
PROTOKÓŁ  NR XXIN/08

z  XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 08 września 2008 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób 

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej               - Wójt Gminy
2. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta 
3. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Nieścior Jacek - Radca prawny
5. Kuchta Elżbieta - Insp. ds. obsługi Rady Gminy
6. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
7. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania z funkcji Skarbnika Gminy Pani Teresy Wiesławy 

Kaczmarczyk i powołanie Pani Anny Królikowskiej na Skarbnika Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  15  radnych  -  Przewodniczący 
przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał wniosek Wójta 
Gminy o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  stanowiący  zał.  nr  3  do  nin.   protokołu a  następnie 
przedstawił porządek obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

Radny L. Kozon – w punkcie 3 podejmowane będą dwie uchwały. Czy to będzie prawidłowo? Czy 
nie powinno być dwóch odrębnych punktów?

Radca prawny J. Nieścior – może tak być. 
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Radny L Kozon – nie znamy kandydatki do funkcji Skarbnika. Czy na powołanie Skarbnika nie 
powinien być ustalony odrębny punkt w porządku obrad?

Radca  prawny J.  Nieścior  –  to  tylko  kwestia  zapisu.  W jednym  punkcie  można  podjąć  dwie 
uchwały i to też będzie prawidłowo. Pani Królikowska jest pracownikiem Urzędu Gminy i jeśli 
będzie potrzeba to można ją poprosić i poznać kandydatkę, zadać pytania.

Radny  L.  Kozon  –  czy  można  na  1  -  2  lata  przed  emeryturą  odwołać  Skarbnika?  (pytanie 
skierowane do radcy prawnego).

Radca prawny J. Nieścior – Skarbnik , Sekretarz Gminy są powoływani na stanowisko przez Radę 
Gminy. To nie jest umowa o pracę lecz powołanie. Można odwołać Skarbnika na 1 - 2 lata przed 
emeryturą. Nie można przez 4 lata blokować Wójtowi możliwości współpracy.

Radny L. Kozon – i to jest zgodne z prawem?

Radca prawny J. Nieścior – tak, to jest zgodne z prawem.

Wójt Gminy A. Żołyński – Pani T. Kaczmarczyk ma legitymację emeryta.

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Zmian do porządku obrad nie wprowadzono.

Do punktu 3
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – w piątek tj. dnia 05.09.2009 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych 
komisji Rady Gminy, na którym rozpatrywano wniosek o odwołanie z funkcji Skarbnik Gminy Pani 
Teresy  Wiesławy  Kaczmarczyk  i  powołanie  Pani  Anny  Królikowskiej  na  Skarbnika  Gminy. 
Uważam, że dziś nie ma potrzeby szczegółowo omawiać tej kwestii.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – szczegółowa dyskusja odbyła się w piątek na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy z udziałem Wójta i Skarbnika. Dziś Pani Skarbnik jest na 
urlopie  wypoczynkowym.  W  projektach  uchwał  w  sprawie  odwołania  Skarbnika  i  powołania 
Skarbnika  nie  wpisano dat.   W wykropkowane pola  proponuje się  wpisanie  dzisiejszej  daty tj.
08 września 2008 r. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie odwołania z funkcji 
Skarbnika Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIN/104/08 w  sprawie  odwołania  Skarbnika  Gminy 
Somianka została podjęta większością głosów:  10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 4 głosami 
„wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

Po podjęciu uchwały o godz. 10.25 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 10 – minutową 
przerwę.

2



Obrady  wznowiono  o  godz.  10.40  w  obecności  13  radnych  –  brak  radnego:  W.  Bartosiaka
i K. Rakowskiego.

Na salę obrad poproszono Panią Annę Królikowską kandydatkę na stanowisko Skarbnika Gminy, 
którą  przedstawił  Wójt  Gminy A.  Żołyński  informując  o  tym,  że  jest  osobą  z  piętnastoletnim 
doświadczeniem w księgowości. Od ponad półtora roku pracuje w gminie Somianka. Najpierw na 
stanowisku  głównej  księgowej  w Gminnym Zespole  Obsługi  Ekonomiczno  –  Administracyjnej 
Szkół  a  obecnie  (po  likwidacji  GZEAS-u)  jest  pracownikiem  Urzędu  Gminy  na  stanowisku 
inspektora  ds.  księgowości.  Posiada  wyższe  wykształcenie.  Spełnia  więc  wszystkie  wymogi  na 
stanowisko głównej księgowej określone w ustawie.

Pani  Anna  Królikowska  –  7  lat  pracowałam  w  księgowości  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy
w  Wyszkowie,  8  lat  w  Urzędzie  Powiatu  w  Wyszkowie,  ok.  1  ½  roku  w  gminie  Somianka. 
Posiadam wykształcenie ekonomiczne policealne i wyższe wykształcenie zarządzanie finansami.

Radny L. Kozon – obecne stanowisko Pani, w Urzędzie Gminy?

Pani Anna Królikowska - insp. ds. księgowości.

Wójt Gminy A. Żołyński – Pani Anna Królikowska została przyjęta do GZEAS-u na stanowisko 
głównej  księgowej  i  prowadziła  całą  księgowość  szkół.  Czyni  to  do  dnia  dzisiejszego  ale  po 
likwidacji  GZEAS-u  w  strukturze  Urzędu  Gminy  jako  insp.  ds.  księgowości.  Jest  osobą 
kompetentną i z doświadczeniem.

Radny L. Kozon – dlaczego odeszła Pani z Urzędu Powiatowego?

Pani Anna Królikowska – do GZEAS-u przyszłam na stanowisko głównej księgowej. To był dla 
mnie awans.

Na salę powrócili radni: W. Bartosiak i K. Rakowski – stan 15 radnych.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  powołania  na 
stanowisko Skarbnika Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIN/105/08 w  sprawie  powołania  na  Skarbnika  Gminy 
Somianka została podjęta większością głosów:  14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 
w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 4
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Zjazd z drogi krajowej do Huty Podgórnej
Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – zjazd do miejscowości Huta Podgórna z drogi 
krajowej jest fatalny. Ludzie nie mogą wyjechać na drogę krajową.

Wójt Gminy A. Żołyński – chodzi o zjazd przy CPN w Hucie?
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Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – wiem panie Wójcie co chce Pan powiedzieć, że 
przez CPN itd. Nas nie interesuje czy to będzie górą, czy dołem. Musimy mieć bezpieczny zjazd.

Wójt Gminy A. Żołyński – obecnie jest 6 m zjazd.

Radny M. Dąbrowski - ma co najwyżej 4,5 m szerokości.

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – tam nie można zjechać. 

Wójt Gminy A. Żołyński – jeszcze dziś się tym zajmę.

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – działka przylegająca jest własnością Agencji 
Nieruchomości.

Wójt Gminy A. Żołyński – planujemy wykupić grunt na zorganizowanie zjazdu. Konkurencji tu 
raczej mieć nie będziemy więc nie ma się co denerwować.

Radny M. Dąbrowski – chyba, że ktoś chciałby wykupić grunt na zorganizowanie parkingów.

Wójt Gminy A. Żołyński – chyba, że tak. W najbliższym czasie tym się zajmiemy.

Żwirowanie dróg
Sołtys  Sołectwa  Huta  Podgórna  W.  Groszkowski  –  żwirowane  były  drogi  leśne.  Drogi  nie  są 
wytyczone. Gdzie był dół tam posypano. To tylko wyrzucone pieniądze. 

Wójt Gminy A. Żołyński – działkowicze byli zadowoleni. Od 30 lat na tych terenach nic nie było 
robione. Grubo nie nasypano ale jednak stan tych dróg został poprawiony. Należało się to zrobić bo 
takie sygnały do Urzędu były przekazywane. Działkowicze są zadowoleni.

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – 3 składy pod Wielęcin można? 

Wójt Gminy A. Żołyński – takie sprawy są załatwiane od ręki. Niekoniecznie na sesji trzeba to 
zgłaszać.

Radny K. Rakowski – od wiosny się o to upominam i Pan kieruje mnie do Pana Szumowskiego i do 
dziś nie ma tego, o co proszę. Dziś o to samo upomina się Sołtys Huty Podgórnej.

Zjazd z drogi krajowej do Huty Podgórnej c.d.
Radny M. Dąbrowski – w Henrysinie, w Kręgach zjazdy zostały poszerzone a Huta Podgórna nie 
istnieje.

Wójt Gminy A. Żołyński – projektant w tym miejscu nie zezwolił na skręt w prawo i w lewo. 
Planujemy wykupić grunt od Agencji Nieruchomości na zorganizowanie tego zjazdu.

Zjazd na skrzyżowaniu w Somiance
Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – mostek na skrzyżowaniu w Somiance się zawalił. Odnoszę 
wrażenie, że firma budująca drogę krajową nie ma zamiaru tego poprawić. Ustawili samochód, 
który tylko utrudniał przejazd i przez kilka dni nic się nie działo. Teraz tylko rurę chcą wyrwać i na 
tym koniec. Trudno jest przejechać osobowym samochodem.
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Wójt  Gminy A. Żołyński  –  złożony został  wniosek na przebudowę skrzyżowania w Somiance. 
Rozmawiałem z  kierownikiem budowy i  pytałem czy mają  zlecenie  przebudowy skrzyżowania
i  budowy  chodnika.  Oświadczenia  zostały  złożone  i  nic  dalej  się  nie  dzieje.  W  rozmowie
z dyrektorem Kuleszą otrzymałem informację, że po trzech tygodniach od złożenia oświadczenia 
ruszą a tymczasem nic się nie dzieje. Kierownik budowy nie ma żadnego zlecenia.

Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – tu chodzi o podwyższenie poziomu zjazdu z drogi krajowej 
w drogę gminną i powiatową.

Radny M. Rogaliński – różnica w poziomie miedzy droga krajową i droga gminną spowoduje, że 
zimą nie da rady wjechać na drogę krajową.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg Krajowych i  Autostrad  nie  ma żadnej 
możliwości porozumienia. Trwają rozmowy, często zgłaszamy uwagi ale to nie przynosi żadnego 
efektu. Piszemy skargi i też bez reakcji. Zobaczymy co będzie z przebudową skrzyżowania.

Radny M. Dąbrowski – może zorganizujemy blokadę?

Wyrwa w asfalcie
Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – w miejscowości Ulasek jest wyra w asfalcie.

Wójt Gminy A. Żołyński – w przyszłym tygodniu zostanie to naprawione.

Zjazd z drogi krajowej do Celinowa 
Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – na zjeździe z drogi krajowej do miejscowości Celinowo 
brak asfaltu.

Wójt  Gminy A. Żołyński  –  mapy na których Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i  Autostrad 
robiła projekty były nieaktualne. Dlatego są problemy ze zjazdami, z chodnikami.

Chodnik w Jackowie Górnym
Radny L. Kozon – kiedy będzie dokończony chodnik w Jackowie Górnym?

Wójt Gminy A. Żołyński – może w przyszłym tygodniu. Do końca tego tygodnia bedą trwały prace 
przy budowie chodnika w Somiance. Przypominam, że tu korzystamy z pracy skazanych. Najlepsi 
fachowcy zatrudniani są w OZ-cie. Dlatego prace idą jak idą.

Termin uroczystego otwarcia drogi w Ostrowach
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – kiedy nastąpi uroczyste otwarcie drogi w Ostrowach? 
Ja do dziś nie wierzę, że ta droga została zrobiona.

Wójt Gminy A. Żołyński – przed odbiorem wcześniej o terminie powiadomię.

Kostka do Zdzieborza
Radny W. Bartosiak – do Zdzieborza zabrakło kostki. Potrzebna jest jeszcze jedna paleta.

Wniosek o drogę 
Radny W. Bartosiak – już dziś składam wniosek do budżetu na 2009 r. o drogę asfaltową Ulasek – 
Wólka Somiankowska i z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie.
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Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  piszemy  wniosek  na  tę  drogę  (na  całość)  i  zostanie  on  złożony
w terminie  do 30.09.2008 r.  do Regionalnego Programu Operacyjnego.  Będziemy mieli  pewne 
szanse bo droga ta łączy się z drogą krajową i drogą powiatową. Czy otrzymamy środki – trudno 
przewidzieć. Uważam, że większe szanse mają gminy miejskie.

Budowa chodnika we własnym zakresie
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy przy własnej posesji można we własnym zakresie 
zgodnie z istniejącymi planami zbudować chodnik?
Wójt Gminy A. Żołyński – w tej kwestii należałoby skonsultować się ze Starostwem Powiatowym
w  Wyszkowie  bo  mówimy o  chodniku  przy  drodze  powiatowej.  Myślę,  że  nie  będzie  z  tym 
problemu ale tu musi wypowiedzieć się Powiat.

Wycięcie krzaków przy hydroforni w Ulasku 
Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – trzeba wyciąć krzaki przy hydroforni w Ulasku.

Wodociąg w Michalinie
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – czy jest już dokumentacja na wodociąg w Michalinie?

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt ma być opracowany do końca br. Jest w trakcie realizacji.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska –  kiedy nastąpi wymiana rur?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  najprawdopodobniej  w  2009  r.  ale  tu  jeszcze  zależy  od  ustaleń
w budżecie na 2009 r.

Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska  –   rozumiem,  że  środki  zostaną  zagwarantowane
w budżecie na 2009 r.

Wójt Gminy A. Żołyński – na dzień dzisiejszy najbardziej naglącą sprawą z gospodarki wodno – 
ściekowej to stacja uzdatniania wody w Somiance z doprowadzeniem sieci do Michalina. Jeśli tylko 
będzie można pozyskać środki, to ruszamy. 

Asfalt na drodze Michalin – Somianka
Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska  –  przydałby  się  asfalt  na  drodze  z  Michalina  do 
Somianki.

Autobus dojeżdża do Michalina
Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska  –  chcę  powiedzieć,  że  dogadaliśmy się  z  kierowcą
i  obecnie  autobus dojeżdża do Michalina.  Zabiera dzieci  i  nawet zakręcić  się da.  Przedtem nie 
można było a teraz jest to możliwe.

Klimatyzacja na salę obrad
Radny W. Bartosiak – na salę obrad przydałby się jeden agregat klimatyzacji.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – na sesji takich spraw nie ma potrzeby zgłaszać.

Plany na 2009 r. dotyczące Huty Podgórnej
Radny K. Rakowski – jakie ma Pan, Panie Wójcie plany względem Huty Podgórnej?
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Wójt Gminy A. Żołyński – będziecie Państwo decydować przy projektowaniu budżetu na 2009 r.
W  2009  r.  będzie  można  skorzystać  tylko  z  Samorządowego  Instrumentu  Wsparcia.  Jeśli 
zaplanujemy drogę Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi to jeszcze tylko jedną drogę będzie 
można rozważyć.

Radny K. Rakowski – chcę wiedzieć jakie środki wpłynęły do budżetu z tego rejonu przez ostatnich 
5 lat. 

Droga w Jankach 
Sołtys Sołectwa Janki D. Majewska – w Jankach trzeba poprawić stan drogi (przy p. Gajewskich – 
na pierwszym zakręcie prosto).  Częściowo działkowicze we własnym zakresie wyżwirowali  ale 
nadal jej stan pozostawia wiele do życzenia. Straszą, że nie będą płacić podatków. Mają problem
z odbiorem odpadów. Żadna firma nie chce z nimi podpisać umowy bo wiosną nie dojedzie tam. 
Właściciele tych działek chcą z Panem Wójtem się spotkać i porozmawiać o problemach.  

Radny M. Dąbrowski – ta droga jest w strasznym stanie.
 
Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.25 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                      Przewodniczył:

/-/ Elżbieta Kuchta           Przewodniczący
 Insp. ds. obsługi              Rady Gminy    
  Rady    Gminy   /-/ Tadeusz Jacek Tolak 
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