
PROTOKOL NR XXXVII/l3 

z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

kt6ra odbyla si~ 21 czerwca 2013 r. 


w sali obrad Urz~du Gminy Somianka 


Stan radnych - 15 os6b 
Obecnych - 14 os6b w tym I osoba sp6iniona 
N ieobecnych nieuspr. - 1 osoba 

Stan wedlug zal<tczonej listy obecnosci stanowi'lcej zal. nr 1 do nino protokolu. 

Ponadto w sesj i udzial wzittli: 
1. 	 lolynski Andrzej - w6jt Gminy 
2. 	 Kuchta Tadeusz - radny Powiatu Wyszkowskiego 
3. 	 Lipska Teresa - sekretarz Gminy 
4. 	 Kr61ikowska Anna - skarbnik Gminy 
5. 	 Kuchta Elzbieta - insp. ds. obsrugi Rady Gminy 
6. 	 Sohysi i przewodnicz<tcy Rad Soleckich zgodnie z zal<tczon<t list<t obecnosci stanowi<te<t 

zal. nr 2 do nino protokolu. 
7. 	 Przedstawiciele prasy lokalnej. 

I. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. 	 Przedstawienie porz<tdku obrad. 
3. 	 Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 
4. 	 Przyjttcie protOkOfU z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2013 r. 
5. 	 Podjttcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi. 
6. 	 Podjttcie uchwaly w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII 75112 Rady Gminy Somianka z dnia 

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 
- 2020. 

7. 	 Podjttcie uchwaly w sprawie zmian do uchwaly budzetowej Nr XXXI1l76/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

8. 	 Podjttcie uchwaty w sprawie reguJamin utrzymania czystosci i porz<tdku na terenie Gminy 
Somianka. 

9. 	 Podjttcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu uzytkowego 
w Somiance-Parcele nr 25 ( parter budynku Osrodka Zdrowia ) oraz wyrazenia zgody na 
odst'tPienie od obowi<tzku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

10. Podjttcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy. 
II. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 
12. 	 Wolne wnioski i zapytania. 
13. 	 Zamkniycie obrad. 

Do punktu 1 
porzadku obrad 

W chwili otwarcia obrad obecnych bylo 13 radnych (brak radnych:W. Bartosiaka i D. Majewskiej). 



Po stwierdzeniu quorum otwarcia dokonal i przewodniczyl obradom przewodniczqcy Rady Gminy 
Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2 
porzqdku obrad 

Po powitaniu przybylych na sesj~ przewodniczqcy Rady Gminy K.1. Rakowski przedstawit 
porzqdek obrad - zawiadomienie 0 terminie sesji zawierajqcym porzqdek obrad stanowi zal. or 3 
do nino protokolu. 

Nast~pnie przewodniczqcy Rady Gminy K.J. Rakowski zlozy! wniosek 0 wprowadzenie do 
porzqdku obrad zmian tjo: 

w punkcie 5 zamiast "Podj~cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi" wprowadzenie 
zmiany "Podj~cie uchwal w sprawie rozpatrzenia skarg", 
wprowadzenie do porzqdku obrad w punkcie 1 0 "Podj~cie uchwaly w sprawie przyj«cia do 
realizacji projektu pt. "Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu 11" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki", 
wprowadzenie do porzqdku obrad w punkcie 11 "Podj~cie uchwaly w sprawie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu gminy za 2012 r.,", 
dotychczasowe punkty 10-13 otrzymajq numeracj~ odpowiednio 12-15 w porzqdku obrado 

Innych propozycji zmian do porzqdku obrad nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy Rady Gminy KJ. Rakowski poddal pod glosowanie powyzsze wnioski. 

W glosowaniach jawnych jednoglosnie: 13 glosami "za" \V obecnosci 13 radnych zaproponowane 
zmiany zostaly przyj~te. 

Uwzgl~dniajqc powyzsze zmiany, Rada Gminy prowadzila obrady wg nast~pujqcego porzqdku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

40 Przyj«cie protokoru z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 7czerwca 2013 r. 


5. 	 Podj~cie uchwal w sprawie rozpatrzenia skarg. 
6. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie zmian w uchwale Nr XXX11175112 Rady Gminy Somianka 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 
2013 - 2020. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmian do uchwaly budzetowej Nr XXXIII76112 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

80 	 Podj~cie uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy 
Somianka. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu uzy1kowego 
w Somiance-Parcele nr 25 ( parter budynku Osrodka Zdrowia ) oraz wyraZenia zgody na 
odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia tej lImowy. 

100 Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~cia do realizacji projektll pt. "lndywidualizacja nauczania 
kluczem do sukcesu II" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. 

11. Podj~cie uchwaly w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budzetu gminy za 2012 r. 

12. Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy. 
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15. 

na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
wnioski i zapytania. 

obrad. 

Do punktu 3 

i nikt nie 

Do punktu 4 
porzadku obrad 

1113 Gminy Somianka z dnia 7 czerwca 2013 r. nikt nie 

Wniosk6w 

Nr 

Rady Gminy z 7 czerwca 2013 r. zostal 
podczas gtosowania. 

punktu 5 
porzadku obrad 

W6jt Gminy A. :Zotynski poinformowat, ze p. 
si~ z decyzjlt podatkowlt za 2012 r. gdzie 

pOfozonej w miejscowosci stanowiltcej 
stawki od budynk6w uzytkowanych na cele rekreacji 

budynk6w. Pan ma prawo skladac 
na wyroki sqdowe. 

Py1an ani uwag do przedstawionego 

Przewodniczltcy Rady Gminy K.J. uchwafY w sprawie rozpatrzenia skargi 
stanowiltcq zal. Dr 4 do protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr 4/13 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednoglosnie: 13 glosami w h glosowania. 

Rozpatrzenie skargi p. 

W uzasadnieniu do poinformowal, ze 
skarg~ na 
podtopien 

I 

rowy melioracyjne 
w 

W UL.'''''''..I1 
wymiaru podatku. 

Pytan ani uwag do 
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Przewodniczqcy Rady Gminy K.J. Rakowski w sprawie rozpatrzenia skargi 
stanowiqcq zal. nr 5 do nino protokolu. 

W gtosowaniu jawnym uchwala Nr XXXVIIJ215/13 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednogtosnie: 13 giosami "za" w obecnosci 13 radnych glosowania. 

punktu 6 - 7 

Skarbnik Gminy A. Kr61ikowska w do podejmowanych uchwal: 

w sprawie zmian w uchwale Nr 2 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie Wieloletniej Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 - 2020, 

176112 Rady Gminy Somianka z dnia 

w sprawie zmian w Wieloletniej 
do WPF na lata 2013 -2023" oraz 

Radny R. Ostatek zada! 1.500.000,00 zt. i przedruzenia 
okrestl spiaty kredyt6w i 

przedsta w ila 
Prognozie Finansowej 
om6wi!a zalqczniki tlchwaly 

w 

Odpowiedzi udzielila 
uwzgl~dniajqc 

z tytulu spiaty pozyczek i 

lnnych pytan ani uwag do "" .......~""'~ uzasadnienia nikt nie zgiaszal. 

Na saJ~ obrad przybyl w. - stan 14 radnych 

Do punktu 6 
porzadku obrad 

Rakowski odczytal tresc uchwaly w sprawie w tlchwale 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieioletniej 

na lata 2013 - 2020 stanowiqcq zal. nr 6 do nino 
protokolu. 

W uchwala Nr XXXVIIJ216/13 w przedmiotowej zosfala 
w 14 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 7 

Gminy K.J. Rakowski odczytal tresc uchwaiy w 
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budzetowej Nr XXXIII 12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku 
zal. nr 7 do protokolu. 

W glosowaniu ucbwala Nr XXXVUJ217/13 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednoglosnie: 14 "za" w 14 radnych podczas glosowania. 

punktu 8 

W6jt Gminy A. podjycie uchwaty w sprawie regulaminu 
i na Gminy jest nastl:pstwem 
wypraeowanym na wsp61nym komisji staiyeh Gminy 

Chodzi 0 pojemnik6w i work6w do W tym tygodniu 
rozstrzygniyty przetarg na wykonanie tej Juz wiemy, ze wykonawCit odbioru odpad6w 
komunalnyeh z terenu gminy Somianka bydzie MPK Ostroiyka czyli firma, kt6ra usrugi 
w tym zakresie JesteSmy zadowoleni z rozstrzygniycia wplywy 
i za odbi6r odpad6w wysokie to silt to 
zobowi<\Zaniami wobec firmy swiadcz£tcej 

Soleetwa Nowe Pludy T. Borys - worki mamy otrzymywac raz na kwartal, tak? 

Odp. Przewodniczqcy Gminy K.J. Rakowski-

Borys - worki raz na kwartal a placimy co Jeden worek na 
segregowane weale nie do segregaeji. Wrltez przeciwnie, znieehyea. 

Odp. Przewodniez£tcy Gminy Rakowski nawet 
jeden nie wykorzystany a w innyeh ilosei. 
W takiej sytuaeji bydzie mozna dokupic worki. 

Soleetwa - a jaki 

Odp. Przewodniez£tey Gminy K.J. Rakowski worek kosztuje I i10sei 
work6w to koszt dla rZydu tys. zlotyeh. Mniejsza work6w zmusza do 
ograniezenia produkeji smieei. 

W6jt Gminy A. lotyflski - weale eeny. Kazdy 
mieszkaniee rna prawo zdeeydowac 0 tym ezy Nam zalezalo 
na eenie odbioru. 

Soltys Nowe Pludy -ezy ustalony harmonogram odpad6w? 

Odp. W6jt Gminy A. lolynski - podpiszemy umowlt z wybranym oferentem to 
nad tym praeowac. 

Innyeh pytan ani uwag w punkeie zglaszal. 

Gminy . Rakowski odczytal tresc w regulaminu 
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utrzymania czystosci porz(ldku na terenie Gminy Somianka stanowi<tc<t zal. nr 8 do nin. 
protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXVIU218/13 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednoglosnie: 14 glosami "za" w obecnosci 14 radnych podczas glosowania . 

Do punktu 9 
porzadku obrad 

W6jt Gminy A. Zotynski - uchwala dotyczy parteru Osrodka Zdrowia w Somiance czyJi tej cz~sci 
budynku gdzie dzialalnosc prowadzi p. dr Maciejewska. W zwi<tzku z przedluzeniem kontraktu 
z NFZ p.dr. Maciejewska wystqpita 0 przedluzenie umowy na okres 01.05.2014 - 31.12 .2016 r. 
wraz z prawem dalszego podnajmu (na uslugi stomatologiczne). 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszat. 

PrzewodnicZ<\.cy Rady Gminy K.J. Rakowski odczytal treSc uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na 
zawarcie umowy najmu lokalu uzytkowego w Somiance-Parcele nr 25 (parter budynku Osrodka 
Zdrowia) oraz wyrazenia zgody na odstqpienie od obowiCjZku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy stanowi'l.c(l zal. nr 9 do nin. protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXVIII219/13 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednoglosnie: 14 glosami "za" w obecnosci 14 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 10 
porzadku obrad 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwaly W6jt Gminy A. Zolynski poinformowat, ze realizacja 
projektu pn. "Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu 11" w ramach Programu 
Operacyjnego Kapital Ludzki nie jest niczym nowym. Jeden juz byl realizowany. Wartosc projektu 
wynosi 90.000 zl. B~dzie realizowany w trzech szkolach w klasach I-III. W ramach realizacji 
projektu kazda z trzech szk61 b~dzie mogta zakupic pomoce dydaktyczne na kwot~ 20.000 zl. i po 
10.000 zt. Zostanie przeznaczone na zaj~cia dodatkowe dla uczni6w. Realizacja projektu rozpocznie 
si~ od miesi<tca paidziernika br. 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszat. 

Przewodnicz<tcy Rady Gminy K.J . Rakowski odczytal treSc uchwaty w sprawie przyj~cja do 
realizacji projektu pt. "lndywiduaIizacja nauczania kluczem do sukcesu II" w ramach Programu 
Operacyjnego Kapital Ludzki stanowi<tc<t zal. nr 10 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXVIU220/13 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednoglosnie: 14 glosami "za" w obecnosci 14 radnych podczas glosowania. 

o godz. 14.51 przewodnicz<tcy Rady Gminy K.J. Rakowski oglosil 1 O-minutow<t przerw~ . 
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Obrady o 15.02 w 14 (brak radnej 

Do punktu 11 

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 2012 r. oraz sprawozdanie z wykonania budzetu 
gminy za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu 
w Somiance radnym przeslane do w 
ustawodawc~ one odpowiednio zaJ. nr 11 - do nino protokolu 

terminach 
i GBP 

przez 

W6jt Gminy A. 
dostypna na 
ww. sprawozdan. Poinformowal m.in. 0: 

- strukturze dochod6w i wydatk6w, 
- planie i wykonaniu dochod6w, 
- wykonaniu dochod6w w najwazniejszych dzia1ach, 
- otrzymanych 

wykonaniu planu 
zrealizowanych 

ze 
i w gospodarowaniu srodkami publicznymi, dziata! 

-
-
- projektach 
Podsumowujqc kierowal siy zasadq 
Jegalnosci, 
z uchwalq budzetowq oraz w miar~ mozJiwosci i posiadanych srodk6w finansowych 
prawidlowq realizacjy 

do 
Jakie 

w 2012 roku. Podzi~kowal pracownikom Urzydu Gminy Somianka, 
ktorzy przyczynili budzetu za pomoc w i blldzetll, soltysom i za 

i uwagi w zwiqzku z poszczeg61nych 

zakO!lczenie swego zwr6cit si~ z prosbq do Rady 0 udzielenie absolutorium. 


Skarbnik Gminy A. 
o przedJozonym W6jta Gminy Somianka 

13 r. 
z wykonania budzetu Gminy za 

12 rok wraz z informacjami 0 mlema stanowiqcej zal. nr 
do nino protokoJu. 

Pytan ani uwag do sprawozdania nikt nie "'F>''''>L... 

Rady Gminy Rakowski odczyta-l sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z Gminy za 2012 
stanowiqcqzaJ. nr 14 do nino protokoJu. 

W g-losowaniu jawnym uchwala Nr XXXVUI221113 w zostaia podj~ta 
14 glosami w 14 radnych 

Do punktu 12 
porzadku obrad 

Rady Gminy K. J. Rakowski odczytal tresc opinii RlO z dnia 11 czerwca 2013 r. 
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o wniosku Komisj~ Rewizyjn<t Rady Gminy w 
absolutorium za 2012 r. stanowi<tcej zal. nr 15 do nino protokolu. 

poinformowal, ze Komisja wnioskowala 
kierowanego do RlO w sprawie absolutorium z 

zal. nr 16 do nino protokolu. 

K.J. tresc uchwaly w sprawie absolutorium 
z tytulu wykonania budzetu za 2012 zal. nr 17 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 
jednoglosnie: w \4 radnych podczas glosowania. 

W6jt Gminy A. Zolyilski zostal brawami. 

Radni i soltysi ztozyli gratu kwiaty. 

Z uwagi na fakt niezgtoszenia zadnych w punkcie 3 porz<tdku obrad, 
przyst<tPiono do realizacji punktu \4 

punktu 14 

Wolnych wniosk6w 

Wobec zrealizowania obrad, ....,..,'""U'A" o godz. 15.40 
zamkn<tl sesj~ wypowiadaj<tc slowa "Zamykam i Rady Gminy 
Somianka". 

Protok61 sporz<tdzita: 

I-I Elzbieta Kuchta 

Insp. ds. obslugi 

Rady Gminy I-I Jan 
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