radny Rady Powiatu Wyszkowskiego 
3. 	 Pani Agnieszka Salwin - zastypca w6jta gminy 
4. 	 Pani Teresa Lipska - sekretarz gminy 
5. 	 Pani Anna Kr61ikowska - skarbnik gminy 
6. 	 Pani Elzbieta Kuchta - insp. ds. obslugi rady gminy 
7. 	 Kierownicy jednostek organizacyjnych: 

Pani Marzena Kuchta - dyrektor Gminnego Osrodka Kultury w Somiance 
Pani Dorota Chodyna - kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Somiance 

Pan Waldemar Ziola - kierownik Zakladu Gospodarki Komunalnej 


w Somiance 

8. 	 Pani Zofia Drabczyk - kierownik Posterunku Policji w Somiance 

oraz: 
9. 	 Zaproszeni goscie: 

Pani Joianta Powirska - emerytowana dyrektor BS Ostr6w Maz. O/Somianka 
Pani Mariola Lipinska - dyrektor BS Ostr6w Maz. O/Somianka 

10. 	 Pan 
II. Soltysi i Przewodniczqcy Rad Soleckich zgodnie z zalqczonq listq obecnosci stanowiqcq 

zal. nr 2 do nin. protokolu. 
12. Przedstawiciele prasy lokalnej. 

Porz~dek obrad: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. 	 Przedstawienie porzqdku obrad. 
3. 	 lnterpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 
4. 	 Informacja W6jta 0 pracy miydzy sesjami. 
5. 	 Przyjycie protoko16w: 

• 	 z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015 r. 

• 	 z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 7 lipca 2015 r. 
• 	 z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
• 	 z XII nadzwyczajnej sesj i Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

6. 	 Podjycie uchwaly w sprawie zmian w uchwale Nr llV9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 
2015 - 2023. 

7. 	 Podjycie uchwaly w sprawie zmian do Uchwaly budzetowej Nr IlVI01l4 Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r. 



8. 	 Podjycie uchwaly w sprawie nadania statutu Gminnemu Osrodkowi Kultury w Somiance. 
9. 	 Podjycie uchwaly w sprawie utworzenia odrybnego obwodu glosowania dla 

przeprowadzenia wyborow do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej zarz~dzonych na dzien 25 paidziernika 2015 r. 

10. Podjycie uchwaly w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog gminnych (dotyczy drog: 
I) Wola Mystkowska - Nowe Kozlowo, 
2) Stare Pludy - Suwin). 

II. Podjycie uchwaly w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog gminnych (dotyczy drogi 
wewnytrznej polozonej w miejscowosci Somianka). 

12. Podjycie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Wojta Gminy Somianka 
zwi~zanej z postypowaniem rozgraniczeniowym. 

13. Podjycie uchwaly zmieniaj~cej uchwaly Nr VII27115 Rady Gminy Somianka z dnia 
27 marca 2015 r. w sprawie przyjycia Programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Somianka w 2015 r. 

14. Podjycie uchwaly w sprawie przyjycia apelu 0 odrzucenie zapisow projektu ustawy Prawo 
wodne. 

15. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej z realizacji zadan za 
2014rok. 

16. Przedstawienie oceny zasobow pomocy spolecznej gminy Somianka za 2014 rok przez 
Kierownika GOPS Somianka. 

17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2011-2016 za rok 2014. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
19. Wolne wnioski i zapytania. 
20. Zamkniycie obrad. 

Do punktu I 
porzadku obrad 

W chwili otwarcia obrad obecnych bylo 14 radnych (brak radne B. Sucheckiej). Po stwierdzeniu 
quorum 0 godz. 14:02 otwarcia dokonal i przewodniczyl obradom przewodnicz~cy rady gminy 
Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2 
powldku obrad 

Po powitaniu przybylych na sesjy przewodnicz~cy rady gminy K.J. Rakowski przedstawil 
porz~dek obrad - zawiadomienie 0 terminie sesji zawieraj~cym porz~dek obrad stanowi 
zal. nr 3 do nino protokolu. 

Zmian do ustalonego porz~dku obrad nikt nie zglaszal. 

W tym punkcie przewodnicz~cy rady gminy wraz z wiceprzewodnicz~cym i wojtem gminy 
podziykowali Pani Jolancie Powirskiej za dotychczasow~ wspolpracy, wryczyli kwiaty 
i grawerton. 

Nastypnie glos zabrala Pani Jolanta Powirska, ktora podziykowala za wspolpracy Panu 
Wojtowi, Paniom: Wojt, Sekretarz i Skarbnik. Przedstawila informacjy/historiy Banku 
Spoldzielczego i swoj~ "sciezky zawodow~". W swym wyst~pieniu powiedziala m.in.: 
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"Somianka stata si~ dla mnle drugim domem. Byto ci~zko, ale byty i chwile dozynki, 
Pola, akademie . Nastypnie podziykowala za do Banku 

i pracownik6w Banku 

W trakcie wystqpienia Pani Jolanty na saly przybyla radna u,",,,,,,,",,,,, - stan 15 

za owocnq i 
na sesJ~ tJorlaO'[O wraz z przewodnicz'Icym rady 

Banku Pani MarioH sukcesu. 

punktu 3 

Wniosk6w ani interpeiacji nikt Z zglaszat. 

punktu 4 

z w okresie w6jt A. 

wo,zdall1le stanowi zal. nr 4 do nino protokolu. 


do w/w informacji 

przyj~ta do akceptujqcej 


Do punktu 5 


• do protOkOfU Nr IX 115 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 20 I nikt 

z dnia czerwca 
15 radnych podczas 

• do protokolu Nr XNIl5 Rady Somianka z dnia 7 Iipca 20 I nikt 

W glosowaniu jawnym protok61 z X nadzwyczajnej i rady gminy z dnia 7 lipca 20 15r. zosta! 
przyj~ty 15 g!osami "za" w obecnosci 15 podczas glosowania. 

• protokolu Nr XI N/15 Rady Gminy z dnia sierpnia 20 15r. nikt 

z XI nadzwyczajnej z dnia 27 sierpnia 20 15r. 
15 glosami w podczas glosowania. 

• XII N liS Rady Gminy z 30 sierpnia 20 15r. nikt 
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gminy z dnia 30 sierpnia 
w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 

W protok61 z XII nadzwyczajnej 

Uzasadnienie do podejmowanych 
zmiany w uchwale w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 201 
- uchwaly w sprawie Uchwaly Nr III/I 14 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 2014r., 
przedstawila skarbnik gminy A. Kr6likowska omawiaj'}c poszczeg61ne 
w blldzetowych na I Ponadto poinformowala, ze 
powodujq w Wieloletniej 
poszczeg61ne zalqczniki do 

W uZllpelnieniu do uzasadnienia gminy, w6jt poinformowal 0 wymagajqcej 
natychmiastowego remontu studni w Wypychach. 

Pytan ani w tym punkcie nikt nie 

Przewodniczqcy rady IJrH'l!<'V' 

w uchwale w sprawie 
stanowiqcq zal. nr 5 do nino protokolu. 

powital przybylych gosci a nast<;:pnie """7"''> 

uchwaly w sprawie Prognozy Finansowej 
na lata 2015 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XIII/52115 w przedmiotowej sprawie podj'tta 
jednoglosnie: 15 "za" w 15 podczas 

punktu 7 

gmmy 
budzetowej Nr IIIII 0114 

zal. nr 6 do nino protokoiu. 

w sprawie do 
20 14r. stanowi'}c'} 

W gtosowaniu jawnym ucbwala Nr XIIIJ53/15 w przedmiotowej sprawie podj~ta 

noglosnie: 15 "za" w 15 radnych podczas ofr.cr.u,m 

punktu 8 

w § 7 
rekreacjq 

uchwaly. 

Uzasadnienie podejmowanej uchwaly przedstawil w6jt A. Zolyilski informujqc 
kt6re Osrodkowi na 

i tllrystykq. lnne, gminy takie zmiany juz 
uwagy na § 4 0 zmiany dotyczqcego daty 
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glosowania 

l'-L'__ \.oLVV;)!JUIl 

konieczny jesli w dniu 

Pytan w punkcie nikt nie 

Przewodnicz,!cy gminy K.J. Rakowski odczytai tresc uchwaiy w sprawie nadania statutu 
Gminnemu Osrodkowi Kultury w Somiance stanowi,!c,! zal. nr 7 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr w przedmiotowej "nr<>UfIP podj~ta 

jednoglosnie: 15 w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 

Do 9 
porz'ldku obrad 

Sekretarz gminy utworzenie obwodu 
Zewnytrznym w Popowie Zakladu Karnego w Warszawie -Bialolyce 
przeprowadzenia wyborow do Sejmu Polskiej i do Senatu 
Polskiej zarz'ldzonych na dzien 25 paidziernika 20 I 
zakladzie przebywa 15 os6b. W dniu glosowania w zakladzie bydzie YW?"' ..... ,.U!<H' 

wit;cej osadzonych. mozemy utworzyc Dlatego 
przeprowadzenia sit; odrt;bny obwod u<nc,n.u"n 

Pytan ani w punkcie nikt nie zglaszal. 

Na saly obrad Posterunku Policji w Somiance Z. Drabczyk. 

Przewodnicz,!cy rady gminy K.J. Rakowski tre~;c uchwaly w 
odrt;bnego obwodu dla przeprowadzenia wybor6w do 

na dzien 25 paidziernika 
Sejmu 

Polskiej i do Senatu Polskiej 
stanowi'lc'l zal. nr 8 do protokolu. 

Nr XIII/55/15 w sprawie zostala podj~ta 
UV~'''Lo'''''' glosowania. 

. Rakowski 0 godz. 14:41 15-minutow'lPrzewodnicz'!cy rady 

Obrady wznowiono 0 14 w obecnosci 15 radnych i 
10 porz'ldku obrad. 

do punktu 

Do punktu 10  II 

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwai w6jt gminy A. lolynski poinformowal, ze 
projektow uchwal w sprawie zaliczenia kategorii drog gminnych 

wynika z faktu wykonania projektowej i 
1) Wola Mystkowska - Nowe 

Pludy - Suwin 
oraz dragi wewnt;trznej w miejscowosci Somianka na odcinku od bylej 
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poczty w kierunku drogi laajowej . 

Zeby drogi mozna bylo zaliczyc do kategorii drog gminnych zgod~ musi wyrazic rada gminy, 

rada powiatu i rada sejmiku. Droga gminna musi spelniac okrdJone warunki: szerokosc pasa 

jezdnego min. 5 m oraz pobocza po 0,75 m. drogi w~zsze to drogi kategorii transportu rolnego. 

W ramach PROW mozna ubiegac si~ 0 dofinansowanie na drogi gminne a nie transportu 

rolnego. Dlatego przedkladamy dwa projekty uchwal w tej sprawie do podj~cia przez rad~ 


gmmy. 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszaL 

Przewodnicz'lcy rady gminy K.1. Rakowski odczytal tresc uchwaly w sprawie zaliczenia drog 
do kategorii drog gminnych stanowi'lc'l zal. nr 9 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym ucbwala Nr XII1/56/15w przedmiotowej sprawie zostata podj~ta 
jed noglosnie: 15 glosami "za" w obecnosci IS radnych podczas glosowania. 

Do punktu I J 
porzadku obrad 

Przewodnicz'lcy rady gminy K.1 . Rakowski odczytal tresc uchwaty zaliczenia drogi do 
kategorii drog gminnych stanowi'lc'l zal. nr 10 do nino protokotu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XIIII57/15 w przedmiotowej sprawie zostata podj~ta 
jednoglosnie: 15 glosami "za" w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 12 

POrlCldku obrad 


Przewodnicz'lcy rady gminy K.1. Rakowski - tresc skargi na dzialalnosc W6jta Gminy 
Somianka zwi'lZanej z post~powaniem rozgraniczeniowym byla rozpatrywana na wspolnym 
posiedzeniu komisji stalych. 

Sekretarz gminy T. Lipska - po przeprowadzeniu post~powania rozgraniczeniowego 
p. zlozyl skarg~ . Po analizie dokumentacji okazalo siy, ze posteDowanie zostalo 
przeprowadzone zgodnie z obowi'lZuj'lcymi przepisami. Panstwo nie podpisali 
protokolu rozgraniczeniowego. W takiej sytuacji wojt wydal decyzjy 0 umorzeniu i sprawa 
zostala skierowana do s'ldu. 

Pan - sprawa rozgraniczeniowa prowadzona byla w 2013 r. Dwie byly korzystne 
dla mnie, za trzecim razem p. Elzbieta Knap przeprowadzila postepowanie niekorzystne dla 
mnie. Ta pani pracuje w Starostwie w Legionowie. Dokumenty podpisywane byly przez 

t. To jest nieprawidlowe. Teraz rozgraniczenie prowadzone jest przez s'ld 
a ja czekam na opiniy gminy. 

Soltys Solectwa Ostrowy M. Siemieniewski - jesJi jest to zaprzysiyzony geodeta s'ldowy to nie 
mozna tego podwaiyc. 

Przewodnicz'lcy rady gminy K.J. Rakowski - zlozy! Pan skargy na wojta bo geodeta nie rna 
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uprawnien geodezyjnych. Od ustalenia granicy jest s'ld. Rozmawialem z Panem, podpisal Pan 
dokument godz'lC sit; na gran ice. Teraz druga strona na tym siy opiera. Nie wiem czy 
w takiej sytuacji rozstrzygnit;cie s'ldy bydzie na Pana korzyse. 

W6jt gminy A. Zo!ynski - postypowanie rozgraniczeniowe nie zostalo skonsumowane bo 
rozgraniczenie nie zostalo podpisane w 2013 r. Sprawa trafila do s~du. W 6jt jest organem 
wszczynaj~cyrn postypowanie ale rozgraniczenie prowadzi geodeta posiadaj<}cy uprawnienia, 
czysto wskazany przez jedn'l ze stron. 

Pan - ten geodeta nie m6g! wykonae takiego rozgraniczenia. 

W6jt grniny A. Zolynski - rna uprawnienia wiye maze prowadzie sprawy rozgraniezenia. Pani 
Elzbieta Knap nie jest praeownikiem Urzydu Gminy Somianka tylko Starostwa 
w Legionowie. Czy to jest legalne ezy zakazane to nie nam to rozstrzygae. Bye moze przepisy 
geodezyjne reguluj~ te sprawy. Dla nas jest waZne, ze rna uprawnienia. 

Pan - gdy bylem u Geodety Gt6wnego to powiedzial, ze taka pani tam nie 
praeuje. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie tez nie moglo nic mi powiedziee. 

W6jt gminy A. Zolynski -skoro p. E. Knap pracuje w Starostwie w Legionowie to dlaezego 
prowadzil Pan wyjasnienia w Starostwie w Wyszkowie? Trzeba bylo ezynie to w Starostwie 
w Legionowie. 

Na tyrn dyskusja zostala zakonezona. 

Przewodniez~cy rady gminy K.J. Rakowski odezytal trese uehwaly w sprawie rozpatrzenia 
skargi na dzialalnose W6jta Gminy Somianka zwi<}Zanej z postypowaniem rozgraniezeniowym 
stanowi~c'l zal. nr 11 do nino protokolu. 

W g!osowaniu jawnym uchwala Nr XIUJ58/15 w przedmiotowej sprawie zostala podjtrta 
jednoglosnie: 15 glosami "za" w obeenosci 15 radnyeh podczas glosowania. 

Do punktu 13 
porz'ldku obrad 

W6jt gminy A. Zolynski - zmiana Programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosei zwierz~t na terenie Gminy Somianka w 2015r. dotyezy jego 
aktualizaeji. Chodzi mianowicie 0 zmiany zapisu dotyez~e~ wykonawey. Poprzedni 
wykonawca zmarl. Obecnie wykonawc~ jest Pan Hubert Kosnik. 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Przewodnicz~ey rady gminy KJ. Rakowski odczytal trese uchwaly zmieniaj~eej uehwaly 
Nr VII27115 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marea 2015 r. w sprawie przyjycia Programu 
opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz<}t na terenie 
Gminy Somianka w 2015 r. stanowi~c~ zal. nr 12 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnyrn uchwala Nr XIU/59/15 w przedmiotowej sprawie zostala podjlfta 
jednoglosnie: 15 giosami "za" w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 
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Do punktu 14 
porzadku obrad 

na kt6re 

Nastypnie w6jt iny odcz}tat treSc apelu stanowiqcego zal. nr 13 do nin. protokolu. 

Pytan ani 

W6jt gminy A. 
projektu 
zrzeszeni. Kolejne 
realizacjy. Nie 
problem nie jest 
zwiqzane z kanal 
do rzqdzqcych, 
wodne. 

u 0 odrzucenie zapis6w 

otrz)malismy 

w kt6rym jestesmy 
srodk6w na jego 

Mamy suchy rok 
problemy 

prosi aby apelowac 
projektu ustawy Prawo 

zwierzyta, 

punkcie nikt nie zgtaszat 

Rakowski uchwaly w sprawie przyjycia apelu 
zat. nr 14 do nino protokolu. 

W gtosowaniu jawnym uchwala Nr XIIII60/15 w 
jednoglosnie: 15 w obecnosci 15 

Do punktu 15-17 

Kierownik Osrodka Pomoey 

z realizaej i zadan GOPS w 
dla gminy Somianka na 

z realizacji Gminnego 
16zarok2013. 

Chodyna zlozyla 

za2013r. 

Przeciwdzialania Przemocy w 

odpowiednio zal. nr 15 -
protokolu. 


Pytan do zadnego z przedstawionych sprawozdan nikt nie L..F"UJL..U, 


do nino 

przyjyfa powyzsze do akceptujqcej wiadomosci. 

Do punktu 18 
porz'ldku obrad 

w punkcie 3. i ani wniosk6w przez Gminy 
do realizacj i punktu 19 porzqdku obrad. 

zgioszonoW 
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sobotty tj. 5 wrzesnia 2015r. na placu za 

na 

W6jt gminy A. 
poprzedzone wsp61nymi 
drogi w Michalinie a ~~_~_,..,~ 
realizaejy tej inwestyeji. 
finansowej w wysokosei 
Okazalo siy, ze wartosc po 
zostala obnizona do kwoty 
w wysokosei 800 000 

i 31 sierpnia 2015r. odbylismy 
komisji stalyeh w sprawie g16wnie 

i udzielenia pomoey Powiatowi 
podjylismy uehwaiy inteneyj nl1 

Liczylismy, ze po przetargu 
nie byla nizsza. Po rozmowach i 

000 zl. Radni ostateeznie wyrazili zgody na 

W6jt gminy A. 
w Somiance odbyl Aktywnosci Spoleeznej i Kulturalnej 
soltysowi Kentla za zaktywizowanie 
mHych sl6w od spolecznosci gminy i 
SOfectwo Somianka trzy nagrody: 
- nagrody 
- II nagrody w kat. 
- II nagrody w kat. "Smaki, kuchnia regionalna". 
Dziykujty r6wniez Pani W6jt i Pani Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury za zaangaZowanie 
w organizaejy festiwalu a soltysowi i spoiecznosei solectwa 

Soltys So1eetwa R. Kentla podzitykowania nalezl1 spoiecznosci 
solectwa. Dziykujty W6jt i Pani Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury za pomoe. 

lnnych spraw w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Do punktu 20 
porzadku obrad 

o godz. 
Rady 

obrad, 
wypowiadajl1c slowa 

K.J. Rakowski 
zwyezajnej sesji 

Protok61 "nl',r'7~'''' Przewodniczy!: 

Przewodniczl1cy 
Rady Gminy 

insp. ds. 
Rady I-I Krzysztof Jan Rakowski 
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