
PROTOKÓŁ Nr XVI/08
z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się w dniu 27 marca 2008 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 6 spóźnionych

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. Nieścior Jacek - Radca Prawny
5. Skarpetowski Zygmunt - przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

  i Autostrad – Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 
  Ostrów

6. Kierownik Inspektoratu Nadzoru Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów
7. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej

  w Somiance 
8. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Przedstawiciele prasy lokalnej
10. Mieszkańcy gminy Somianka
11. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do 

nin. protokołu 

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 lutego 2008 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  

z dnia 28 grudnia 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  oraz  wartości  jednego  punktu

w złotych dla:
a). Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance,

b). Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.
9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  określającego  wysokość  oraz 

szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków:  motywacyjnego,  za  wysługę  lat, 
funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych  składników wynagradzania  dla 
nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę 
Somianka na 2008 r.  

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za 
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kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  doskonalenia  nauczycieli  oraz 
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.  

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  ze  stołówek  szkolnych 
prowadzonych przez Gminę Somianka.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Ekonomiczno  – 
Administracyjnej Szkół w Somiance.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów pracy:

a).  Komisji  ds.  Rolnictwa,  Rozwoju  Społeczno  –  Gospodarczego  i  Gospodarki
                       Finansowej,

b). Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego.
17. Przedstawienie  rozstrzygnięcia  nadzorczego  dotyczącego  uchwały  Nr  XV/74/08  Rady 

Gminy Somianka z dnia 08 lutego 2008 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008 r.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2008 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 
na 2008 rok.

20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum – w chwili otwarcia obecnych 9 radnych – powitał uczestników sesji.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji – 
zawiadomienie o terminie sesji zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.

Do przedstawionego porządku sesji Wójt Gminy złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad:
 punktu 7 tj. „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy”,
 punktu 15 tj. „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierzawy”.

W trakcie zgłaszania przez Wójta wniosku na salę przybył radny W. Bartosiak – stan 10 radnych.

Innych propozycji do zmiany porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie: 10 głosami „za” przyjęła powyższy wniosek.

Po przyjęciu zmian Rada Gminy prowadziła obrad według następującego porządku:
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3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 lutego 2008 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  

z dnia 28 grudnia 2007 r.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  oraz  wartości  jednego  punktu

w złotych dla:
a). Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance,
b). Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  określającego  wysokość  oraz 
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków:  motywacyjnego,  za  wysługę  lat, 
funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych  składników wynagradzania  dla 
nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę 
Somianka na 2008 r.  

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za 
kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  doskonalenia  nauczycieli  oraz 
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.  

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  ze  stołówek  szkolnych 
prowadzonych przez Gminę Somianka.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Ekonomiczno  – 
Administracyjnej Szkół w Somiance.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów pracy:

a). Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki
      Finansowej,
b). Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego.

15. Przedstawienie  rozstrzygnięcia  nadzorczego  dotyczącego  uchwały  Nr  XV/74/08  Rady 
Gminy Somianka z dnia 08 lutego 2008 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008 r.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2008 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 
na 2008 rok.

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

Na salę przybył radny M. Dąbrowski – stan 11 radnych.

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Zygmuntowi Skarpetowskiemu
-  przedstawicielowi  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  –  Dyrektorowi  Rejonu 
Drogowego Stawek 07-300 Ostrów.

3



Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – administruję drogę Nr 62
w kierunku Łachy. Droga była poszerzana, nakrywana i obecnie jest jeszcze poszerzana do 8 m 
będzie wzmocniona siatką  i  nakryta trzema warstwami asfaltu. Modernizacja jest konieczna bo 
natężenie ruchu w 2007 r. w stosunku do lat poprzednich wzrosło prawie trzykrotnie. Najwięcej 
kontrowersji budzą zjazdy z drogi krajowej na działki rolne i mieszkalne. Zjazdy zostały nakreślone 
z projektu liniowego bez uzgodnień w terenie. 
Następnie  Dyrektor  Rejonu  Drogowego  Stawek  07-300  Ostrów  Z.  Skarpetowski  odczytał 
zaprojektowane zjazdy w miejscowościach:
− Rybienko Nowe,
− Rybienko Stare,
− Rybno,
− Kręgi Nowe,
− Kręgi stare,
− Michalin,
− Somianka,
− Somianka Parcele (tylko 3 działki zjazdy z drogi krajowej, pozostałe z drogi gminnej),
− Stare Płudy (w większości dojazdy z drogi gminnej).
Podania o wykonanie zjazdu należy składać do Kierownika Inspektoratu Nadzoru w Ostrowi.

Wójt Gminy A. Żołyński – Panu Dąbrowskiemu Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w warszawie przekazałem listę 60 działek gdzie zjazdy powinny być, a ich nie ma. 

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – nie otrzymaliśmy tej listy 
ale będziemy się o nią upominać i odpowiedź prześlemy Panu Wójtowi pocztą.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – mieszkańcy Sołectwa Somianka Zaszosie upominają się
o chodnik. Czy jest szansa na jego zbudowanie?

Dyrektor  Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z.  Skarpetowski  –  gmina miała  pozyskać 
teren na te inwestycję. Obecnie problem jego usytuowania nie został rozstrzygnięty; czy w pasie 
drogowym i w tym celu trzeba byłoby wykarczować drzewa, czy za pasem drogowym i tu trzeba 
byłoby  pozyskać  grunt  od  rolników  i  mieszkańców.  Jak  te  kwestie  zostaną  rozstrzygnięte  to 
wówczas projektant będzie taki chodnik mógł zaprojektować.

Radny M. Krysiak -  w Kręgach ok. 20 działek nie będzie miało dojazdu z dróg gminnych do 
działek rolnych.

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – my nanosiliśmy zjazdy z 
map obrębowych. 

Kierownik Inspektoratu Nadzoru – czy te działki znajdują się w wykazie przekazanym Dyrektorowi 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mówił pan Wójt?

Wójt Gminy A. Żołyński – na tym wykazie tylko rejon Somianki został uwzględniony.

Na salę obrad przybył radny T. Kokoszka – stan 12 radnych.

Kierownik Inspektoratu Nadzoru –  należałoby stworzyć jedna listę żeby niczego nie przeoczyć.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  usłyszałem od Dyrektora  Generalnej  Dyrekcji  ...,  że  każdy rolnik,
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u którego nie zaplanowano zjazdu to wykonuje go na własny rachunek.

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – my wybudujemy ale z tym 
problemem musi się zgłosić do Inspektoratu Nadzoru.

Radny M. Dąbrowski – czy przy trasie Nr 62 w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że stała budowla 
może powstać w odległości 30 m od krawędzi jezdni?
Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – tak, nadal obowiązuje bo
w przyszłości zaplanowano drogi wewnętrzne. Na razie wykonanie wstrzymano bo trzeba wykupić 
grunty. Niemniej jednak stała budowla może powstać dopiero w odległości 30 m.

Na salę obrad przybył radny K. Rakowski – stan 13 radnych.

Mieszkaniec gminy Somianka Pan Sitek – mam działkę w Kręgach. Składałem podanie o zjazdy. 
Czy na tym moja rola się kończy, czy jeszcze muszę dopełnić innych formalności?

Dyrektor  Rejonu  Drogowego  Stawek 07-300 Ostrów Z.  Skarpetowski  –  więcej  nic  nie  trzeba. 
Odpowiemy na podanie.

Mieszkaniec gminy Somianka – jeśli chcemy przeznaczyć działkę pod budowę przy istniejącym 
zjeździe to od czego zacząć?

Dyrektor  Rejonu  Drogowego  Stawek 07-300 Ostrów Z.  Skarpetowski  –  jeśli  chodzi  o  podział 
działki to decyzję wydaje Wójt a Powiat wprowadza do ewidencji. Natomiast o zjazd występuje się 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mieszkaniec Somianki H. Liśkiewicz – w mojej bramie zaprojektowano przystanek. Ulano taką 
warstę  asfaltu,  że  niemożliwością  jest  obecnie  wyjechać  i  wjechać  na  podwórko.  Kto 
odpowiedzialny jest za taką sytuację?

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – proszę napisać pismo w tej 
sprawie i przeniesiemy. Inwestycje nadzoruje młody kierownik. Uczulamy, że w przypadku kolizji 
należy wykonanie inwestycji wstrzymać do wyjaśnienia sprzeczności.

Mieszkaniec  Somianki  H.  Liśkiewicz  –  miała  być wysepka  i  przejście  dla  pieszych.  Wysepkę 
zlikwidowano. Pytam – dlaczego?

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – sprawdzimy to.

Radny S. Nasiadka – kto odpowiada za drzewa w pasie drogowym?

Dyrektor  Rejonu  Drogowego  Stawek 07-300 Ostrów Z.  Skarpetowski  –  za  drzewa  zniszczone 
podczas wykonywania tej inwestycji odpowiadam ja. Jeśli uschnie to trzeba będzie posadzić nowe.

Radna H. Wykowska – jak zostanie rozwiązana kwestia zjazdu z drogi krajowej na Płudy. Obecnie 
jest wysoki uskok.

Wójt Gminy A. Żołyński – mamy wykupić grunt od Pani Ruszczak i planuje się zorganizować zjazd 
z drogi powiatowej.
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Radny W. Bartosiak – czy nakładka będzie położona na całość, czy tylko miejscowo?

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – miejscowo.

Radny M. Dąbrowski – są miejsca gdzie woda będzie stała od wczesnej wiosny do czerwca. Po ca 
tak szerokie rowy zostały wykopane. Przecież to tylko będzie szkodzić tej inwestycji.

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – słusznie tam droga będzie 
się psuła.
Radny K. Rakowski – więc po co tak głębokie rowy kopiecie?

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – projektant motywował to 
tym, że są to rowy odparowe. Teraz tego nie zmienimy.

Mieszkaniec Michalina p. Bajorek – wczoraj złożyliśmy podania o zjazdy.

Dyrektor  Rejonu  Drogowego  Stawek  07-300  Ostrów  Z.  Skarpetowski  –  zostaną  rozpatrzone
i decyzje najprawdopodobniej pozytywne zostaną wydane.

Radny M. Krysiak – czy na każdą działkę planowany jest odrębny zjazd, czy wspólny na dwie?

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – dotychczas wykonywano
1 zjazd do 1 działki ale teraz będzie 1 zjazd do 2 działek.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – ile kosztuje wykonanie zjazdu?

Dyrektor  Rejonu  Drogowego  Stawek  07-300  Ostrów  Z.  Skarpetowski  –  to  trzeba  uzgodnić  z 
Kierownikiem budowy.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – czy można we własnym zakresie wykonać zjazd?

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – absolutnie nie.

Sołtys Sołectw Michalin W. Czarnowska – czy można wyciąć drzewa?

Dyrektor Rejonu Drogowego Stawek 07-300 Ostrów Z. Skarpetowski – trzeba mieć pozwolenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Innych  pytań  ani  uwag  do  Dyrektora  Rejonu  Drogowego  Stawek  07-300  Ostrów
Z. Skarpetowskiego nikt nie zgłaszał.

O godz. 11.00 Dyrektor Rejonu Drogowego  Z. Skarpetowski opuścił salę obrad.

Salę opuścił radny: S. Szczerba i M. Krysiak – stan 11 radnych.

Z  uwagi  na  brak  innych  wniosków  i  interpelacji  Przewodniczący  Rady  Gminy  przystąpił  do 
realizacji punktu 4 porządku obrad.
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Do punktu 4
porządku obrad

Uwag do protokołu Nr XV/08 nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół Nr XV/08 z dnia 8 lutego 2008 r.  został przyjęty jednogłośnie
w obecności 11 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.
Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. Rada Gminy przyjęła informację do 
akceptującej wiadomości.

Na salę powrócił radny M. Krysiak – stan 13 radnych.

   Do punktu 6
porządku obrad

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

 zwiększeniem  dochodów  o  kwotę  224.504  zł.  z  tytułu  wpływu  subwencji  oświatowej
z budżetu państwa,

 zwiększeniem wydatków o kwotę 403.104 zł. z przeznaczeniem na: 
− w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na wydatki inwestycyjne - kwota 71.000 zł.,
− w dz. 710 „Działalność usługowa” na plan zagospodarowania przestrzennego – kwota 

15.000 zł.,
− w dz. 758 „Różne rozliczenia” na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota 

224.504 zł.
− w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na modernizację i budowę 

punktów świetlnych – kwota 30.000 zł.
− w  dz.  921  „Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego”  dotacja  z  budżetu  na 

dokumentację na budowę Centrum Edukacji Społeczne w Somiance - Parcele – kwota 
62.000 zł.

 różnica  między  kwotą  dochodów  a  wydatków  w  wysokości  178.600  zł.  wpłynie  na 
zwiększenie deficytu, którego źródłem pokrycia będą przychody z wolnych środków.

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 5 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVI/78/08 w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej
Nr XIV/67/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.  została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.  
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Do punktu 7
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał:

− w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości 1 punktu w złotych dla Ośrodka 
pomocy Społecznej,

− w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości 1 punktu w złotych dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej,

przedstawiła  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska,  którego  pisemna  treść  stanowi  zał.  nr  6  do  nin. 
protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 7 a
porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia najniższego 
wynagrodzenia oraz wartości 1 punktu w złotych dla Ośrodka pomocy Społecznej stanowiącej zał. 
nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
oraz wartości 1 punktu w złotych dla Ośrodka pomocy Społecznej  została podjęta jednogłośnie
w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 7 b
porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy T.J.  Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia najniższego 
wynagrodzenia oraz wartości 1 punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącej 
zał. nr 8 do nin. protokołu.

W trakcie czytania treści uchwały na salę przybyła radna B. Kiersnowska – stan 14 radnych.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XVI/80/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
oraz  wartości  1  punktu  w  złotych  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.     

Do punktu 8
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  poinformowała,  że
w 2004 r.  Rada Gminy uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy. Obecnie proponuje się zmianę stawki z tytułu ogrzewania lokali  mieszkaniowego zasobu 
gminy z 2,00 zł. + VAT/m2  na kwotę 2,50 zł. + VAT/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

Pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w przedmiotowej sprawie stanowiącej  zał.
nr 9 do nin. protokołu.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/81/08 zmieniająca uchwałę Nr XIII/83/2004 Rady Gminy 
Somianka z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy  została podjęta jednogłośnie  w obecności 14 radnych podczas 
głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  w  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  poinformowała,  że 
wynagrodzenie nauczycieli składa się z następujących składników:
− wynagrodzenia zasadniczego,
− dodatku stażowego,
− dodatku motywacyjnego,
− dodatku funkcyjnego,
− dodatku za warunki pracy,
− innych dodatków:

− dodatku mieszkaniowego, 
− dodatku wiejskiego,

− dodatku za godziny nadliczbowe,
− zapomogi zdrowotnej,
− zasiłku na zagospodarowanie.
Wynagrodzenie  zasadnicze,  zasiłek  na  zagospodarowanie oraz  częściowo  dodatek  stażowy
i zapomogę zdrowotną reguluje „Karta Nauczyciela” natomiast pozostałe składniki reguluje Rada 
Gminy. Ponadto odczytała z projektu uchwały warunki przyznawania poszczególnych składników 
wynagradzania  oraz  ich  wysokość  obowiązującą  w  2007  r.  i  proponowaną  na  2008  r.  Projekt 
regulaminu wynagradzania był konsultowany ze związkami zawodowymi pracowników oświaty
w dniu 25 marca 2008 r. z czego został spisany stosowny protokół – Protokół z przeprowadzonych 
uzgodnień dotyczących projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz Uchwały dotyczącej 
opłat za kształcenie nauczycieli stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu.

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  XVI/82/08 w  sprawie  regulaminu  wynagradzania 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za 
wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somianka na 
2008 r.  została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – fundusz na doskonalenie zawodowe tworzony jest z 1% odpisu od 
wynagrodzeń  osobowych.  W  2008  r.  wynosi  28.351,00  zł.  Złożono  zapotrzebowanie  na 
dofinansowanie  doskonalenia  na  kwotę  26.500,00  zł.  Podział  środków  na  w/w  cel  został 
uzgodniony ze związkami zawodowymi - Protokół  z przeprowadzonych uzgodnień dotyczących 
projektu  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  oraz  Uchwały  dotyczącej  opłat  za  kształcenie 
nauczycieli stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu. Zgłoszono zapotrzebowanie na dofinansowanie 

9



następujących specjalności i form kształcenia:

1. studia licencjacie – język angielski
2. studia magisterskie uzupełniające – edukacja wczesnoszkolna, matematyka,
3. studia  podyplomowe  –  bibliotekoznawstwo,  oligofrenopedagogika,  prawo  oświatowe, 

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, język rosyjski,
4. konferencja –  „Motywowanie uczniów do nauki”,
5. kurs  doskonalący  –  „Język  angielski  na  różnych  poziomach”,  „Propozycje  ćwiczeń 

gimnastyczno  -  tanecznych,  aerobik  na  lekcji  wychowania  fizycznego”,  „Obsługa 
Internetu”,  „Technologia informacyjna w kształceniu zintegrowanym”,  „Praca z  uczniem 
niepełnosprawnym”,  „Narkotyki  wśród  młodzieży”,  „Kurs  doskonalący  dla  nauczyciela 
stażysty”, „Terapia pedagogiczna i usprawnianie deficytów rozwojowych”,

6. szkolenie – „Aktywne metody nauczania”, „Dobra komunikacja w gimnazjum”, okresowe
w zakresie BHP, „Współpraca z rodzicami”, Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, 
„Rozwiązywanie  problemów  i  konfliktów  szkolnych”,  z  zakresu  zarządzania  oświatą,
z zakresu pozyskiwania funduszy.

Ustalono maksymalną kwotę dofinansowania na kształcenie nauczyciela w wysokości 1.500 zł. 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały z sali wyszedł radny M. Rogaliński – stan 13 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVI/83/08 w  sprawie ustalenia  maksymalnej  kwoty 
dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  doskonalenia 
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie została 
podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 11
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  w  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  poinformowała,  że
w Gminie Somianka prowadzone są dwie stołówki. Wydawane jest 1 danie gorące: w tygodniu
4 razy zupa i 1 raz drugie danie. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są nauczyciele, uczniowie
i inni pracownicy szkoły. Korzystanie ze stołówek jest odpłatne. Uczniowie korzystający z posiłku 
wnoszą miesięczną opłatę w wysokości 20 zł. a nauczyciele i inni pracownicy szkoły w wysokości 
26 zł. miesięcznie.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak czy wpłaty na żywienie w pełni zabezpieczają środki na 
wyżywienie i nie trzeba dofinansowywać z budżety gminy?

Sekretarz Gminy T. Lipska – wystarcza. Są dopłaty z GOPS na żywienie dla dzieci znajdujących się 
w trudnych warunkach. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/84/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych  prowadzonych  przez  Gminę  Somianka  została  podjęta  jednogłośnie w  obecności
13 radnych podczas głosowania. 

Z sali obrad wyszedł radny J. Staśkiewicz – stan 12 radnych.
Do punktu 12

porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – dużo dyskutowaliśmy wcześniej więc nie ma nad czym debatować dziś.

Radny  M.  Dąbrowski  –  czy  likwidacja  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Ekonomiczno  – 
Administracyjnej wpłynie pozytywnie na skutek finansowy gminy?

Wójt Gminy A. Żołyński - tak, wpłynie pozytywnie.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/85/08 w sprawie  likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance została podjęta jednogłośnie w obecności
12 radnych podczas głosowania. 

O godz. 11.45 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 30 – minutową przerwę. Obrady wznowiono
o godz. 12.20 w obecności 13 radnych (brak radnego J. Staśkiewicza).

Do punktu 13
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  przedstawiona  została  nam  propozycja  zawarcia  porozumienia
z  Powiatem  na  letnie  utrzymanie  dróg  powiatowych  na  terenie  naszej  Gminy  w  terminie  od
29  lutego  2008  r.  do  31  grudnia  2008  r.  Zadań  do  wykonania  wyszczególniono  wiele
i  zaproponowano kwotę 18.101 zł.  Dotychczas nie dokładaliśmy własnych środków na do tych 
zadań. Ja byłbym za podpisaniem porozumienia. Decyzja należy jednak do Rady Gminy.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – dziękuję za prace wykonane na drodze w Ostrowach. 
Wykonawca p. Kobiałka bardzo dobrze wykonał powierzone zadanie. Mieszkańcy są zadowoleni.

Na salę powrócił radny J. Staśkiewicz – stan 14 radnych.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr XVI/86/08 w sprawie  zawarcia  porozumienia  z  Zarządem 
Powiatu Wyszków została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 14
porządku obrad
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Sekretarz Gminy T.  Lipska – ramowe regulaminy pracy Komisji  Oświaty i  Komisji  Rolnictwa 
zostały opracowane przez Kancelarię Adwokacką obsługującą nasz Urząd. Zostały one uzupełnione 
o  zakresy  działania  komisji  zamieszczone  w  § 8  w  załącznikach  1-2  do  uchwały.  Komisje 
zapoznały  się  z  treścią  proponowanych  regulaminów,  dyskutowały  nad  niektórymi  zapisami
i wyraziły swoje opinie o przedłożonych projektach.
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady Gminy 
wprowadzono zmiany w stosunku do ramowego regulaminu a mianowicie w załącznikach 1 i 2 do 
uchwały:
− w  § 3 uzupełniono zapis o dane wynikające ze Statutu Gminy,
− wykreślono z projektu w zał 1 i 2 zapis § 7 w brzmieniu: „ Posiedzenie Komisji odbywają się 

nie rzadziej niż raz w miesiącu”,
− w § 8 wpisano uzgodniony zakres zadań.

Pytań ani uwag do przedstawionych informacji nikt nie zgłaszał.

Z sali wyszedł radny T. Kokoszka – stan 13 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/87/08 w sprawie regulaminów pracy komisji Rady Gminy 
Somianka  została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

Na salę przybył radny L. Kozon – stan 14 radnych.

Do punktu 15
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Somianka z dnia 08 lutego 2008 r. 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi 
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2008  r.  została 
uchylona przez Urząd Nadzoru z uwagi na to, że została potraktowana jako akt prawa miejscowego 
a Urząd Nadzoru tę kwestię zarzucił. Chodzi o zapis wejścia w życie i formę ogłoszenia uchwały.

Na salę powrócił radny T. Kokoszka – stan 15 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść rozstrzygnięcia nadzorczego stanowiącego 
zał. nr 17 do nin. protokołu. 

Z sali wyszedł radny S. Brzeziński – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 16
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  uchwała  w  sprawie  uchwalenia 
Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r. podejmowana jest w identycznej treści 
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za  wyjątkiem zapisu  §  3  dotyczącego  wejścia  w  życie,  tj.  obecnie  §  3  otrzymuje  brzmienie: 
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały na salę powrócił radny S. Brzeziński – stan 15 radnych.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVI/88/08 w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy 
Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działania pożytku publicznego na rok 2008 została podjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych 
podczas głosowania. 

Do punktu 17
porządku obrad

Projekty planów pracy przedstawili:
− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Rakowski – zał. nr 19 do nin. protokołu,
− Przewodnicząca Komisji Oświaty B. Kiersnowska - zał. nr 20 do nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa K. Mosakowski poinformował, że Komisja zbierze się przed 
najbliższą sesją i taki plan opracuje a następnie przedstawi go na najbliższej sesji.

Uwag do przedstawionych planów pracy komisji rewizyjnej i komisji oświaty nikt nie zgłaszał.
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącej zał. nr 21 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/89/08 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych 
Rady Gminy Somianka na 2008 rok została podjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas 
głosowania. 

Do punktu 18
porządku obrad

Z uwagi na fakt zgłaszania wniosków i interpelacji  tylko do przedstawicieli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzi zostały udzielone bezpośrednio w punkcie 3 przez w/w 
przedstawicieli.

Do punktu 19
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Wyłożenie operatu opisowo - kartograficznego
Wójt Gminy A. Żołyński odczytał treść informacji Starostwa Powiatowego o wyłożeniu projektu 
operatu opisowo – kartograficznego w pok. 22 w terminie 14.03.2008 – 04.04.2008 r. Zachęcił do 
sprawdzenia zapisów bo jeśli będą rozbieżności w ewidencji gruntów i budynków to może mieć to 
wpływ na podwyższenie bądź obniżenie stawki podatków.
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Radny M. Krysiak – informacja poszła w teren ale tak naprawdę to mieszkańcy w większości nie 
wiedzą o co chodzi.  Proszę o to  żeby informacje  przesyłane w teren były pisane zrozumiałym 
językiem.  Słowo „operat”  dla  znacznej  części  mieszkańców nie  kojarzy się  z  niczym i  w tym 
momencie pojawia się pytanie: „o co tu chodzi?”.

Prośba o wzmocnienie pozostałej konstrukcji wiaty przystankowej
Radny S. Nasiadka – proszę o wzmocnienie pozostałej konstrukcji wiaty przystankowej w Nowych 
Wypychach. Ci co przyczynili się do jej dewastacji może sporadycznie korzystają z komunikacji 
PKS i nie jest im potrzebna ale wiata jest potrzebna bo mieszkańcy często korzystają z komunikacji 
PKS.

Wybite szyby w świetlicy w Skorkach 
Radna B. Kiersnowska – w świetlicy w Skorkach wybito wszystkie szyby, czy Wójt o tym wie?

Wójt Gminy A. Żołyński – tak, telefonicznie zostałem o tym poinformowany.

Oświetlenie hydroforni
Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – potrzebne są choć 3 lampy do oświetlenia hydroforni
w Celinowie.

Wyrwa w drodze na zakręcie w Starym Kozłowie
Radny S. Szczerba – w Starym Kozłowie na zakręcie w jezdni jest duża wyrwa. Trzeba podsypać 
bo to stwarza zagrożenie dla podróżnych.

Na tym zakończono realizację punktu 19 porządku obrad.

Do punktu 20
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.05 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XVI 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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