
PROTOKÓŁ  NR XXVII/08

z  XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 15 grudnia 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. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
5. Pachulska Maria - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

     w Somiance 
6. Nieścior Jacek - Radca Prawny
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą  zał.

nr 2 do nin. protokołu. 
9. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
3. Przyjęcie protokołów:
– z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2008 r.
– z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 listopada 2008 r.
4. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  z  dnia

28 grudnia 2007 r.
6. Złożenie  sprawozdań  przez  przewodniczących  stałych  komisji  Rady  Gminy  z  pracy 

poszczególnych komisji w 2008 r.  
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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 przedstawił porządek 
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obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi zał. nr 3 do nin. 
protokołu.

Propozycji zmiany ustalonego porządku nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

● Zmian do protokołu z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół  z  XXIV nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy z dnia 20 listopada
2008 r. został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za”.

● Zmian do protokołu z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym protokół  z  XXV nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy z  dnia  21 listopada
2008 r. został przyjęty jednogłośnie: 15 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.
Wójt Gminy A. Żołyński dodał, że ponadto co zawarto w pisemnej informacji, wniosek na drogę 
Ulasek – Kręgi został złożony i przeszedł I etap.

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 Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
proponuje się:

● zwiększenie dochodów o kwotę 159.589 zł. z tytułu:
– wpływu podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych – kwota 18.000 zł.,
– wpływu subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 103.508 zł.,
– wpływu dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 8.081 zł.
– przeniesienie  środków  z  dz.  dz.  801  „Oświata  i  wychowanie”  do  dz.926  „Kultura 

fizyczna i sport” – kwota 30.000 zł.
● zmniejszenie  dochodów  o  kwotę  30.000  zł.  z  tytułu  przeniesienia  środków  z  dz.  801 

„Oświata i wychowanie” do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”
● zwiększeniem wydatków o kwotę 129.589 zł. w tym:

– wydatków na oświatę – kwota 111.589 zł.,
– wydatków na oświetlenie uliczne – kwota 17.000 zł.
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Do przedstawionej informacji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zadał pytanie następującej 
treści: kwota 17.000 zł. dotyczy wymiany lamp?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie, zwiększenie środków na opłaty za zużytą energię elektryczną.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Somianka na 2007 r.  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVII/126/08 została podjęta jednogłośnie: 15 głosami „za”. 

Do punktu 7
porządku obrad

● Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący komisji K. Rakowski.

● Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty  przedstawiła  Przewodnicząca  komisji
B. Kiersnowska.

● Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rolnictwa  przedstawił  Przewodniczący  komisji
K. Mosakowski.

Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy przedstawiając sprawozdania z działalności w 2008 r. 
przedstawili zalecenia z protokołów z poszczególnych posiedzeń, które stanowią zał. nr 6 - 27 do 
nin. protokołu z czego:
– protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowią zał. nr 6 – 12 do nin. protokołu,
– protokoły z posiedzenia Komisji Oświaty stanowią zał. nr 13 – 20 do nin. protokołu,
– protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa stanowią zał. nr 21 – 27 do nin. protokołu

Do złożonych sprawozdań zgłaszano następujące pytania:

do sprawozdania Komisji Rewizyjnej

● Radny W. Bartosiak – do kontroli GOK – czy komisja jest władna ustalać wysokość nagród 
dla Dyrektora GOK? Przecież jet to kompetencja Wójta.

Odp: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Rakowski – Wójt sam określił wysokość nagrody. 
Komisja wnioskowała o 1.000 zł. a Pan Wójt przyznał nagrodę w wysokości 3.000 zł.

● Radny M. Dąbrowski – odnośnie zaległości płatności podatku „martwych dusz” - zaległość 
50.000 zł. to bardzo dużo.

Odp: Przewodniczący Komisji rewizyjnej K. Rakowski – to są zaległości z kilku lat  mają tendencję 
rosnącą. Wystąpiła również sytuacja gdzie naliczono podatek z metra za działkę leśną.

do sprawozdania Komisji Oświaty

● Radny  K.  Rakowski  –  odnośnie  stanu  placówek  szkolnych  –  corocznie  do  oświaty 
dokładamy 2  mln  zł.  Jak  wynika  ze  sprawozdania  Komisji  Oświaty  to  te  placówki  są 
najgorsze w powiecie wyszkowskim. Nie trzeba dbać o dobro własne lecz o dobro wspólne. 
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Niektóre  dzieci  dowożone  są  a  niektóre  chodzą  pieszo  po  2  km.  Trzeba  się  nad  tym 
zastanowić.

Odp:  Wiceprzewodniczący  Komisji  Oświaty  M.  Dąbrowski  –  istnieje  obowiązek  dowozu
z odległości 3 km. My staramy się ten obowiązek wykonywać jak najlepiej. W szkole w Popowie 
zapewniamy prywatny dowóz ale jeśli gmina przewóz zapewni to z tego zrezygnujemy. 

● Radny K. Rakowski – dowóz prywatny ale koszt publiczny.

Odp: Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty M. Dąbrowski – ja na Pana miejscu uszy bym podkulił 
i nic nie mówił. Szkoła w Popowie to koszt 300.000 zł. a szkoła w Jackowie Górnym to koszt 
600.000  zł.  przy  takiej  samej  liczbie  uczniów.  Jeśli  nam  brakuje  pieniędzy  to  szukamy  poza 
budżetem gminy. Inne placówki – jeśli im brakuje – otrzymują z budżetu gminy.

● Radny L. Kozon – szkoła w Popowie Kościelnym została zlikwidowana i od razu powołano 
nową  szkołę  bo  dzieci  z  Popowa  nie  będą  chodzić  do  Jackowa  Górnego.  Ile  Komisja 
Oświaty miała posiedzeń?

Odp: Przewodnicząca Komisji Oświaty B. Kiersnowska - wszystkie zgodnie z planem pracy na rok 
2008.

● Radny L. Kozon – (...).ile?

Odp: Przewodnicząca Komisji Oświaty B. Kiersnowska – harmonogram Pan otrzymał. Nie wiem 
ile. O wszystkich mówiłam w sprawozdaniu.

● Radny  W.  Bartosiak  –  dziś  zawieśmy  topór  wojenny.  Z  jednym  stwierdzeniem  kolegi
M. Dąbrowskiego nie zgodzę się a mianowicie ze stwierdzeniem:, że powinniśmy nawet
z inwestycji drogowych zrezygnować aby wykonać remonty w placówkach oświatowych. 
Droga Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi jest potrzebna i mam nadzieję, że powstanie. 
Jeśli nie to będę ze sceny musiał zejść. Będzie to porażka dla mnie i dla nas wszystkich.

● Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  B.  Kiersnowska  –  tu  chodzi  o  dobro  naszych  dzieci.
W szkole w Jackowie Górnym działa zespół i nie ma akompaniatora. Place zabaw też są pod 
„zdechłym azorkiem”.  Chodzi  o  rozwój  zainteresowań naszych dzieci,  umożliwienie  im 
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu a nie przyzwolenie na stanie na przystanku.

● Radny L. Kozon – ale ja na swoje pytanie nie uzyskałem odpowiedzi.

● Przewodnicząca Komisji Oświaty B. Kiersnowska – było 8 posiedzeń.

● Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – nie wyraziłem zgody na posiedzenie dodatkowe, 
które nie było uwzględnione w planie pracy a o zwołanie którego Przewodnicząca zwróciła 
się  z  pismem. Dotyczyć ono miało analizy potrzeb i  problemów w szkole podstawowej
w Ulasku i  w Popowie Kościelnym. Wcześniej  Przewodnicząca zwróciła się do radnych
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwołanie posiedzenia. Rada Gminy nie wypowiedziała 
się  jednoznacznie  na  powyższy  temat  a  znaczna  część  była  przeciwna  dodatkowemu 
posiedzeniu Komisji Oświaty. 

Innych pytań ani uwag do przedstawionego przez Komisje Oświaty sprawozdania z działalności
w 2008 r. nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący o godz. 12.40 ogłosił 45 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 13.05 w obecności 14 radnych (brak radnej H. Wykowskiej).

do sprawozdania Komisji Rolnictwa – pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

W punkcie 9 porządku obrad,  Wójt  Gminy odniósł  się do zaleceń przedstawionych przez stałe 
komisje Rady Gminy. 

Do punktu 8 
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków  w punkcie 3 porządku obrad radni nie zgłosili.

Do punktu 9 
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

● Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak:
– przekazał życzenia świąteczno – noworoczne nadesłane przez Wicemarszałka Sejmu RP 

Jarosława Kalinowskiego,
– poinformował  o  ustaleniach  z  posiedzenia  Mazowieckich  Izb  Rolniczych:  rejestracji 

bydła, chorobie Aujeszkiego,
– dnia 10,11 lutego 2009 r. odbędzie się w Rząśniku szkolenie dotyczące PROW . Ilość 

miejsc ograniczona - szkolenie dla 100 osób.

● Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  odniesieniu  do  zastrzeżeń  Komisji  Oświaty  zawartych
w protokołach informuję,  że  dużo działań skierowanych zostało do placówek oświatowych. 
Dziś  zakupiono  lampy  oświetlenia  ulicznego  do  szkoły  w  Woli  Mystkowskiej.  Zrobiono 
ogrodzenie w szkole w Kręgach. Drobne remonty, na które wskazała Komisja Oświaty w swych 
protokołach – wykonane.  Dużo dokładamy do oświaty ale do wynagrodzeń bo mamy małą 
liczbę dzieci w klasach. Na inwestycje w placówkach oświatowych może kierujemy zbyt małą 
ilość środków w stosunku do potrzeb, ale są to zaszłości z lat ubiegłych. W jeden rok – dwa lata 
nie  damy rady finansowo tego nadrobić.  W odniesieniu do uwagi  montażu windy dla  osób 
niepełnosprawnych  w  budynku  w  Woli  Mystkowskiej  to  informuję,  że  sprawa  ta  dotyczy 
prywatnej  praktyki  lekarskiej   i  lekarz  sam  powinien  starać  się  ten  problem  rozwiązać. 
Jednostce samorządowej nie wolno inwestować prywatnej działalności. Gmina zapewnia opiekę 
lekarską. Wynajmujemy lokal lekarzowi prowadzącemu prywatną praktykę i jego stan jest taki a 
nie inny. Winda wykorzystywana byłaby tylko dla celów lekarza, biblioteka, apteka i świetlica 
znajdują się na parterze. Gdyby choć część z tych jednostek było na piętrze to montaż windy 
byłby bardziej  zasadny.  Świetlice  –  gmina  może  inwestować  tylko  w obiekty,  których  jest 
właścicielem. Jeśli nie ma prawa własności nie może inwestować. W przypadku modernizacji 
pomieszczeń świetlicy w Woli Mystkowskiej będącej własnością sołectwa można ubiegać się
o środki z Lokalnej Grupy Działania. 

● Radny M.  Dąbrowski  –  z  całą  stanowczością  stwierdzam,  że  to  o  czym Komisja  Oświaty 
wspomniała to są zaległości wieloletnie.

● Radny K. Mosakowski: 
– stan dróg transportu rolnego w opłakanym stanie,

5



– droga w Ostrowach do p. Zgleca,
– w Mystkówcu na odcinku 350mb,
– droga od Grzybowskiego – trzeba puścić równiarkę i dosypać żwiru 

● Wójt Gminy A. Żołyński – w nawiązaniu do kwestionowanych w protokole dzikich wysypisk 
przez  Komisję  Rolnictwa  chce  poinformować,  że  nieprawdą  jest,  że  nic  się  nie  dzieje.
W Kręgach znaleziono receptę i z udziałem Policji śmieci zostały sprzątnięte. W Mystkówcu 
jeśli  nie  znajdzie  się  winowajca  to  właściciel  działki  będzie  musiał  śmieci  sprzątnąć  we 
własnym zakresie. W ostatnim czasie zgłoszeń o dzikich wysypiskach było dużo i nie zawsze 
uda się sprawy wyjaśnić. Policja będzie sprawdzać umowy na odbiór odpadów komunalnych.

● Rany M. Rogaliński Wójt  Zator  wyraził  zgodę na zawarcie  porozumienia  na budowę drogi 
Ulasek – Ciski.

● Wójt Gminy A. Żołyński – narodowy plan dróg. Tam nie było zainteresowania bo za krótki 
odcinek. Nam bardziej opłaca się dołożyć niż wykonać całą inwestycję.

● Radny  M.  Dąbrowski  –  4  lata  wstecz,  Rada  Gminy  zobowiązała  się  poprawić  drogę
do p. Gajewskiego. Trzeba dowieźć żużlu albo gruzu. Żwir się nie nadaje. Taki stan drogi to 
pozostałość po budowie sieci wodociągowej. Trzeba tym mieszkańcom pomóc.

● Wójt Gminy A. Żołyński – Mieszkańcy Michalina i Krąg we własnym zakresie przewieźli lesz 
z elektrociepłowni i poprawili stan swych dróg. Gmina zapłaciła za lesz ale mieszkańcy też 
wykazali się dużą inicjatywą za co serdecznie dziękuję. W 2009 r. będziemy ustalać drogi do 
żwirowania.

● Radny S. Nasiadka – dziękuję za nową wiatę przystankową w Nowych Wypychach.

● Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że Pan Wójt, Pani Wójt i Rady Sołeckie 
ufundowały prezent dla niepełnosprawnego dziecka.

● Sołtys  Sołectwa  Wielątki  Rosochate  D.  Jackowska  przyjmując  nagrodę  podziękowała 
wszystkim fundatorom i zapewniła, że jeszcze dziś trafi ona do adresata.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 10
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.45 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                         Przewodniczył:

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