
PROTOKÓŁ  NR XIX/08

z  XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 9 lipca 2008 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 
Nieobecnych nieuspr.     -   1 osoba

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej              - Wójt Gminy
2. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Kaczmarczyk Teresa - Skarbnik Gminy
4. Więch Michał - właściciel firmy “MIFARM” - organizator święta 

   “Dni Pola”
5. Zglec Ryszard - organizator święta “Dni Pola”
6. Zglec Michał - organizator święta “Dni Pola”
7. Lewandowska Celina - Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej
8. Zdziebłowski Piotr - Radca Prawny
9. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
10. Nieliczni sołtysi  i  Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności 

stanowiącą zał. nr 2 do nin. protokołu. 
11. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:
– z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r.
– z XVIII nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 czerwca 2008 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  na  udzielenie  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wyszkowskiemu  w  formie 

dotacji.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  

z dnia 28 grudnia 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wydzierżawienie gruntu 

w miejscowości Janki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy.
11. Podjęcie  uchwały uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  formy prowadzenia  gospodarki 

finansowej przez Zespoły Szkół. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków na budowę 
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chodnika w Zdzieborzu. 
13. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Jacek Tolak. 
Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych (brak radnego W. 
Bartosiaka, K. Mosakowskiego, S. Nasiadka). 

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak przedstawił porządek 
obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi  zał. nr 3 do nin. 
protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak zaproponował aby w punkcie 2 po przyjęciu porządku 
obrad podziękować za zorganizowanie imprezy “Dni pola”

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Propozycja Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta przez aklamację.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowanie Panu Michałowi Więch oraz Panom: 
Ryszardowi i Michałowi Zglec za zorganizownaie w czerwcu w Starym Kozłowie w gospodarstwie 
Państwa Zglec  imprezy powiatowo – gminnej  “Dni  pola”.  W podziękowaniu  wręczono kwiaty
i symboliczne nagrody.

Pan  Michał  Więch  podziękował  za  wyróżnienie  i  podkreślił,  że  w  organizację  “Dni  pola 
zaangażowały się również inne osoby, których wkład pracy był bardzo znaczący. Wyraził nadzieję, 
że w przyszłym roku taka impreza będzie miała miejsce. Wręczył reportaż nagrany podczas w/w 
święta aby służył promocji gminy Somianka.

Po  wystąpieniu  Pana  Michała  Zglec  (który  podziękował  za  uznanie)  Rada  Gminy  prowadziła 
obrady wedłu ustalonego porządku jw.

Na salę przybył radny S. Nasiadka – stan 13 radnych.

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie Wnioski i interpelacje radnych:

Radny L. Kozon – kiedy rozpocznie się remont chodnika?
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Wójt Gminy A. Żołyński – niebawem.
Radna B. Kiersnowska – nie mogłam być do końca posiedzenia stałych komisji Rady Gminy na 
którym to  wyszła  pewna  sprawa.  Czy prawdą jest,  że  gmina  poniesie  stratę  w wysokości  ok. 
250.000 zł. z powodu pewnego niedopatrzenia i który Wójt powinien tego dopilnować?
Innych wniosków i interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

● Uwag do protokołu Nr XVII/08 nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVII/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. został przyjęty większością 
głosów:  12  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności  13  radnych  podczas 
głosowania.

● Uwag do protokołu Nr XVIII/08 nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVIII/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. został przyjęty jednogłośnie 
w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Na salę powrócił radny S. Szczerba – stan 12 radnych.

Do punktu 5
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 informacji Wójta Gminy zgłoszono następujące pytania:

– Radna B. Kiersnowska – kiedy sprzedano działki w Kręgach?

Odp; Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – w marcu br.

– Radny M. Dąbrowski – czy bieżnia nie będzie przeszkadzała w dojeździe do stadionu?
Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – jest tak zaprojektowana, że nie będzie przeszkadzać.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

   Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że ze środków 
budżetu gminy dokładamy do dróg powiatowych na terenie gminy Somianka kwotę 341.307 zł. 
Inne gminy wyraziły chęć współfinansowania inwestycji ale im tego nie umożliwiono. Możemy 
powiedzieć, że zostaliśmy pod tym względem wyróżnieni.  

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/96/08 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi  Wyszkowskiemu  została  podjęta  jednogłośnie  w  obecności  13  radnych  podczas 
głosowania.  

Do punktu 7
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk poinformowała, że 
proponowane zmiany zostały podyktowane:

● zwiększeniem dochodów o kwotę 272.000 zł. z tytułu:
– wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 70.000 zł.,
– sprzedaży mienia gminnego – kwota 202.000 zł.

 zwiększeniem wydatków o kwotę 272.000 zł. w tym: 
− w  dz.  600  „Transport  i  łączność”  przebudowa  drogi  transportu  rolnego  w  Woli 

Mystkowskiej - kwota 70.000 zł.,
− w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na gospodarowanie mieniem – kwota 51.000 zł.

(zakup oleju opałowego dla Ośrodków Zdrowia kwota 31.000, koszty wynikające ze 
sprzedaży mienia kwota 20.000 zł),

− w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - kwota 145.000 zł. z tego na: 
modernizację  oświetlenia  ulicznego  kwota  20.000  zł.,  oraz  dla  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej na gospodarkę odpadami – kwota 125.000 zł.  

− w dz.  926 „Kultura fizyczna i  sport” dotacja z budżetu na dokumentację na budowę 
Centrum Edukacji Społecznej w Somiance - Parcele – kwota 62.000 zł.

 przeniesieniem w wydatkach:
– z  wydatków  inwestycyjnych  na  wydatki  inwestycyjne  w  Zakładzie  Gospodarki 

Komunalnej  na gospodarkę odpadami  - kwota 50.000 zł.,
– przeniesienie  środków  w  wysokości  90.000  zł.  z  modernizacji  drogi  relacji  Nowe 

Kozłowo –  Wola  Mystkowska   (po  rozstrzygnięciu  przetargu)  na  przebudowę drogi 
transportu rolnego w Woli Mystkowskiej

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  zmian  do  uchwały 
budżetowej Nr XIV/67/2007 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W trakcie czytania Przewodniczący Rady Gminy odczytał kwoty z projektu uchwału bez poprawek. 
Radni zwrócili uwagę, że odczytano błędne kwoty.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolka poprosił Pania Skarbnik o naniesienie poprawek i o godz. 
11.00  w tym celu zarządził 5 – minutową przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  11.20  w  obecności  11  radnych  –  brak  radnego  L.  Kozona
i J. Staśkiewicza. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  zmian  do  uchwały 
budżetowej Nr XIV/67/2007 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 
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W trakcie czytania uchwały na sale powrócili radni: L. Kozon i J. Staśkiewicz – stan 13 radnych. 
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/97/08 w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej
Nr XIV/67/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.  została podjęta większością głosów: 12 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej C. Lewandowska podziękowała za poparcie jej drogi 
i opuściła salę obrad. 

Do punktu 8
porządku obrad

W uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia  Wójta  Gminy Sekretarz 
Gminy T.  Lipska poinformowała,  że  wynagrodzenie  ustala  Rada Gminy.  Konieczność ustalenia 
wynagrodzenia Wójtowi Gminy została podyktowana zmianą rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin, 
starostwach  powiatowych  i  urzędach  marszałkowskich.  Według  w/w rozporządzenia  minimalna 
płaca  zasadnicza  Wójta  wynosi  4.200  zł.  a  dotychczas  wypłacane  wynagrodzenie  zasadnicze 
Wójtowi Gminy jest niższe od obecnie obowiązującego. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  przedstawił  propozycję  radnych  wypracowaną  na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy:

Wynagrodzenie obecne Proponowane wynagrodzenie
Płaca zasadnicza                     4.000 zł.
Dodatek funkcyjny                 1.300 zł. 
Dodatek specjalny                       20%
Dodatek stażowy                         10%

Płaca zasadnicza                     5.000 zł.
Dodatek funkcyjny                 1.700 zł.
Dodatek specjalny                       20%
Dodatek stażowy                         10%

Razem:                                     6.760 zł. Razem:                                    8.540 zł.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  wynagrodzenia Wójta 
Gminy stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XIX/98/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  przedstawił  przedział  poszczególnych 
składników wynagrodzenia Wójta wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów:

Płaca zasadnicza                     4.200 - 5.000 zł.
Dodatek funkcyjny                 1.500 - 1.900 zł.
Dodatek specjalny                    20% -  40%

Radny M. Krysiak – te kwoty zostały nałożone przez Państwo a radni stanęli przed koniecznością 
podwyższenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nie zgłaszano. 
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Do punktu 9
porządku obrad 

Uzasadniając  podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  nieruchomości 
gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy Somianka,  Wójt  Gminy A.  Żołyński  poinformował,  że 
corocznie z tytułu dzierżawy Polska Telefonia Cyfrowa będzie płacić do budżetu Gminy 1.400 zł. 
netto. Wynegocjowano coroczne podwyższanie w/w kwoty o wskaźnik inflacji.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – Wójt wynegocjował z Polską Telefonią Cyfrową zapis 
„podwyższona  corocznie o wskaźnik inflacji” na prośbę radnych.

Radna B. Kiersnowska – tu nie ma numeru działki.

Wójt Gminy A. Żołyński to jest część na terenie Gminnego Wysypiska w Jankach. Numer działki 
jest wpisany dla wysypiska.

Radny M.  Dąbrowski  –  to  trzeba  dokonać  podziału  i  wydzielić  teren  do  wydzierżawienia  dla 
Polskiej Telefonii Cyfrowej. To będą koszty.

Wójt Gminy A. Żołyński – mam już wyodrębniony teren i załącznik graficzny jest też.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  przystąpił  do  czytania  uchwały.  W  trakcie  czytania 
uchwały radny M. Dąbrowski zauważył, że w uchwale nie wpisano numeru KRS-u dzierżawcy.

Radca prawny P. Zdziebłowski -  ważne jest aby aby taki numer był wpisany do umowy dzierżawy.

Radny M. Dąbrowski – skoro w uchwale pisze się o numerze KRS i nie podaje się tego numeru to 
moim zdaniem jest to nieprawidłowość. Nie wiem jak inni to oceniają.

Radny L.  Kozon –  skoro  jest  taki  zapis  i  brak  numeru  (a  tylko  miejsce  na  numer)  to  jest  to 
nieprawidłowość i radca prawny powinien na to zwrócić uwagę.

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  o  godz.  11.40  ogłosił  15  –  minutowa  przerwę  celem 
uzupełnienia zapisu w uchwale.

Obrady wznowiono o godz.  12.10 w obecności 14 radnych. Po przerwie na salę obrad przybył 
radny K. Mosakowski.

Przewodniczący  rady  Gminy  T.J.  Tolak  podał  nr  KRS  a  następnie  odczytał  treść  uchwały
w przedmiotowej sprawie stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XIX/99/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność Gminy Somianka  została podjęta jednogłośnie
w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 10
porządku obrad

Sekretarz  Gminy T.  Lipska  –  propozycje  zmian  w Statucie  Gminy polegają  na  wprowadzeniu 
następujących zmian:
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1. mamy  zapis  „Urząd  Gminy  w  Somiance”.  Posługujemy  się  pieczątką  „Urząd  Gminy 
Somianka”. Należy to ujednolicić i dlatego proponujemy zmianę tego zapisu.

2. Utworzono  Gminną  Publiczną  Bibliotekę  i  należy  taki  zapis  wprowadzić  do  wykazu 
Gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wykreślić  z  wykazu  jednostek  organizacyjnych  zlikwidowany  Gminny  Zespół  Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance. 

4. W wykazie jednostek organizacyjnych proponuje się wprowadzić zapis:
– „Zespół Szkół w Somiance, obejmujący Gimnazjum Publiczne w Somiance i Publiczną 

Szkołę Podstawową w Somiance”.
– „Zespół  Szkół  w  Woli  Mystkowskiej,  obejmujący  Gimnazjum  Publiczne  w  Woli 

Mystkowskiej i Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Mystkowskiej”.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  proszę  o  uwzględnienie  w  zmianach  do  statutu 
propozycji  dotyczące  zmiany  zapisu  §  12  „Otwarcie  sesji  następuje  po  wypowiedzeniu  przez 
Przewodniczącego  formuły  „Otwieram  sesję  Rady  Gminy  Somianka”  oraz  stwierdzeniu 
wymaganego  quorum”  Dotychczas  przed  otwarciem  sesji  stwierdzałem  quorum  a  następnie- 
zgodnie z obowiązującym Statutem -  otwierałem obrady sesji. Radca prawny zwrócił mi uwagę, że 
jest to nieprawidłowość i dlatego proszę aby taką zmianę w podejmowanych zmianach Statutu na 
dzisiejszej sesji uwzględnić. 

Radca prawny P. Zdziebłowski – nie można stwierdzić quorum jeśli nie otworzy się sesji. Jest to 
czysto formalna poprawka.

Radni przyjęli wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego przez aklamację.

Innych propozycji zmian w Statucie Gminy nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/100/08 zmieniająca uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy 
Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy została 
podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.     

Do punktu 11
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  poinformowała,  że
propozycja zmiany uchwały dotyczącej prowadzenia gospodarki finansowej przez Zespoły Szkół 
została  podyktowana  koniecznością  dostosowania  zapisów do stanu  faktycznego  tj.  w związku
z  likwidacją  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Ekonomiczno  –  Administracyjnej  Szkół  w  Somiance 
proponuje się powierzenie prowadzenia w/w gospodarki przez Urząd Gminy Somianka.

Pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w przedmiotowej sprawie stanowiącej  zał.
nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/101/08 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  formy 
prowadzenia  gospodarki  finansowej  przez  Zespoły  Szkół  została  podjęta  jednogłośnie
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 12
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformował, że  Starostwo 
Powiatowe  dofinansowuje  budowę  chodników  przy  drogach  powiatowych  w  wysokości  10%. 
Musimy podjąć uchwałę aby otrzymać dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 3.000 zł. 
na budowę chodnika w Zdzieborzu   

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w przedmiotowej sprawie stanowiącej  zał.
nr 11 do nin. protokołu.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/102/08 w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego 
zadania  budowy chodnika  przy drodze  powiatowej  została  podjęta  jednogłośnie  w obecności
14 radnych podczas głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 12.20 ogłosił 10 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.45 w obecności 14 radnych. 

Po przerwie na salę przybył Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek.

Do punktu 13
porządku obrad

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek składając ustne sprawozdanie 
poinformował, że będzie to sprawozdanie za okres od 1.01.2008 r. – 30.06.2008 r. czyli od chwili 
kiedy pełni  tę  funkcję.  Pisemne sprawozdanie zostanie  dostarczone do 16 lipca br.  z  uwagi  na 
trwające podliczenia I półrocza działalności ZGK (sprawozdanie merytoryczno - finansowe stanowi 
zał. nr 12 do nin. protokołu). 

W trakcie składanego sprawozdania zadawano następujące pytania:
– Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – w nawiązaniu do jakości wody dostarczanej 

odbiorcom Somianki chcę powiedzieć, że mieszkam przed remizą OSP i też mam wodę złej 
jakości: żółta, z dużą ilością chloru. Czy taka woda nadaje się do picia?

Odp:  Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w Somiance  A.  Piątek  –  obecnie  Somianka 
otrzymuje wodę z hydroforni z Celinowa. Dłuższa przerwa w poborze wody z hydroforni Somianka 
spowoduje konieczność wykonania  dodatkowych czynności  przed ponownym dostarczeniem tej 
wody.  Po  płukaniu  ponownie  Somianka  będzie  zaopatrywana  w  wodę
z hydroforni Somianka. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica. W Somiance ma miejsce pobór wody 
z hydrantów np. przez OSP. Taki pobór wody powoduje gwałtowny spadek ciśnienia co z kolei 
wytrąca substancje osadzone na ściankach sieci.

Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – czy taka woda nadaje się do picia?

Odp. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek – woda badana jest przez 
SANEPID. Trudno mi powiedzieć czy żółta woda nadaje się do picia. Co jest  przyczyną takiej 
jakości wody. Być może sieć wodociągowa na odcinku do Pani posesji jest zanieczyszczona, sieć
z osadami.
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Radny T. Koszka -  ale trzeba temu zaradzić.

Odp. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek – jeśli problem w ujęciu 
to  trzeba  wymienić  złoże  w  filtrach. Natomiast  jeśli  problem był  w  sieci  to  po  przepłukaniu 
powinna jakość wody się poprawić przy założeniu, że sieć na terenie danej posesji też jest  bez 
osadu.

Przewodniczący J.T. Tolak – korzystam z tego samego ujęcia i woda jest dobrej jakości. Chyba 
problem nie tkwi w ujęciu ani w sieci głównej.

– Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska – czy ZGK przyjmuję folię rolniczą?

Odp.  Kierownik  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  w Somiance  A.  Piątek  –  tak,  po  uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu.

– Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – czy będzie zorganizowana zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych?

Odp.  Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Somiance  A.  Piątek  –  jak  przypuszczam 
chodzi o odbiór sprzętu AGD i RTV. Taka akcja wiąże się z wydatkami.  Może w III  kwartale 
zorganizujemy.

– Sołtys Sołectwa Ulasek J. Czarnowski – odbiór ścieków z szamb?

Odp. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek – oczyszczalnia przyjmuje 
naprawdę maksymalna ilość. W roku szkolnym dużo ścieków dowożonych jest ze szkół i te ścieki 
muszę przyjąć w pierwszej kolejności. Teraz są wakacje więc tego problemu nie ma. 

– Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – jakie są zaległości płatnicze?

Odp.  Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Somiance  A.  Piątek  –  ok.  1.000  zł.  za 
zaległości z 2007 r. - stan wynikający z faktur. Będziemy ściągać. Dziękuję pracownikom ZGK za 
dobre wykonywanie nieprzyjemnych rzeczy.  

Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek podziękował Radzie Gminy za 
przyjęcie sprawozdania i opuścił salę obrad.

Do punktu 14
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone w punkcie 3 wnioski i interpelacje udzielił  Wójt Gminy A. Żołyński.

Wójt Gminy A. Żołyński – czy może Pani B. Kiersnowska powtórzyć swój wniosek?

Radna B. Kiersnowska – czy prawdą jest, że z budżetu gminy trzeba zwrócić urzędom 250.000 zł.
i który Wójt odpowiedzialny jest za taki stan rzeczy? Proszę o udzielenie odpowiedzi. 
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Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  16  czerwca  2008  r.  wpłynęło  pismo
z WFOŚiGW i odczytał treść w/w pisma – pismo stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu.  
Poinformował również o tym, że w 2006 r. został złożony wniosek o umorzenie części pożyczki 
zaciągniętej na budowę sieci wodociągowej. Umorzenie nastąpiło z datą 30.10.2006 r. (pismo w tej 
sprawie stanowi  zał. nr 14 do nin. protokołu) a umowę na wykonanie sieci podpisano w lipcu 
2006 r. Protokół wykonania robót spisano 15.09.2006 r. a umorzenie nastąpiło z datą 30.10.2006 r. 
Zapłacono wcześniej niż umorzono. WFOŚiGW postawił wniosek – jeśli wcześniej zapłacono tzn. 
mieliśmy środki więc umorzenie było bezpodstawne i nakazał zwrócić nam kwotę umorzenia tj. 
82.530 zł. Odwrócić tego nie dało się. 

Radna B. Kiersnowska – tu wcale nie chodzi o kwotę 250.000 zł. lecz o 82.500 zł.?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  ja  omówiłem  jedną  sprawę  a  druga  dotyczy  kwoty  148.440  zł.
i rozpoczęła się 06.04.2006 r. Złożono wniosek na umorzenie pożyczki w w/w kwocie zaciągniętej 
na budowę stacji uzdatniania wody w Celinowie. Za umorzoną kwotę Gmina została zobowiązana 
do wybudowania studni głębinowej w Somiance i sieci wodociągowej Celinowo – Płudy – Stare 
Płudy –  Nowe Płudy –  Somianka-  Parcele  –  Jasieniec.  Wystąpiliśmy o  wykonanie  zadania  za 
umorzoną kwotę w terminie do 31.12.2007 r. a WFOŚiGW  w decyzji o umorzeniu określił  termin 
wykonania inwestycji do 31.12.2006 r. Przetarg na wykonanie zadania rozstrzygnięto w listopadzie 
2006 r. i niemożliwością było wykonać zadanie w terminie do 31.12.2006 r. Pismo o umorzeniu 
wpłynęło 02.06.2006 r.

Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk – pismo wpłynęło 02.06.2006 r. i chodziło o umorzenie pożyczki 
na kwotę 148.440. zł.  Za tę kwotę trzeba było wykonać studnię głębinową i sieć wodociągową
w terminie do 31.12.2006 r.  Przetarg na wykonanie tego zadania inwestycyjnego rozstrzygnięto
w listopadzie 2006 r. i niemożliwością było wykonać zadnie do 31.12.2006 r.

Na tym zakończono realizację punktu 14.

Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Herb
Wójt Gminy A. Żołyński – Rada Gminy przyjmuje herb uzgodniony przez Komisje Heraldyczną. 
Herb musi  odnosić  się  do historii  gminy.  Z historii  wynika,  że  nazwa miejscowości  Somianka 
pochodzi  od  ryby dennej  sum.  Mamy trzy  propozycje  herbu  –  zał.  nr 15  do  nin.  protokołu 
przedstawia graficzny zapis. Każdy element herbu coś symbolizuje:
– pole błękitne – przestrzeń, swobodę, nieskończoność i wodę,
– czarna ryba – owego suma związanego z ewentualną etymologią nazwy miejscowości,
– kształt ryby jest jednocześnie inicjałem Somianki,
– słońce – wielkość, radość i relaks,
– zarówno  ryba  jak  i  tło  odnoszą  się  do  rekreacyjnych  walorów gminy.  Potwierdza  to  także 

słońce,
– złota barwa słońca symbolizuje również niwy zboża.
 
Droga Ulasek – Wólka Somiankowska
Sołtys  Sołectwa  Wólka  Somiankowska  M.  Szczesny –  co  dzieje  się  z  drogą  Ulasek  –  Wólka 
Somiankowska? Od pracowników Urzędu Gminy nie można niczego się dowiedzieć. Czy został 
złożony wniosek/ Jeśli nie to kiedy będzie złożony?
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Wymiana okien i wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Wólce Somiankowskiej

Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – w świetlicy w Wólce Somiankowskiej była 
Komisja  Oświaty  i  stwierdziła,  ze  wszystko  jest  dobrze  a  dobrze  nie  jest.  Koniecznie  trzeba 
wymienić okna i wykonać zewnętrzną elewację na budynku świetlicy.

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  B.  Kiersnowska  –  nie  wszystko  było  dobrze.  Komisja 
zawnioskowała  o  wykonanie  ogrodzenia  boiska  od  strony  pola  uprawnego.  Kto  graniczy  ze 
świetlicą. Czy dzieci grając w piłkę nie niszczą plonów?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – odnośnie wniosków na drogi – nabór rozpoczął się 30.06.2008 r.
i  będzie  trwał  15.09.2008  r.  Wniosek  był  gotowy  ale  teraz  trzeba  będzie  przygotować
go w generatorze. Wniosku jeszcze nie złożono. Cała pula to 82 mln PLN. Przeliczając przeciętnie 
po 1 mln PLN to skorzysta z dofinansowania 82 samorządy. Wziąwszy pod uwagę, że bardziej 
uprzywilejowane  będą  duże  miasta  to  mamy  marne  szanse  na  pozyskanie  środków.  Takie  są 
kryteria.  W kwestii  świetlic  informuję,  że  PROW nie  rusza.  Obecnie  można  pozyskać  środki
z  RPO, maksymalnie  można złożyć  4 wnioski.  Szanse „przejścia”  mają  2  wnioski.  Można też 
pozyskać środki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. W LGD mamy 4 osoby w radzie,
1  osobę  w  komisji  rewizyjnej  i  1  osobę  w  zarządzie.  We  wrześniu  br.  mają  ruszyć  nabory
z LIDERA i z PROW-u. W Liderze małe wnioski do 25.000 zł. realizują sami mieszkańcy. Odnowa 
wsi – decyduje Rada Gminy. Najbardziej zaawansowane prace nad realizacją rynku w Popowie.

Chodnik przy drodze krajowej Nr 62 w miejscowości Somianka
Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie T. Grześkiewicz – co słychać w sprawie naszego chodnika przy 
drodze krajowej?  

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – mam oświadczenia od właścicieli gruntów znajdujących się przy 
tej  drodze  ale  Pana  oświadczenia  chyba  brakuje.  W  piątek  jestem  umówiony  na  spotkanie
z  przedstawicielem  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad.  Osoby  zbierające 
oświadczenia  napotkały  na  wiele  przeszkód  ale  zebrały  naprawdę  dużo  oświadczeń.  Dyrektor 
Kulesza powiedział, że jeśli pojedyncze osoby nie wyrażą zgody na użyczenie gruntu pod budowę 
chodnika to spróbuje coś zaradzić.

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie T. Grześkiewicz – zapraszamy Pana i Pana Dyrektora na spacer 
tą drogą.

Wójt Gminy A. Żołyński – Dyrektor Kulesza powiedział, że jeśli mieszkańcy nie chcą chodnika to 
niech nie przekazują gruntów. Były naciski parlamentarzystów i nie odniosło to skutku.  To jest 
Państwo w Państwie.

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie T. Grześkiewicz – to znaczy, że tego chodnika nie chcą nam 
zrobić?!

Odp:  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  okazuje  się,  że  na  mapach wiele  siedlisk nie  ma.  Projektant 
twierdzi, że zrobił projekt na podstawie danych, które otrzymał od inwestora a inwestor twierdzi, że 
takie mapy otrzymał ze Starostwa w Wyszkowie. Prawdą jest, że inwestor powinien zaktualizować 
mapy. Powstał problem zjazdów - mapa nie odzwierciedla stanu faktycznego.

Sołtys  Sołectwa Somianka Zaszosie  T.  Grześkiewicz  – przepusty finansowane przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Atostrad wykonane 2 lata temu teraz się zrywa i zasypuje ziemią.
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Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – nie powinni zrywać. Maja pozostawić do czasu zebrania zbiorów. 
Na spotkaniu z Dyrektorem Kuleszą w terenie padło stwierdzenie, że do działki, do której nie ma 
innego  dojazdu  jak  tylko  z  drogi  krajowej,  taki  zjazd  będzie  zapewniony.  Obecnie  nie  jest  to 
respektowane.

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie T. Grześkiewicz -  jak sprawa wygląda w kwestii wystąpienia
o wydanie pozwolenia na budowę? 

Odp:  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  kiedyś  była  inna  procedura  udzielania  pozwoleń  na  budowę. 
Obecnie pierwsza rzecz to: - czy ma Pan dostęp do drogi publicznej. Tak samo sprawa wygląda
z  budową  przy  drodze  powiatowej  czy  gminnej.  Wszystkie  nieuzgodnione  zjazdy,  można 
powiedzieć,  że  są  nielegalne.  My  pomagaliśmy  w  koordynacji  zadania  zmierzającego  do 
zalegalizowania zjazdów. Pan J. Szumowski zgromadził dokumentację w tej sprawie i zawiózł na 
spotkanie w Somiance, jakie miało miejsce na terenie firmy P.H.U. „ROLMAX” Z. Bonisławskiego
w Somiance Nr 94. Nie chcieli przyjąć dokumentacji, kazali zawieźć do Warszawy.

Zaproszenia sołtysów na sesję
Radny M. Krysiak  – mam pytanie  do  Przewodniczącego Rady Gminy –  czy sołtysi  mają  być 
zapraszani na każdą sesję w tym nadzwyczajną. Powołuję się na uchwałę sprzed lat. Ja wprawdzie 
jestem radnym tej kadencji ale koledzy mówili, że taka uchwała jest. Dlaczego sołtysi nie otrzymali 
zawiadomień na ostatnią sesję nadzwyczajną? Dlaczego nie było listy obecności i dlaczego nie 
wypłacono diet?

Odp:  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  informowałem już  na  wspólnym  posiedzeniu 
stałych komisji Rady Gminy, że sołtysi nie zostali zaproszeni na nadzwyczajna sesję ze względu na 
ilość zaproszonych gości i wielkość naszej sali obrad.

Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – sołtys jest osobą, która przekazuje informacje o tym co 
dzieje się w Urzędzie Gminy. 

Radny M. Dąbrowski – jest uchwała, że sołtysi mają być zapraszani na każdą sesję.

Radna B. Kiersnowska – były sesje nadzwyczajne i sołtysi nie byli zapraszani ale nic dziwnego 
skoro na takiej sesji była podejmowana jedna uchwała albo omawiana jedna sprawa.

Przebudowa skrzyżowania w Somiance
Radny M. Rogaliński – czy jest gotowy projekt przebudowy skrzyżowania? 

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – mam zgodę właścicieli gruntów.
Radny M. Rogaliński – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymaga 6 m szerokości.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – nie wiem.

Chodnik w Zaolziu
Radna B. Kiersnowska – wyrównano pobocza ale tak wyrównano, że przejść się nie da.  Może 
znalazłyby się  jakieś  środki  na  ścieżkę  rowerową?  Droga Wola  –  Wyszków –  proszę  o  ujęcie
w budżecie budowy chodnika na tym odcinku.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – teraz budowana jest droga przez MZDW. Z nimi da się rozmawiać 
odnośnie inwestycji przy drogach. Ta instytucja podlega pod budżet Państwa.

12



Droga 62
Radny T. Kokoszka – kiedy droga 62 stała się drogą krajową? Przecież była drogą wojewódzką. 
Czy została zinwentaryzowana? Ktoś popełnił kardynalne błędy.

Obszar objęty ochroną konserwatora zabytków
Radny M. Dąbrowski – rozmawialiśmy na komisjach nt. Planu zagospodarowania przestrzennego
i propozycji konserwatora zabytków odnośnie zasięgu objętego ochroną. Mieszkańcy nie zgadzają 
się na zaproponowany obszar objęty ochroną. Tu chodzi o Popowo, Barcice i Somiankę.

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  jedna  możliwość  wyłączyć  obręby,  druga  przyjąć  plan  bez 
uzgodnień konserwatora zabytków. Wojewoda nam nie przyjmie i trzeba będzie wystąpić na drogę 
sądową. Potrwa to ok. 2 lata.

Radny  M.  Dąbrowski  –  kto  będzie  wydawał  decyzje  o  warunkach  zabudowy  na  terenie 
wyłączonych obrębów? Czy projektant?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – trzeba będzie podpisać nową umowę.

Radna B. Kiersnowska – nie wolno dopuścić do takiego obszaru objętego ochroną konserwatora 
zabytków. Jeśli  do tego dojdzie to będziemy znani jako „Wielka Rada” bo mieszkańcom wielu 
rzeczy robić nie będzie wolno. Np. pobudować domu powyżej 10 m wysokości.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.35 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła: Przewodniczył:
                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący
     Rady Gminy
    Insp. ds. obsługi     
     Rady    Gminy                                                                         /-/ Tadeusz Jacek Tolak
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