
PROTOKÓŁ Nr VII/11
z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się w dniu 17 marca 2011 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 1 osoba spóźniona

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński - Wójt Gminy
2. Radni Rady Gminy Somianka
3. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy
4. Pan Tadeusz Kuchta - radny Powiatu Wyszkowskiego
5. Pani Sylwia Sendrowicz - aplikant radcowski Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
6. Pani Dorota Groszkiewicz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
7. Pani Elżbieta Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich - stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu. 
9. Przedstawiciele prasy lokalnej

oraz

10. Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: p. Poziarski i p. Banasiak
11. Przedstawiciele OSP w Somiance 

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 protokołów

- z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lutego 2011 r.
- z VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2011 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 
wyprzedzające  finansowanie  w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata 
2007 – 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka 
na lata 2011 – 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na rok 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
a) Somianka – Parcele 2009 - 2017
b) Nowe Wypychy 2009 – 2017,
c) Barcice 2010 - 2017,
d) Ulasek 2010 – 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów:
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a) boiska wielofunkcyjnego znajdującego się  na terenie Publicznej  Szkoły Podstawowej
w Ulasku,

b) boiska  wielofunkcyjnego  oraz  placu  zabaw  znajdujących  się  na  terenie  Publicznej 
Szkoły    Podstawowej w Jackowie Górnym,

c) placu  zabaw   znajdującego  się  na  terenie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Woli 
Mystkowskiej
z filią w Nowych Wypychach.

12. Podjęcie  uchwały w sprawie  odmowy uwzględnienia wezwania  do usunięcia  naruszenia 
prawa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 
na 2011 rok..

14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  14.05  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 14 radnych (brak radnego
W. Bartosiaka), powitał przybyłych na obrady VII zwyczajnej sesji Rady Gminy i przystąpił do 
realizacji porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  przedstawił  porządek  obrad  VII  zwyczajnej  sesji 
(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). 

Wniosek nr 1

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – z uwagi na fakt, że wpłynęły trzy projekty uchwał
o tej samej nazwie (dla  szkoły w Nowych Wypychach, Jackowie Górnym i Kręgach) a mowa była 
o jednej uchwale więc wnioskuję, aby w punkcie 12 słowa „podjęcie uchwały” zastąpić słowami 
„podjęcie uchwał”. Czy taka zmiana będzie poprawna?

Odp. Wójt Gminy i przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku – lepiej będzie jeśli 
każda z uchwał będzie podejmowana w odrębnym punkcie.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w związku z tym wnioskuję o zmianę polegającą na 
tym, że każda z uchwał  w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa będzie podejmowana w odrębnym punkcie tj. w punktach 12, 13 i 14. Tak więc  punkt 12 
pozostaje  bez  zmiany (i  tu  nastąpi  rozpatrzenie  sprawy dla  szkoły w Nowych  Wypychach)   a  
dodatkowo:

– w punkcie 13 nastąpi „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa” (dla sprawy PSP w Jackowie Górnym).

– w punkcie 14 nastąpi „ Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa”(dla sprawy PSP w Kręgach).  
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Wniosek nr 2

Radna  B.  Polak  złożyła  wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  sesji  punktu  12  tj.  „Podjęcie  uchwały
w sprawie  odmowy uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa”  uzasadniając  go 
brakiem odpowiedzi Kuratorium Oświaty na pismo związków zawodowych w tej sprawie.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski dotyczące 
zmian porządku obrad.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  nr  1  został  przyjęty  większością  głosów:  10  głosami  „za”,
3   głosami  „przeciw”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności  14  radnych  podczas 
głosowania. 

W głosowaniu jawnym wniosek nr 2 został odrzucony większością głosów: za przyjęciem wniosku 
głosowało  4.  radnych,  10.  radnych  głosowało  „przeciw”  w  obecności  14  radnych  podczas 
głosowania. 

Po uwzględnieniu zmian obrady prowadzone były według następującego porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

- z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lutego 2011 r.
- z VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2011 r.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na 
lata 2011 – 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka  z 

organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2011 .

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
a) Somianka – Parcele 2009 - 2017
b) Nowe Wypychy 2009 – 2017,
c) Barcice 2010 – 2017,
d) Ulasek 2010 – 2017. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów:
a) boiska  wielofunkcyjnego  znajdującego  się  na  terenie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej

w Ulasku,
b) boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw znajdujących się na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jackowie Górnym,
c) placu  zabaw   znajdującego  się  na  terenie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Woli 

Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 

2011 rok.
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16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamkniecie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków 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.

Do przedstawionej informacji zostały zgłoszone następujące pytania:

• Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – od kiedy zaczyna się nabór  do stylizacji 
paznokci i masażu dłoni? 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – informacje są wydrukowane i zostaną za pośrednictwem sołtysów 
przekazane mieszkańcom gminy. Ukaże się też informacja w prasie.  Nabór będzie prowadzony 
przez Biuro Projektów od 04 kwietnia br.

• Sołtys Sołectwa Jackowo Dolne K. Mosak – co z kursem prawa jazdy kat. B?

Odp.  Wójt  Gminy A. Żołyński  –  do pozostałych projektów też nabór  odbędzie się  w miesiącu 
kwietniu. Konkretnych dat nie pamiętam. 

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości przez Radę Gminy. 

Do punktu 5
porządku obrad

• Zmian do protokołu Nr V/11 z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lutego 
2011 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty większością głosów: 12 głosami „za” i 2 głosami 
„wstrzymującymi się” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr VIN/11 z VI nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z dnia
25 lutego 2011 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty większością głosów: 11 głosami „za” i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawiając uzasadnienie do uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 poinformował, że bezpośrednio po wykonaniu zadania 
gmina  zobowiązana  jest  zapłacić  wykonawcy  i  dokonać  rozliczenia.  Proponowana  pożyczka 
długoterminowa w kwocie 3.073.086,00 zł. będzie zaciągana z budżetu państwa z przeznaczeniem 
na:

– budowę  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  w  miejscowości  Michalin  oraz  łącze 
wodociągowe Somianka – Michalin,

– zakup ciągnika z beczką asenizacyjną 
– budowę stacji uzdatniania wody w Somiance,
– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

I etap inwestycji  tj.  budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Michalin oraz 
łącze wodociągowe Somianka – Michalin  a także zakup ciągnika z beczką asenizacyjną mamy już 
za sobą. Pozostaje do zrealizowania II etap tj. budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, oraz 
budowa 184 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Pożyczka stanowi 75% wartości inwestycji
i  zaciągana  jest  na  1%.  Pożyczka  zostanie  sfinansowana  z  dofinansowania  działania
z PROW. Ta pożyczka nie ma wpływu na wskaźnik zadłużenia.

W trakcie wygłaszanego przez Wójta Gminy uzasadnienia na salę obrad przybył radny W. Bartosiak 
– stan 15 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/36/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że
proponuje się następujące zmiany:

– w  związku  z  podpisaniem  aneksu  do  umowy  o  dofinansowanie  zadania  pod  nazwą 
„Uporządkowanie  gospodarki  wodno  –  ściekowej  na  terenie  Gminy  Somianka  ……..” 
zostały  zwiększone  przychody  z  tytułu  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku  Gospodarstwa 
Krajowego o kwotę 960.816,00 zł do kwoty 3.073.086,00 zł.

– w związku z pismem nr ST3/4820/2/2011 została zmniejszona część oświatowa subwencji 
ogólnej o kwotę 72.385,00 zł, pismem nr FIN-I.3111.8.2011  

– w dziale pomoc społeczna zostały zmniejszone dochody o kwotę 2.000,00 i jednocześnie 
zwiększone o kwotę 1.300,00 zł. 

– w  związku  z  podpisaniem  umowy  z  Mazowiecką  Jednostką  Wdrażania  Programów 
Unijnych  o   dofinansowanie  projektu  pn.  Integracja  społeczności  Gminy  Somianka  na 
kwotę 49.988,00 zł. 
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– w  związku  podpisaniem  porozumienia  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Wyszkowie
w sprawie partycypacji w kosztach budowy drogi w Jackowie na kwotę 10.000,00 zł. 

Powyższe kwoty zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2011 rok i tak:

1. w planie dochodów:

– w dochodach  w  rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody z tytułu dotacji 
celowej o kwotę 10.000,00,

– przenosi  się  dochody  w  kwocie  254.986,00  zł  z  paragrafu  pod  nazwą  dotacje  celowe
z tytułu pomocy finansowej na paragraf pod nazwą dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa. 

– w dziale 758 różne rozliczenia zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 
72.385,00 zł. 

– w rozdziale 80104 – przedszkola zwiększa się dochody o kwotę 23.488,82 zł związane jest 
to z aneksem do umowy współpracy w zakresie realizacji projektu „Mazowieckie Ośrodki 
Przedszkolne” i jest to ostateczne rozliczenie .Projekt trwa od września 2009 roku do maja 
2011 roku. 

– zmniejsza się  i  zwiększa  dochody w dziale  pomoc społeczna  w związku z ostatecznym 
ustaleniem  dotacji  pismem  z  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz  podpisaną 
umową na projekt Integracja społeczności Gminy Somianka  ogółem zmniejszenia to kwota 
2.000,00 a zwiększenia 51.288,00 zł. 

2. w planie wydatków:

– w wydatkach zwiększa się rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 2.000,00 na promocję 
drogi gminnej Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi. 

– zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 – przedszkola o kwotę 27.979,32 zł wydatki te 
podzielone są na poszczególne paragrafy wydatkowe. 

– w dziale pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 51.228,00 zł. z której to kwota 
49.988,00 zł dotyczy projektu finansowanego z UE w ramach projektu będą realizowane 
zadania z zakresu manicure i pedicure w których będzie uczestniczyć 15 osób.

– w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 
1.612.616,00  na  „Uporządkowanie  gospodarki  wodno  –  ściekowej  na  terenie  Gminy 
Somianka ……..” i tak kwota  960.816,00 zł będą to środki pozyskane z Unii Europejskiej
a 651.800,00 zł są to środki krajowe. 

– zwiększa się także wydatki  w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 
4.000,00  kwota  ta  zaplanowana  została  dla  organizacji  pozarządowych  na  organizację 
dożynek gminnych. 

– w dziale kultura fizyczna i sport kwotę 3.000,00 zaplanowano na upowszechnianie zajęć 
sportowych  oraz  rozwój  bazy  sportowej  dla  dzieci  i  młodzieży  także  dla  organizacji 
pozarządowych.

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020 stanowiącej zał. nr 6 
do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/37/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta
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jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na 2011 r. stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/38/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński   -   Programu  współpracy  Gminy  Somianka  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  jest 
następstwem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na Radę 
Gminy obowiązek określenia takiej współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze uchwały. 
Od 2011 r. ustawodawca wprowadził obowiązek przeprowadzenie konsultacji społecznych przed 
podjęciem  uchwały.  Ten  warunek  został  spełniony.  Ponadto  jesteśmy  zobowiązani  do 
wyodrębnienia  środków w budżecie  na  współpracę.  W 2011  r.  zaplanowane  zostały  środki  na 
dożynki oraz działania sportowe.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały   w  sprawie  uchwalenia 
Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2011 stanowiącej  zał.  nr  8  do  nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/39/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”  obecności 15 radnych podczas głosowania (radna B. Suchecka nie 
wzięła udziału w głosowaniu).

Do punktu 10 a - d
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  projekty  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  Planów  Odnowy 
Miejscowości: Somianka – Parcele, Nowe Wypychy, Barcice, Ulasek to kontynuacja tego co zostało 
zrobione  w  miesiącach  październiku  i  listopadzie  w  2010  r.  To  był  trudny okres,  działaliśmy
w  pośpiechu.  Teraz  Urząd  Marszałkowski  wskazuje  na  usunięcie  braków  w  planach  odnowy 
poszczególnych miejscowości (pisma Urzędu Marszałkowskiego wskazujące na usunięcie braków 
w  poszczególnych  planach  poszczególnych  miejscowości  stanowią  zał.  nr  9  -  12  do  nin. 
protokołu). Braki muszą być usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w pism.  

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.
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Do punktu 10 a 
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Somianka – Parcele 2009 - 2017  stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/40/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10 b
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Nowe Wypychy 2009 - 2017  stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/41/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10 c
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Barcice 2010 - 2017  stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/42/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10 d 
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Ulasek 2009 - 2017  stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/43/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

 Do punktu 11 a - c
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  wszystkie  obiekty  muszą  być  ogólnodostępne.  Według  nowych 
wytycznych Urzędu Marszałkowskiego,  Rada Gminy została  zobowiązana do podjęcia  uchwały 
określającej zasady korzystania z gminnych obiektów. 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

 Do punktu 11 a
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zasad korzystania
z  gminnych  obiektów (boiska  wielofunkcyjnego  znajdującego  się  na  terenie  Publicznej  Szkoły 
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Podstawowej w Ulasku) stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/44/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11 b
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zasad korzystania
z  gminnych  obiektów (boiska  wielofunkcyjnego  oraz  placu  zabaw znajdujących  się  na  terenie 
Publicznej Szkoły    Podstawowej w Jackowie Górnym) stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/45/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11 c
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zasad korzystania
z gminnych obiektów (placu zabaw  znajdującego się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Woli Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach) stanowiącej zał. nr 19 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/46/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

O godz. 15.10 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 – minutową przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 15.45 w obecności 13 radnych. Brak radnej B. Sucheckiej i radnego
R. Rakowskiego.

Do punktu 12 - 14
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  projekty  uchwał  w  sprawie  odmowy uwzględnienia  wezwania  do 
usunięcia naruszenia prawa zostały Radzie Gminy przedstawione w następstwie złożonego przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarząd Oddziału Powiatowego w Wyszkowie wezwania
z dnia 28 lutego 2011 r.  do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem przez Radę Gminy 
w dniu 25 lutego następujących uchwał:

– uchwały  Nr  VIN/35/11  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
w Woli Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach,

– uchwały  Nr   VIN/34/11  w sprawie  zamiaru  przekazania  w drodze  umowy prowadzenia 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Jackowie  Górnym  osobie  prawnej  tj.  Społeczno-
Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 

– uchwały  Nr   VIN/33/11  w sprawie  zamiaru  przekazania  w drodze  umowy prowadzenia 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Por. Pil. Stefana Okrzei w Kręgach osobie prawnej tj. 
Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu  Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnosprawnym 
„Edukator”.

Zdaniem ZNP powyższe uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa. Prawnicy reprezentujący 
nasz  Urząd  i  ja  również  stoimy  na  stanowisku,  że  w/w  uchwały  zostały  podjęte  zgodnie
z  obowiązującym  prawem.  Dlatego  przedstawiamy  Radzie  Gminy  projekt  uchwały  w  sprawie 
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odmowy  uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Radna B. Polak – uzasadnienie do uchwały są anonimowe bez żadnego podpisu.

Odp. insp ds. obsługi Rady Gminy E. Kuchta – z uwagi na czas w jakim zostały przesłane do  
Urzędu  Gminy i  zbliżające  się  rozpoczęcie  posiedzenia  w dniu  16  marca  br.  byłam zmuszona 
wydrukować uzasadnienia bez parafy prawnika. Obecnie w Biurze Rady znajdują się uzasadnienia 
zaparafowane przez prawnika z Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku.

Radna B. Polka – skoro tak, to w porządku.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Na salę obrad powrócił radny R. Rakowski – stan 14 radnych.

Do punktu 12 
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  odmowy 
uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa   (odnośnie  uchwały  Nr  VIN/35/11
w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Woli  Mystkowskiej  z  filią
w Nowych Wypychach) stanowiącej zał. nr 20 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/47/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów: 10  głosami  „za”  i  4  głosami  „przeciw  w  obecności  14  radnych  podczas 
głosowania.

Do punktu 13
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  odmowy 
uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa   (odnośnie  uchwały  Nr   VIN/34/11
w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej  Szkoły Podstawowej
w  Jackowie  Górnym  osobie  prawnej  tj.  Społeczno-Oświatowemu  Stowarzyszeniu  Pomocy 
Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” ) stanowiącej zał. nr 21 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/48/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów: 8 głosami  „za”,  5  głosami  „przeciw  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  odmowy 
uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa   (odnośnie  uchwały  Nr   VIN/34/11
w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej  Szkoły Podstawowej
w Kręgach osobie prawnej tj. Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnospra- wnym „Edukator” ) stanowiącej zał. nr 22 do nin. protokołu.
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W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/49/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów: 8 głosami  „za”,  5  głosami  „przeciw  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 15
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że poszczególne komisje przedstawiły 
projekty planów pracy na 2011 rok. Zostały one omówione na posiedzeniach komisji. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy Somianka na 2011 rok stanowiącej zał. nr 23 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VII/50/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 16
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i interpelacji przystąpiono do realizacji punktu 17.

Do punktu 17
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Wręczenie zaświadczeń
Wójt Gminy A. Żołyński wręczył zaświadczenia o wyborze sołtysa tym sołtysom, którzy nie byli 
obecni na spotkaniu w dniu 04 marca 2011 r. 

Informacja o wakacie w GOPS 
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  GOPS  poszukuje  pracownika  socjalnego. 
Szczegółowych informacji udziela Kierownik GOPS p. D. Chodyna.

Odbiór ścieków
Wójt Gminy A. Żołyński poinformował o możliwości odbioru ścieków przez wóz asenizacyjny 
będący w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej. Proponowane stawki to:

– 90 zł. brutto za odbiór ścieków w I strefie,
– 110 zł. brutto za odbiór ścieków w II strefie,

Sołtysi  stwierdzili,  że są to b. wysokie stawki.  Wóz asenizacyjny został  zakupiony ze środków 
unijnych oraz środków Urzędu Gminy więc dlaczego ZGK ma zarabiać.

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – jakiej pojemności jest ta beczka?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 6 m3. Jeśli ten cennik budzi kontrowersje to przedyskutujemy go 
na komisjach.
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Dożwirowanie dróg
Wójt Gminy A. Żołyński- otwarcie ofert na dożwirowanie dróg odbędzie się 23 marca 2011 r. Po 
tym  terminie  będzie  można  zgłaszać  potrzeby  w  tym  zakresie.  Równanie  dróg  odbędzie  się
w późniejszym terminie (zależnie od warunków atmosferycznych).

Petycja mieszkańców Starych Wypych
Radny  D.  Załoga  przekazał  petycję  mieszkańców  Starych  Wypych  do  odczytania 
Przewodniczącemu Rady Gminy K.J. Rakowskiemu. Petycja dotyczyła budowy drogi asfaltowej
w tejże miejscowości. Petycję podpisała  Rada Sołecka i mieszkańcy Starych Wypych.

Radny D. Załoga – zlikwidowano szkołę więc jak dowieziemy dzieci do innej szkoły skoro droga 
jest nieprzejezdna?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  Starych  Wypychach,  Nowym  Kozłowie  i  wielu  innych 
miejscowościach sytuacja na drogach jest dramatyczna po zimie. Wiem bo sam jeździłem. Poprawa 
stanu  tych  dróg  jest  możliwa  dopiero  po  23  marca  2011  r.  Tu  wpłynęła  petycja  o  realizację  
poważnej  inwestycji.  Zostanie  ona  omówiona  na  posiedzeniach  komisji.  Dziś  decyzji  nie 
podejmiemy. 

Obecność drugiego radnego powiatowego
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy drugi radny powiatowy jest zapraszany na sesje?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – tak jest zapraszany na każda sesję. Jest zajęty. 
Pracuje w Warszawie. 

Co dalej ze szkołą w Nowych Wypychach
Sołtys Sołectwa Nowe Wypychy B. Grzywacz – co będzie dalej ze szkołą w Nowych Wypychach. 
Jakie Pan Wójt ma zamierzenia?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  uchwała  o  zamiarze  likwidacji  filii  została  podjęta.  Obecnie 
sytuacja wygląda tak: cały dół zajęty jest pod przedszkole. Na górze dwa pomieszczenia zajmują 
cztery klasy. Warunki nie są najlepsze.

Co z drogą w Starych Wypychach
Sołtys Sołectwa Stare Wypychy R. Mielczarczyk wraz z żoną – co z drogą w Starych Wypychach
i dowozem do szkoły w Woli Mystkowskiej?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  musicie  Państwo  zgłosić  się  do  p.  dyrektor  szkoły  w  Woli 
Mystkowskiej i uzgodnić trasę przejazdu. Ta kwestia powinna być uwzględniona w przetargu na 
dowóz dzieci, który będziemy ogłaszać.

Sołtys Sołectwa Stare Wypychy R. Mielczarczyk  – wcześniej  Wójt nie wiedział,  że w Starych 
Wypychach były dzieci szkolne?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wcześniej dochodziły do Skork. Obowiązek dowozu występuje 
pow. 3 km.

Radny  W.  Bartosiak  –  myślę,  że  Państwo  kierujecie  petycję  o  drogę.  Jeśli  droga  nie  będzie 
przejezdna to dowóz będzie niemożliwy. 
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Mieszkanka Starych Wypych p. Mielczarczyk – prosimy o drogę. Teraz czujemy się jak byśmy żyli  
w III świecie. Inni mieszkańcy naszej gminy mają chodniki, uliczne oświetlenie a my nawet drogi 
dobrej nie mamy.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – jak długi jest odcinek tej drogi?
Odp. Mieszkanka Starych Wypych p. Mielczarczyk – 1.700 mb od strony p. Więcka załatwiłby 
sprawę.

Sołtys Sołectwa Stare Wypychy R. Mielczarczyk – ile osób liczy Rada Gminy i ilu radnych jest
z poprzedniej kadencji? Komu służy droga w kierunku Cisk? Przecież to droga w pola.

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – Rada Gminy liczy 15 osób. Z poprzedniej 
kadencji jest 8. radnych.

Odp. Radny M. Rogaliński – droga w kierunku Cisk służy mieszkańcom gminy.

Wójt Gminy A. Żołyński – w pierwszej kolejności trzeba uregulować szerokość drogi. Następnie 
dokumentację (regulacja geodezyjna i projekt) oraz odwodnienie przydrożne.

Radny  W.  Bartosiak  -  Pan  R.  Mielczarczyk  pytał  kto  z  radnych  jest  z  poprzedniej  kadencji
-  m.in.  i  ja  jestem  i  ten  teren  reprezentuję  ale  o  takim  stanie  drogi  w  Starych  Wypychach  
dowiedziałem się dziś. Co do drogi Suwin – Ciski to nie została ona przepita. Droga jest. Trochę 
żal, że gmina Zatory nie „pociągnęła” inwestycji na swoim terenie i nie połączyła dwóch dróg.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – teraz drogę w Starych Wypychach trzeba będzie 
dobrze wyżwirować i zająć się sprawą. Nie będzie szkoły więc trzeba pomyśleć o drodze.

Padłe zwierzęta
Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – trzeba zgłaszać padłe zwierzęta bo w przeciwnym 
przypadku grozi sprawa sądowa.

Stawki za szamba
Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – trzeba uzgodnić stawki za szamba.

Droga w Starych Płudach
Sołtys  Sołectwa  Stare  Płudy  H.  Wykowska  –  wykruszył  się  asfalt.  Trzeba  postawić  znak 
ostrzegawczy bo istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i poprawić stan drogi.

Spowalniacze
Sołtys Sołectwa Stare Płudy H. Wykowska – w Starych Płudach potrzebne są dwa spowalniacze.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  tam  jest  linia  autobusowa  i  wydaje  mi  się,  że  w  takich 
okolicznościach  montaż  muld  jest  niemożliwy  do  zrealizowania.  Faktycznie  droga  w  Starych 
Płudach jest  najbardziej  popękana.  Po zimie  stan  dróg na  naszym terenie  nie  wygląda  dobrze.  
Najbardziej nasze drogi niszczą ciężarówki. Trzeba ustawić znaki drogowe z dozwolonym tonażem.
Drogi  krajowe  siadają  chociaż  są  bardziej  solidne  a  cóż  dopiero  nasze  gminne.  W  Wólce 
Somiankowskiej sytuacja wygląda podobnie.

Znaki drogowe
Radny K. Mosakowski – trzeba uzupełnić znaki drogowe bo poginęły.
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Odp Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  ze  znakami  drogowymi jest  problem bo słupki  nie  mogą być 
betonowane i stanowią łakomy kąsek dla złodziei. Zgłoszę to.

Petycja Sołectwa Nowe Wypychy
Sołtys  Sołectwa  Nowe  Kozłowo  G.  Twardowska  –  mieszkańcy  Nowego  Kozłowa  też  złożyło 
podobną petycję jak mieszkańcy Starych Wypych ale naszego pisma nikt nie czytał na tej sesji.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wpłynęła na sekretariat i też Państwa petycja zostanie odczytana 
na najbliższej sesji.

Zapadające się przepusty
Radny T. Kokoszka – trzy mostki w stronę Barcic się zapadają. Może dojść do wypadku. 

Odp. Radny Powiatu wyszkowskiego T. Kuchta – w najbliższy poniedziałek tj. 21.03.2011 r. od 
godz. 10.00 dokonamy objazdu po gminie Somianka w obecności władz powiatu i spiszemy usterki 
na drogach powiatowych.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  jeśli  macie  Państwo  uwagi  to  proszę  je  zgłaszać.  Spiszemy
je i przekażemy Wicestaroście.

Radny T. Kokoszka – i proszę aby taki spis został odczytany na sesji Rady Gminy Somianka.

Droga w Michalinie  
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – zgłaszam drogę w Michalinie do realizacji.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zgłaszałem do realizacji.

Przepusty
Sołtys Sołectwa Stare Płudy H. Wykowska – wiosna się zbliża a przepusty leżą.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeszcze nie czas na takie prace. Grunt jest jeszcze zbyt grząski.  
Trzeba będzie poprawić również rowy.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 18
porządku obrad

Na tym obrady VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka zostały zakończone.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  o  godz.16.37  zamknął  sesję 
wypowiadając słowa: „Zamykam obrady VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:   Przewodniczył: 

/-/ Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 
                                                                                                           Rady Gminy

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