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

która odbyła się w dniu 08 lutego 2008 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

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

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. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
6. Przedstawiciel prasy lokalnej
7. 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 protokołów:

- z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 03 grudnia 2007 r.
- z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007 r.

5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somianka. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  

z dnia 28 grudnia 2007 r.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  do 

dokonywania  czynności  związanych  z  podróżą  służbową  w stosunku  do  Przewodniczącego 
Rady Gminy. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu  wartości 
nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału na terenie gminy Somianka.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z  nieczystości 
ciekłych z terenu gminy Somianka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele.
14. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. oraz Komisji Oświaty i Komisji 

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

1



Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum – w chwili otwarcia obecnych 14 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 
9  tj.  „podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu  wartości 
nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału na terenie gminy Somianka”.

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: 14 głosami „za” przyjęła powyższy wniosek.

Po przyjęciu zmiany Rada Gminy prowadziła obrad według następującego porządku:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:
− z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 03 grudnia 2007 r.,
− z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007 r.
5.  Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somianka.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/2007 
     z dnia 28 grudnia 2007 r. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  do 

dokonywania  czynności  związanych  z  podróżą  służbową  w  stosunku  do 
Przewodniczącego Rady Gminy .

 9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  z  organizacjami
           pozarządowymi.
   10.   Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
   11.   Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka.

   12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele.
         13.  Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. oraz Komisji Oświaty i Komisji 

Rolnictwa.
14.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15.  Wolne wnioski i zapytania.
16.  Zamknięcie obrad.
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Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłaszano następujące wnioski i interpelacje:

Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – złożyłem protest/ zażalenie mieszkańców 
miejscowości Wólka Somiankowska  i odpowiedzi żadnej nie otrzymałem. 
Następnie odczytał treść pisma i poinformował, że zwracał się z prośbą do Wójta aby radni zebrali 
się na wizję lokalną i sprawdzili jak ta droga wygląda, w jakim jest stanie. Błoto, woda a chodzą nią 
codziennie  dzieci  do  szkoły  z  Wólki  Somiankowskiej  do  Ulasku.  Na  zakończenie  swego 
wystąpienia  zwrócił  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie  dlaczego  Rada  nie  uwzględniła  tej  inwestycji
w planie finansowym na 2008 r.  

Naczelnik  OSP  Popowo  Kościelne  T.  Grześkiewicz  –  przyjechałem  aby  interweniować
o przyznanie środków w wysokości 20.000 zł. na OSP Popowo Kościelne. 

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak po wysłuchaniu sugestii Radcy prawnego poinformował, że 
od następnej sesji w punkcie „Wnioski i interpelacje” głos udzielany będzie tylko radnym. Sołtysi
i inni uczestnicy sesji będą mogli zabierać w punkcie „Wolne wnioski i zapytania”.

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

 Uwag do protokołu Nr XIII/2007 nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół Nr XIII/2007 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za”.

 Uwag do protokołu Nr XIV/2007 nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół Nr XIV/2007 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za”.

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.

W tym punkcie głos zabrał radny M. Krysiak zgłaszając pytanie następującej treści: „...dlaczego 
pominięto  w  dostawie  leszu  miejscowość  Kręgi.  Mieszkańcy  Krąg  upominali  się  o  ten  lesz
i oferowali transport”.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – nie pominięto ani Krąg ani Suwina choć mieszkańcy Suwina też 
apelowali o ten towar. Lesz trzeba było odebrać natychmiast po otrzymaniu informacji z Ciepłowni 
Wyszków.  Transport  zapewnili  mieszkańcy  gminy  tj.  mieszkańcy  miejscowości  Jasieniec
i Henrysin. Przy najbliższej okazji lesz zostanie dostarczony do Krąg i Suwina.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.
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   Do punktu 6
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że dnia 28 grudnia 2007 r. pan W. Bartosiak 
złożył wniosek o rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radca Prawny J. Nieścior  – tę kwestie reguluje ustawa o samorządzie terytorialnym. Niepodjęcie 
uchwały przez Radę Gminy w sprawie  przyjęcia rezygnacji w terminie 1 miesiąca od daty złożenia 
wniosku w przedmiotowej sprawie, z mocy prawa jest równoznaczne z przyjęciem tej rezygnacji z 
upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.  Teraz należy wybrać 
Komisje  Skrutacyjną  w  celu  dokonania  wyboru  nowego  Wiceprzewodniczącego.  Wybór 
Wiceprzewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością co najmniej 
połowy ustawowego składu Rady.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak podziękował radnemu W. Bartosiakowi za dotychczasowa 
współpracę i przeprosił za ewentualne błędne decyzje. 

Następnie  przystąpiono  do  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej  celem  przeprowadzenia  głosowania 
dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak 
poinformował,  że  osoby  wchodzące  w  skład  w/w  komisji  nie  będą  mogły  kandydować  na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
1. Krysiak Marcin
2. Kokoszka Tadeusz
3. Kozon Leszek

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

W  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  Rada  Gminy   powołała  Komisję  Skrutacyjną  
w następującym składzie:

1. Krysiak Marcin
2. Kokoszka Tadeusz
3. Kozon Leszek

Członkowie  Komisji  Skrutacyjnej  wybrali  na  przewodniczącego  komisji  -  radnego  Marcina 
Krysiaka. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radny K. Mosakowski  zgłosił na w/w stanowisko Pana Sławomira Szczerbę – radnego ze wsi 
Stare Kozłowo. 

Innych kandydatur nikt nie zgłaszał.

Radny S. Szczerba wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący T.J. Tolak ogłosił 15 minutową przerwę celem przygotowania Kart do głosowania.
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Po przerwie na salę obrad przybył radny S. Nasiadka – stan 15 radnych.  

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Krysiak przedstawił zasady głosowania:
Głosowanie  odbędzie  się  na  kartach  ostemplowanych  pieczęcią  o  treści:  „Rada  Gminy
w Somiance”.  Na  kartę  wpisano  imię  i  nazwisko zgłoszonego kandydata  i  przy tym nazwisku 
znajdują  się  dwa  pola:  nad  słowem  „TAK”  i  nad  słowem  „NIE”.  Kto  jest  „za”  wyborem
p. S.  Szczerby na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy dokonuje  skreślenia znakiem X w polu 
„TAK”  natomiast  jeśli  ktoś  jest  „przeciw”  wyborowi,  dokonuje  skreślenia  znakiem X w  polu 
„NIE”.   Głos ważny będzie wówczas jeśli wystąpi tylko jedno skreślenie znakiem X w polu TAK 
lub w polu NIE. Głosem nieważnym będzie karta na której wystąpi więcej niż jedno skreślenie bądź 
jeśli nie wystąpi żadne skreślenie.

Pytań ani uwag do przedstawionych zasad głosowania nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  M.  Krysiak  okazał  urnę,  po  stwierdzeniu  że  jest  pusta 
dokonano jej zamknięcia. Po rozdaniu kart przystąpiono do głosowania.

Każdy z radnych w odrębnym pokoju dokonał skreślenia na karcie i na sali obrad wrzucał swój głos 
do urny. 

Po oddaniu głosów o godz. 10.55 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że następuje krótka 
przerwa celem przeliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokółu. 

O godz. 11.00 wznowiono obrady w obecności 15 radnych. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  M.  Krysiak  odczytał  treść  protokołu  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  podając  wynik  głosowania  –  w/w  protokół  Komisji 
Skrutacyjnej  wraz z kartami  głosowania stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów: 11 „za”, 4 „przeciw”, 
głosów nieważnych nie było.

Wiceprzewodniczącym  Rady  Gminy  wybrany  został  większością  głosów  radny  Sławomir 
Szczerba.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały Nr XV/71/08 w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym uchwała  została  podjęta  jednogłośnie  w obecności  15 radnych podczas 
głosowania.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  złożył  gratulacje  nowo  wybranemu 
Wiceprzewodniczącemu i zaprosił Go do stołu prezydialnego.

Do punktu 7
porządku obrad

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

 zwiększeniem dochodów o kwotę 200.000 zł. z tytułu:
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− zwiększenia  o  kwotę  100.000 zł  podatku  od  nieruchomości  (Rada Gminy uchwaliła 
wyższa stawkę podatku od planowanej w projekcie budżetu gminy),

− zwiększeniem o kwotę 100.000 zł. środków na modernizację budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ulasku (dotacja celowa),

 zwiększeniem wydatków o kwotę 793.000 zł. z przeznaczeniem na: 
− w dz.  010  „Rolnictwo  i  łowiectwo”  na  koszty  nadzoru  i  dokumentacji  geodezyjnej 

powykonawczej budowy sieci wodociągowej Celinowo -Stare Płudy – Nowe Płudy - 
Jasieniec - kwota 14.000 zł.,

− w dz. 600 „Transport i łączność”:
− budowę chodnika w Zdzieborzu - kwota 30.000 zł.
− bieżące utrzymanie dróg na terenach letniskowych - kwota 100.000 zł.
− modernizację chodnika w Jackowie Górnym – kwota 25.500 zł.
− budowę chodnika w Somiance – kwota 25.000 zł.
− dokumentację na modernizację dróg gminnych – kwota 40.000 zł.

− w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa: na dokumentację na budowę miejsc spotkań we 
wsi Popowo Kościelne – kwota 20.000 zł.

− w dz. 750 „Administracja publiczna” na modernizację budynku Urzędu Gminy – kwota 
70.000 zł.

− w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
− na budowę garażu OSP w Popowie Kościelnym – kwota 20.000 zł.
− na remizę strażacką OSP w Barcicach – kwota 8.500 zł.

− w dz. 801 „Oświata i wychowanie” na wydatki inwestycyjne:
− termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku – kwota 

240.000 zł. (w tym 100.000 zł. dotacja i 140.000 zł.środki własne)
− dokumentację  na  budowę  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Zespole  Szkół

w Somiance – kwota 20.000 zł.
− dokumentację  na  rozbudowę  hali  sportowej  przy  Zespole  Szkół  w  Woli 

Mystkowskiej – kwota 50.000 zł.
− w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

− na  dokumentację  na  projekt  zbiorczej  kanalizacji  na  terenie  gminy  kwota 
120.000zł.

− na modernizację punktów świetlnych – kwota 10.000 zł. 
 różnica między kwotą dochodów a wydatków w wysokości 593.000 zł. zostanie pokryta

z wolnych środków.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  proponowane  zmiany  budżetowe 
omawiane były szczegółowo na posiedzeniach komisji. Następnie zwrócił się do Przewodniczących 
komisji o przedstawienie opinii.

Opinie komisji:

− Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  K.  Rakowski  zgłosił  następujące  wnioski  do 
przedstawionego projektu uchwały:

1. wykreślenie  kwoty 120.000 zł.  i  planowanego zadania  „dokumentacja  na  projekt 
zbiorczej kanalizacji na terenie gminy”,

2. zagwarantowanie środków na przydomowe oczyszczalnie,
3. zwiększenie  środków  na  modernizację  chodnika  w  Jackowie  Górnym  do  kwoty

40.000 zł.,
4. zwiększenie środków na remizę strażacką w Barcicach do kwoty 20.000 zł.,
5. zwiększenie środków na budowę chodnika w Somiance do kwoty 35.000 zł.
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− Przewodniczący Komisji Rolnictwa K. Mosakowski – popieramy wnioski Komisji Rewizyjnej.
− Przewodnicząca Komisji  Oświaty B.  Kiersnowska –  popieramy projekt  uchwały w sprawie 

zmian budżetowych przedstawiony przez Wójta Gminy. O żadnych wypracowanych wnioskach 
nikt nas nie informował.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  ja  sygnalizowałem, że  Komisja  Rewizyjna  zgłosiła  na  posiedzeniu 
wnioski do przedstawionego projektu uchwały.

Radny W. Bartosiak – na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, której jestem członkiem i byłem obecny 
na  posiedzeniu,  ustaliliśmy  tylko  wykreślenie   kwoty  120.000  zł.  i  rezygnację  z  wykonania 
dokumentacji na projekt zbiorczej kanalizacji na terenie gminy.

Odp. Przewodniczący Komisji Rolnictwa K. Mosakowski – taka decyzja zapadła po dzisiejszych 
uzgodnieniach.

Przewodnicząca Komisji Oświaty B. Kiersnowska – Komisja Oświaty zgłasza wniosek o wskazanie 
w załączniku inwestycyjnym przy realizacji zadania „modernizacja dróg gminnych” konkretnych 
dróg tj. drogi Suwin - Ciski i drogi Barcice.  

Wiceprzewodniczący  Komisji  Oświaty  M.  Dąbrowski  –  na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty 
rozważaliśmy, że:
− budowa chodnika w Jackowie Górnym nie jest zasadna i chcieliśmy zaplanowane środki na to 

zadanie  podzielić  na:  zwiększenie  środków na budowę chodnika w Zdzieborzu na zakręcie
i chodnika w Somiance,

− droga w Wólce Somiankowskiej jest bardziej zasadna niż droga do Nowego Kozłowa.

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  B.  Kiersnowska  –  nie  zgadzam  się  z  kwestią  dotyczącą 
stwierdzenia,  że  droga  w  Wólce  Somiankowskiej  jest  bardziej  zasadna  niż  droga  do  Nowego 
Kozłowa. O tym na posiedzeniu Komisji Oświaty mowy nie było.

Wiceprzewodniczący Komisji  Oświaty M. Dąbrowski - podejmowaliśmy rozmowę na ten temat
z Panem Wójtem i otrzymaliśmy wyjaśnienie,  że planowana jest  realizacja całej  drogi Ulasek - 
Wólka Somiankowska – Michalin, czyli aż do drogi krajowej.

Członek Komisji Rolnictwa W. Bartosiak – chciałbym od strony prawnej zasięgnąć informacji: czy 
możliwe jest aby na sesji przedstawione zostały inne wnioski niż ustalone na posiedzeniu komisji 
bo przed sesją „dogadano się” z Komisją Rewizyjną. Ustalenia z posiedzenia Komisji są zapisane w 
protokole. Ja byłbym za chodnikiem w Somiance ale w Jackowie Górnym chodnik już jest więc po 
co go wymieniać. Bez sensu.

Radny L. Kozon – pozostało 500 mb i chcemy dokończyć te inwestycję. Dlaczego p. Dąbrowski nie 
wnioskuje o zdjęcie środków z OSP Popowo. Miał być tylko garaż dla samochodu a buduje się 
garaż z  nadbudówkami.  Odnośnie drogi  w Wólce:  Pan Bartosiak jest  radnym kolejna kadencję
a teraz chce zrobić całą drogę.

Radny K. Rakowski – mówiono o drodze w Wólce Somiankowskiej a o drodze w Hucie Podgórnej 
mówiono. Czy to tylko działanie pod publikę.

Radny K. Mosakowski – w Jackowie Górnym trzeba skończyć to co zostało zaczęte.

7



Radny W. Bartosiak – są inwestycje bardziej potrzebne.

Radna B. Kiersnowska – krzyczymy,  że gmina zadłużona. Było stanowisko, że nic nie robimy. 
Zmniejszono środki na budowę drogi Wola Mystkowska – Nowe Kozłowo. Każdy chce drogę ale 
powinniśmy rozważyć gdzie bardziej jest potrzebna a nie kierować się faktem „kto z kim trzyma”. 
Pan Bartosiak ma rację. Faktycznie droga o którą walczy jest w stanie pozostawiającym wiele do 
życzenia  ale  jeśli  w 2007 r.  zbudowano odcinek to  teraz  trzeba  zaczekać.  Ja  o  drogę  w Woli 
Mystkowskiej walczę 7 lat. Społeczeństwo też walczy o chodnik w Woli Mystkowskiej. Zawsze są 
ważniejsze  inwestycje.  Mam  jeszcze  prośbę  aby  sołtysi  nie  przekazywali  w  teren  błędnych 
informacji.

Radny  M.  Dąbrowski  odczytał  fragmenty  protokołu  z  posiedzenia  Komisji  Oświaty  z  dnia
05 lutego 2008 r. dotyczące dyskusji nt.:

− budowy drogi w Hucie Podgórnej,
− chodnika w Jackowie Górnym,
− budowy chodnika w Zdzieborzu.

Z sali wyszła radna B. Kiersnowska – stan 14 radnych.

Radca prawny J. Nieścior – nie chcę wypowiadać się na temat która droga powinna być zbudowana 
w pierwszej kolejności. Po to Państwo pracujecie na komisjach aby wypracować stanowisko. Nie 
rozumiem co znaczy pojecie „dogadywania się”.

Radny W. Bartosiak – inne ustalenia na komisji  a inna opinia na sesji  po konsultacjach z inną 
komisją.

Radca prawny J. Nieścior  – jako radni macie prawo zgłaszać wnioski i nie jest wcale tu wiążąca 
opinia Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk – Komisja Rewizyjna pracuje jeszcze jako komisja budżetowa. 
Być może Pan radca o tym nie wiedział.

Radca prawny J. Nieścior – Komisja Rewizyjna ma swoje funkcje i dziwię się, że pełni również 
funkcję komisji budżetowej.

Na tym dyskusja została zakończona.

Przewodniczący  rady Gminy odczytał  i  poddał  po  głosowanie  zgłoszone  do  projektu  uchwały 
stanowiącego zał. nr 6 do nin. protokołu:

I. Wnioski Komisji Rewizyjnej:
1. wykreślenie  kwoty 120.000 zł.  i  planowanego zadania  „dokumentacja  na  projekt 

zbiorczej kanalizacji na terenie gminy”,
2. zagwarantowanie środków na przydomowe oczyszczalnie,
3. zwiększenie  środków  na  modernizację  chodnika  w  Jackowie  Górnym  do  kwoty

40.000 zł.,
4. zwiększenie środków na remizę strażacką w Barcicach do kwoty 20.000 zł.,
5. zwiększenie środków na budowę chodnika w Somiance do kwoty 35.000 zł.

II. Wniosek Komisji Oświaty:
dokumentacja na drogi gminne: Suwin – Ciski, Barcice.
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W głosowaniu jawnym powyższe wnioski zostały przyjęte większością głosów: 9 głosami „za”,
1  głosem  „przeciw”  i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”  w  obecności  12  radnych  podczas 
głosowania. W trakcie głosowania brak radnych: B. Kiersnowskiej, H. Wykowskiej i S. Nasiadka.

Po  głosowaniu  Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  o  godz.  12.00  ogłosił  20  –  minutową 
przerwę celem zmiany uchwały budżetowej.

Obrady wznowiono o godz. 12.20 w obecności 14 radnych. Brak radnego S. Szczerby.

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 7 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały na salę obrad przybył radny S. Szczerba – stan 15 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XV/72/08 w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej
Nr XIV/67/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. została podjęta większością głosów: 10 głosami „za”,
1 głosem „przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi się”. 

Wójt Gminy A. Żołyński – powstało pewne zamieszanie. Widzę, że sołtysi  są zdezorientowani. 
Proszę  Panią  Skarbnik  aby  odczytała  z  załącznika  inwestycyjnego  wszystkie  zadani  i  kwoty 
zaplanowane na realizację tych zadań

Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk odczytała wszystkie pozycje z załącznika inwestycyjnego wraz
z planowanymi kwotami na realizacje wymienionych zadań.                                            

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że ustawowo istnieje obowiązek podjęcia 
uchwały w sprawie  upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności 
związanych  z  podróżą  służbową w stosunku do  Przewodniczącego  Rady Gminy.  Chodzi  m.in.
o podpisywanie delegacji podróży służbowych.

Pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

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

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XV/73/08 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego 
Rady  Gminy  do  dokonywania  czynności  związanych  z  podróżą  służbową  w  stosunku  do 
Przewodniczącego Rady Gminy  została podjęta jednogłośnie  w obecności 15 radnych podczas 
głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała, że podstawą 
do podjęcia tej uchwały jest ustawa  o samorządzie gminnym oraz ustawa o działalności pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie.  Następnie  przedstawiła  formy i  priorytety  współpracy,  zlecanie 
realizacji zadań publicznych i kontrolę realizacji zadania publicznego.
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Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działania pożytku publicznego na rok 2008 stanowiącej  zał. nr  9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/74/08 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 10
porządku obrad

Wójt  Gminy A. Żołyński  – zostaliśmy zmuszeni  do ustalenia nowych górnych stawek opłat  za 
odbiór odpadów. Wzrosła stawka za odpady niesegregowane i jeśli  my nie zmienimy stawek to 
będziemy mieli problemy ze znalezieniem odbiorcy odpadów z naszych jednostek. 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że komisje pozytywnie ustosunkowały się 
do propozycji Wójta a następnie odczytał treść uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XV/75/08  została  podjęta  jednogłośnie w  obecności
15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 11
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – górna stawka odbiega od realiów rynkowych czego efektem jest brak 
możliwości wyłonienia wykonawcy na odbiór ścieków z gminnych jednostek organizacyjnych. Dla 
indywidualnych mieszkańców bo osoba fizyczna indywidualnie ustala stawkę z odbiorcą.

Komisje  pozytywnie  zaopiniowały  zaproponowaną  przez  Wójta  stawkę  w  wysokości
                                                            11,50 zł/m3  + 7% VAT

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia  górnych 
stawek opłat ponoszonych przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka stanowiącej zał. nr 
11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XV/76/08  została  podjęta  jednogłośnie w  obecności
15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący  rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  lokalna  społeczność  wystąpiła
z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele. Rada Gminy ma obowiązek 
przychylić się do wniosku. 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Popowo - Parcele stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XV/77/08  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
 

Do punktu 13
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak – ustawowo tylko Komisja Rewizyjna ma kompetencje 
kontrolne.

Radca prawny  J. Nieścior - zapoznałem się ze Statutem Gminy i okazuje się, że macie Państwo 
odrębne  komisje:  Komisję  Rewizyjną  i  komisję   zajmującą  się  sprawami budżetowymi.  Macie 
ponadto zapis, że powinna być uchwała w sprawie przyjmowania planów pracy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

W głosowaniu jawnym wniosek  został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas 
głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych i sołtysów w punkcie 3 porządku 
obrad, udzielił Wójt Gminy A. Żołyński.

Droga Ulasek -  Wólka Somiankowska  – odp: ja też nie popierałem teraz budowy tej drogi bo 
planujemy budowę całego odcinka składając  wniosek o pozyskanie środków na  realizację  tego 
zadania. Jestem optymistą i myślę, że uda nam się to zadanie wykonać. Zrealizowany w 2007 r. 
odcinek za 370.000 zł. zostanie potraktowany jako wkład własny. W 2008 r. będzie ten wniosek 
opracowany i postaramy się go złożyć. Taka idea przyświecała mojej decyzji.

Środki  na  OSP  Popowo  Kościelne –  odp:  wnioskowane  środki  zostały  na  dzisiejszej  sesji 
przyznane.

Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Prośba o pomoc dla chorego dziecka
Wójt  Gminy A.  Żołyński  przedstawił  prośbę  Pana  Kobiałki  o  finansowe  wsparcie  na  leczenie 

11



chorego dziecka. Poinformował, że na sali obrad są ulotki, w których zawarte zostały niezbędne 
informacje na ten temat (ulotka stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu).

Wniosek o chodnik przy drodze krajowej Wyszków - Serock
Sołtys Sołectwa Somianka – Zaszosie T. Grześkiewicz – składałem wniosek o chodnik przy drodze 
krajowej Wyszków – Serock. Poszerza się jezdnię, ruch ma być trzykrotnie większy, tą drogą jeżdżą 
samochody ciężarowe z nadmierną prędkością nie zwracając uwagi na przepisy drogowe. Którędy 
mają chodzić piesi a w tym dzieci do Zespołu Szkół w Somiance. Gdzie upominać się o środki na 
budowę chodnika: w gminie, czy z budżetu Państwa? 

Wójt  Gminy A. Żołyński  –  chodnik jest  planowany ale tylko w niektórych punktach,  tylko na 
odcinkach których właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Sołtys Sołectwa Somianka – Zaszosie T. Grześkiewicz – jeśli w czasie godziny jedzie 100 TIR-ów
z  prędkością 100 km/godz. i większą a do rowu jest 70 cm - to którędy mają chodzić dzieci do 
szkoły?!

Wójt Gminy A. Żołyński – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad twardo stoi przy swoim. Postulat 
został skierowany w tej sprawie.

Radny  T.  Kokoszka  –  może  na  sesję  zaprosić  przedstawiciela   Generalnej  Dyrekcji  Dróg
i Autostrad. Zdaje się, że nie rozumieją problemu i „olewają” samorząd.

Sołtys Sołectwa Somianka – Zaszosie T. Grześkiewicz – a jeśli mieszkańcy ofiarowaliby grunt za 
rowem?

Wójt Gminy A. Żołyński – to byłaby już nasza inwestycja.

Wysoki podjazd 
Radna H. Wykowska – już teraz nie możemy wyjechać z Płudów na drogę krajową. Co będzie 
później jeśli jeszcze zostanie położona nakładka?

Wójt Gminy A. Żołyński – wchodzą w głąb 20 m. Zjazd też zostanie wyprofilowany.

Droga Ulasek – Wólka Somiankowska
Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – złożony protest mieszkańców dotyczył tego, 
że drogi w budżecie na 2008 r. nie ma. Teraz usłyszałem, że w 2009 r. zostanie ujęta. Jak mam to 
rozumieć.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  planujemy złożyć  w  2008  r.  wniosek  do  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego. Jeśli pozytywnie zostanie rozpatrzony to przystąpimy do realizacji inwestycji  ale 
nie wcześniej niż w 2009 r. Złożyliśmy wnioski do samorządowego Instrumentu wsparcia ale nie 
wiemy, które zostaną zaakceptowane i nie wiemy jaki będzie wkład własny dlatego na te zadania
w budżecie gminy nie zostały zagwarantowane środki. Na dzień dzisiejszy w budżecie na 2008 r. 
uwzględniono tylko te zadania, które są kontynuacją z lat ubiegłych. Droga w Woli Mystkowskiej 
przy byłym GS w kierunku posesji  Państwa Wójcik na 2008 r.  nie znalazła się w budżecie bo 
złożony do FOGR wniosek nie zyskał akceptacji. Wniosek złożony został ponownie. Jeśli uzyska 
aprobatę to będziemy szukać środków w budżecie.
              
Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – co mam powiedzieć mieszkańcom?
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Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli tylko zostanie uruchomiony Regionalny Program Operacyjny to 
będziemy składać wnioski.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  przedstawił  pisemną  petycję  mieszkańców  Wólki 
Somiankowskiej dotyczącą budowy drogi Ulasek – Wólka Somiankowska (petycja stanowi zał. nr 
14 do nin. protokołu).

Przekazanie budynku w Popowie Kościelnym
Sołtys  Sołectwa  Popowo  Kościelne  D.  Żmijewski  –  jakie  jest  stanowisko  radnych  odnośni 
przekazania nieruchomości w Popowie Kościelnym Wspólnocie Wiejskiej?

Wójt Gminy A. Żołyński – radni w większości są przeciwni.

Sołtys Sołectwa Popowo Kościelne D. Żmijewski – chce poznać uzasadnienie. Obecnie budynkiem 
nikt się nie zajmuje, budynek niszczeje.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  uzasadnieniu  podano  fakt,  że  gmina  nie  ma  żadnego  obiektu
w Popowie.

Radny M. Dąbrowski – tu raczej chodzi o uregulowanie stanu prawnego. Dziś na sesję przybył 
przedstawiciel  społeczności  Popowa  Kościelnego  p.  Rzemek,  będący  świadkiem  okoliczności 
powstania tej nieruchomości. Jest w posiadaniu starego dokumentu / umowy zaciągnięcia kredytu 
na budowę tegoż budynku. Błąd tkwi w tym, że kiedyś, ktoś dokonał podziału nieruchomości bez 
zgody właściciela i powstało zamieszanie. Gmina nie może nie dać budynku Wspólnocie bo nie jest 
właścicielem. Może natomiast pozyskać nieruchomość przez zasiedzenie i przekazać Wspólnocie. 
Następnie radny M. Dąbrowski odczytał treść w/w pisma.

Plan zagospodarowania przestrzennego
Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – co z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Czy już jest, czy jeszcze go nie ma?

Wójt Gminy A. Żołyński – miał być na koniec miesiąca stycznia br. Mamy go uzyskać do końca 
lutego  2008  r.  Urbanista  nanosi  wskazane  przez  nas  poprawki.  Naprawdę  niewiele  brakuje  do 
zakończenia. Całą procedurę zaczynamy od nowa.

Przystanek w Nowych Wypychach
Radny S. Nasiadka – co z wiatą przystankową w Nowych Wypychach? Co dalej zrobić w zaistniałej 
sytuacji. Obecnie ta budowla straszy wyglądem.

Wójt Gminy A. Żołyński – na wandalizm lekiem jest Policja. Obecną wiatę trzeba rozebrać.

Zmiana prawnika 
Radny W. Bartosiak – po 18 latach współpracy z Panem Przybyłowskim  chcę poznać powody 
zmiany prawnika. Pan jako gospodarz ma prawo decydowania o ty. Po dzisiejszej sesji stwierdzam, 
że obecny radca prawny ma kompetentna wiedzę.

Wójt Gminy A. Żołyński – zlikwidowałem ½ etatu prawnika. Obecnie zatrudniony radca prawny 
miesięcznie jest  tańszy o 500 zł.  Kancelaria  adwokacka z  Pułtuska świadczy nam usługi 5 dni
w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Można kontaktować się telefonicznie i za pośrednictwem fax. 
Dyżury prawnika we wtorki w godz. 13.00 – 16.00.
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Działalność placówek oświatowych w gminie Somianka
Radna H. Wykowska – została zaproszona do szkoły w Pniewie z okazji  „Dnia Babci”. Piękne 
święto i jaka frekwencja, obecnych było ok. 100 osób. Jeśli w naszej gminie zapomina się o takich 
świętach  to  nie  mamy  się  co  dziwić,  że  mamy  wandalizm.  W Somiance  mamy  piękną  salę 
gimnastyczną i nic się pod ty względem nie dzieje. Są tylko żądania.

Wójt Gminy A. Żołyński – w wielu szkołach na terenie gminy takie święta są organizowane. Do 
Zespołu Szkół w Somiance na takie święto nie byłem zapraszany. Jeśli chodzi o wykorzystanie hali 
gimnastycznej to trzeba zatrudnić osobę nadzorującą i umożliwić korzystanie z tego obiektu. W tym 
celu może zmienimy Statut Gminnego Ośrodka Kultury.

Radny M. Dąbrowski – w prasie przeczytałem, że wszyscy Dyrektorzy szkół otrzymali nagrody. To 
jest efekt. Ma Pan w ręku pewien instrument i nie potrafi Pan go wykorzystać.

Wójt Gminy A. Żołyński – poszedłem śladem roku ubiegłego ale w przyszłym roku nagrody będą 
zróżnicowane.

Radny M. Dąbrowski – szkoła w Wypychach i Kręgach zorganizowały „Dzień Babci” bo poczuły 
się zagrożone, obawiały się likwidacji. To ich zmobilizowało.

Pismo ZNP 
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego 
dotyczące pozostawienia GZEAS oraz uczestnictwa ZNP w sprawach oświaty.

Wójt Gminy A. Żołyński – likwidacja GZEAS to kompetencja Wójta i radnych. Opinia ZNP może 
być  wzięta  pod uwagę  przy podejmowaniu decyzji  ale  wcale  nie  koniecznie  tak  musi  być.  Ta 
placówka  nie  działała  prawidłowo  i  są  liczne  tego  dowody.  Dlatego  zrodził  się  taki  plan. 
Nauczyciele najpierw się skarżyli a teraz stają w obronie.

Informacja o szkoleniu 
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował  o  szkoleniu  rolników,  którego 
przeprowadzenie   zostało  zaplanowane  w  sali  obrad  Urzędu  Gminy  w  Somiance  w  dniach
13 - 15 lutego 2008 r.

Droga w Michalinie
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – o naszej drodze w Michalinie nic się nie mówi. Trzeba 
ją chociaż podsypać.

Przystanek w Michalinie
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – kierowcy PKS nie chcą zatrzymywać się na przystanku 
w Michalinie. Może trzeba złożyć pismo z interwencją w PKS Wyszków?

„Dzień Babci” w Somiance
Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska  -  „Dzień  Babci”  był  zorganizowany  w  Oddziale 
przedszkolnym w Somiance. 

Nieżyczliwość placówki oświatowej
Radna H. Wykowska – kto jest odpowiedzialny za następującą sytuację: dorośli przybyli do szkoły 
w Somiance po odbiór dzieci z wycieczki. Padał deszcz, wiał wiatr a sprzątaczki po zakończeniu 
pracy poinformowały, że zamykają szkołę. Dorośli musieli opuścić budynek. Kto za taką sytuację 
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powinien odpowiedzieć: Dyrektor czy sprzątaczki?

Wójt Gminy A. Żołyński – taki fakt stanowi świadectwo dla Dyrektora tej placówki.

Na tym zakończono realizację punktu 15 porządku obrad.

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.40 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XV 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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