
PROTOKÓŁ  NR XXXIIN/09

z  XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 19 maja 2009 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób (w tym 3 osoby spóźnione)

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. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
5. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
6. 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  wyrazenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego 

(pomiędzy  gminą  Somianka  a  gmina  Wyszków  dotyczącego  realizacji  projektu  –  szlaki 
rowerowe).

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  10  radnych  (brak  radnego
W. Bartosiaka,  M .Krysiaka,  B, Kiersnowskiej,  H. Wykowskiej,  S. Szczerby)  -  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  2  do  nin.   protokołu a  następnie 
przedstawił porządek obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 3 do nin. protokołu.

Zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.
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Do punktu 3
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że sesja została zwołana z uwagi na realizację wspólnego 
projektu z Gminą Wyszków. Miasto Wyszków nie chciało wyasygnować własnych środków przy 
drogach powiatowych.  W efekcie  same gminy wiejskie  powiatu  wyszkowskiego przystąpiły do 
projektu. 

Na salę przybyła radna H. Wykowska – stan 11 radnych.

Podinsp  ds.  pozyskiwania  funduszy  unijnych  i  zamówień  publicznych  I.  Gargała  dostarczyła 
projekt uchwały z nowymi kwotami (II wersja) oraz mapy – stanowiące odpowiednio zał. nr  5-7 
do nin. protokołu.

Wójt Gminy A. Żołyński – Gmina Wyszków wzięła cały ciężar realizacji projektu. My jesteśmy 
partnerami. Założenia realizacji projektu skierowane są bardziej na promocję/informatykę niż na 
cele infrastrukturalne. 
Następnie odczytał założenia do projektu – szlaki rowerowe wraz z danymi finansowymi realizacji 
poszczególnych zadań w tym finansowy udział gminy Somianka: 

• opracowanie dokumentacji projektowej
• opracowanie studium wykonalności
• opracowanie szlaków turystycznych – utwardzanie nawierzchni 137,7 km
• oznakowanie zabytków i opracowanie informacji po 2.000 zł. za każdy zabytek
• oznakowanie atrakcji przyrodniczych
• modernizacja bazy noclegowej
• organizacja wypożyczalni sprzętu
• budowa miejsc odpoczynku dla turystów
• zakup wyposażenia punktu Informacji Turystycznej
• promocja projektu
• zakup instalacji terminali informacyjnych – infokioski

Powyższe dane są zawarte w zał. nr 6 do nin. protokołu.

Wójt Gminy – przyjmując uchwałę przyjmujemy ciężar wykonania określonych zadań. Realizacja 
projektu nastąpi w latach 2010 -2011, z czego w 2010 r. wykonanie większości zadań a w związku
z tym i większość wydatków a w 2011 zakończenie realizacji.

Radny M. Rogaliński – czy to inaczej niż przy budowie dróg?

Wójt Gminy A. Żołyński– my jesteśmy partnerami, liderem jest Wyszków. Na dzień dzisiejszy nie 
wiadomo kto i kiedy ma wyłożyć środki. My musimy wyłożyć ok. 140.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy inne gminy z powiatu wyszkowskiego już podjęły 
uchwały?

Wójt Gminy A. Żołyński – dziś uchwały podejmują: gmina Zabrodzie, Długosiodło i my.

Radny M. Dąbrowski – kto opracowywał plan szlaków?

Wójt Gminy A. Żołyński – członkowie Stowarzyszenia SOMA: p. Hania Główczyk, p. B. Kuchta, 
pracownik  Gminnego  ośrodka  Kultury  w  Somiance  M.  Kuczer   oraz  p.  M.  Siekierski  - 
przedstawiciel ODR
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Radny L. Kozon – kto będzie jeździł polną drogą?

Wójt Gminy A. Żołyński – możemy pewne rzeczy kwestionować. Takie są założenia. 

Radny J. Staśkiewicz – żeby nie było tak, że gmina Wyszków sobie wyżwiruje a nic nie zyskamy.

Radny T. Kokoszka – jaka pozostaje szerokość drogi po wydzieleniu ścieżki.

Wójt Gminy A. Żołyński – my powinniśmy mówić o szlakach rowerowych a nie ścieżkach. 

Rany M. Rogaliński - - szlak przez Stare Płudy wykręca w pole a tam nie ma żadnego zabytku.
W Suwinie mamy 2 zabytki.

Wójt Gminy A. Żołyński– w Suwinie idzie też. Jest żółty szlak.

Radny S. Nasiadka – zróbmy najpierw drogi a nie ścieżki. Róbmy coś dla siebie.

Radny M. Dąbrowski – widzę drogę ….., do Wielęcina też droga jest ujęta.

Wójt – mamy 4,3 km dróg na własnym terenie. Tu ważna jest kwestia własności.

Radny  M.  Dąbrowski  –  drogę  relacji  Wielęcin  –  Celinowo  też  można  poprawić  i  ona  jest
w wykazie. Droga do Suwina też jest wykazana.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – ważne czy ona jest ujęta w wykazie do poprawy.

Wójt Gminy A. Żołyński– niektóre drogi nie mają uregulowanego stanu prawnego i takiej drogi nie 
możemy wskazać. Możemy wskazać wszystkie drogi gminne, inaczej moglibyśmy przyczynić się 
do zawalenia projektu.

Radny M. Dąbrowski – część drogi od Huty przez las to nasza droga?

Wójt Gminy A. Żołyński – zaplanowaliśmy szlak ulicą Sosnową i …

Podinsp  ds.  pozyskiwania  funduszy  unijnych  i  zamówień  publicznych  I.  Gargała  –  ulicami: 
Sosnową, Lipową i Zakątek. Droga przez Celinowo nie jest nasza.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak (kierując pytanie do radnego M. Dąbrowskiego) – czy Pan 
już uzyskał odpowiedź, jak w Popowie zaplanowano szlak?

Radny  M.   Dąbrowski  –  właśnie  się  rozglądam  w  tej  mapie.  Mnie  jeszcze  interesuje  czy 
utwardzenie, czy asfaltowanie.

Wójt Gminy A. Żołyński – sądząc po kosztach wykonania całości zadania to raczej dożwirowanie. 
Następnie  zwrócił  się  do  prac  Urzędu  Gminy  podinsp  ds.  pozyskiwania  funduszy  unijnych
i zamówień publicznych I. Gargała i podinsp ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy 
unijnych Ł. Lalak - czy w kwestii dożwirowania możemy jeszcze coś poprawić?

Podinsp ds.  pozyskiwania  funduszy unijnych i  zamówień publicznych  I.  Gargała  i  podinsp  ds. 
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zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych Ł. Lalak  – tak ale jeszcze dziś i o tych 
zmianach  musimy  poinformować  Wyszków.  Otrzymamy  przeliczenie  udziału  finansowego 
stosownie do wprowadzanych zmian.

Wójt  Gminy A.  Żołyński– droga od Jackowa Górnego do Jank – kto jest  właścicielem,  trzeba 
szybko sprawdzić.  Sprawdzenie drogi wiodącej przez Celinowo tj. droga od Suwina do Wielęcina – 
nasza czy gminy Zatory?

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 11.05 ogłosił 10 – minutową przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 11.25 w obecności 11 radnych. 

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt głównie nakierowany jest na promocję.

Radny  M.  Dąbrowski  –  mnie  interesują   dwa  punkty:  1)  modernizacja  bazy  noclegowej  – 
modernizacja budynku i 2) dożwirowanie dróg.

Wójt Gminy A. Żołyński – nas najbardziej interesowałoby dożwirowanie.

Podinsp. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych Ł. Lalak – na wszystko co 
chcemy zrobić musimy mieć własność.

Wójt Gminy A. Żołyński - dla nas ważne są zadania, co będzie u nas robione. Ja bym się z tego nie 
wyłamywał. Trochę byłoby dla nas szkoda, że wszystkie gminy w powiecie wyszkowskim wejdą
a my pozostaniemy z boku. 

Radny M. Dąbrowski – na promocję 190.000 zł. Przecież oznakowanie to też promocja.

Wójt Gminy A. Żołyński – tu chodzi o bilbordy przy głównych trasach. Myślę, że taka promocja 
jest nam potrzebna bo gdzie Serock wiele osób wie, Popowo, no … też, ale o Somiance to już 
niewiele osób wie gdzie jest. Taka promocja może spowodować, że ktoś przypadkowo przyjedzie
i  mu się  spodoba.  Pod przemysł  nie  mamy przeznaczonego terenu z  wyjątkiem terenu między 
Jankami  a  Popowem gdzie  się  dopuszcza  działalność  ….  i  zabudowę mieszkaniową.  Jesteśmy 
gminą typowo rolniczą.

Wójt Gminy A. Żołyński – czy macie policzone kwoty?

Podinsp. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych Ł. Lalak – nam wychodzi
z przeliczenia, wstępnie kwota 14.433 zł. Zmienia się z 4,3 km na 8,3 km. To musi nam wyliczyć 
Wyszków.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 11.40 ogłosił przerwę do godz. 13.00

Obrady wznowiono o godz. 13.05 w obecności  11 radnych. Po przerwie na salę obrad przybyła 
radna B. Kiersnowska, brak radnego K. Rakowskiego.

Pracownicy Urzędu Gminy: Podinsp ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych 
I.  Gargała  i  podinsp  ds.  zamówień  publicznych  i  pozyskiwania  funduszy  unijnych  Ł.  Lalak 
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przedstawili  III  wersję  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia 
międzygminnego – stanowiącą  wraz z danymi finansowymi realizacji poszczególnych zadań w tym 
finansowy udział gminy Somianka, zał. nr 8 do nin. protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  padła  propozycja  radnego  M.  Dąbrowskiego  aby 
powiększyć utwardzenie szlaków z 4,3 km na 8,3 km i zwiększyć środki o kwotę 9.000 zł.

Radna B. Kiersnowska – czy droga w Woli w to wchodzi?

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  to  związane  jest  ze  szlakami  rowerowymi  naniesionymi  na  mapie 
turystycznej. Tej drogi nie ma wyznaczonej jako szlaku rowerowego. Należy to rozumieć nie jako 
remont dróg a remont/ budowa szlaków rowerowych. Muszę sprawdzić czy podwyższenie o kwotę 
9.000 zł. jest prawidłowe bo różnica wynosi 4 km.

Radny M. Rogalińaski – czy całą drogę będzie można dożwirować jeśli będzie wyznaczony szlak?

Wójt Gminy A. Żołyński – to zależy od środków.

Skarbnik Gminy A. Królikowska – z RIO miałam informację, że do uchwały jeszcze musi być 
załącznik „Wieloletni plan inwestycyjny”.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – musimy trochę zaczekać.

Radny S. Nasiadka – z tego nic nie zostanie bo te szlaki idą przez pola a obecnie rolnicy nawet 
asfalt psują.

Radny M. Dąbrowski – nie koniecznie tak musi być.

Radny S. Nasiadka – może na Popowie tak nie jest, ale w innych rejonach naszej gminy inaczej to 
wygląda.

Radna B. Kiersnowska – pewnie, że nic nie będzie.

Radny S. Brzeziński – dopiero koleżanka przyszła i robi zamieszanie.

Radna B. Kiersnowska – każdy ma prawo do wypowiedzi. Dlaczego nie mogę wyrazić swojego 
zdania.

Radny S. Nasiadka - Popowo będzie z tego korzystać bo są letnicy, a u nas nie będzie nic.

Na sali powstała wrzawa.

Radny T. Kokoszka – czy dożwirowanie 4 km będzie kosztować całościowo 36.000 zł. Skoro my 
dokładamy 9.000 zł. i stanowi to 15%?

Na salę przybył radny W. Bartosiak i powrócił na salę radny K. Rakowski – stan 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – tak może być.

Radny T. Kokoszka – jeśli na 1 km wysypią 3 wywrotki to jaki jest sens takiego przedsięwzięcia?
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Wójt Gminy A. Żołyński – zaczekajmy chwilę bo jeszcze jeden szlak został pominięty od Skork do 
Wypych. Zaraz pracownicy Urzędu Gminy w porozumieniu z gminą Wyszków naniosą poprawki.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 13.20 ogłosił przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 14.05 w obecności 12 radnych (brak radnego W. Bartosiaka).
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poprawiono  projekt  uchwały  zgodnie  do  wniosku 
zgłoszonego przez radnego M. Dąbrowskiego i S. Nasiadka.

Przedstawiono  ostateczną  wersję  projektu  uchwały  (IV  wersja  stanowiąca  zał.  nr  9  do  nin. 
protokołu) wraz załącznikiem wieloletnim.

Powyższy projekt został przez Radę Gminy przyjęty przez aklamację. 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia międzygminnego.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXXIIN/158/09 w  przedmiotowej  sprawie  został  podjęta 
większością głosów: 11 głosami „za”  i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Radny L. Kozon – czy nie ma pomyłki w uchwale? W 2010 r. gmina Somianka udziela dotacji
w wysokości 137.942 zł. a w 2011 tylko 18.317 zł.?

Skarbnik – jest prawidłowo. Najpierw realizacja projektu a w 20011 r. promocja projektu.

Do punktu 4
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

Śmieci
Radny S.  Brzeziński  –  droga Świerkówka jest  własnością  Lasów Państwowych a  dlaczego my 
zbieramy śmieci?

Radny M. Dąbrowski - żeby było czysto a Lasy Państwowe nam zwrócą. Trzeba tylko o to się do 
nich zwrócić.  

Radny K. Rakowski – te drogi są nasze 

Plan zagospodarowania przestrzennego
Radny M. Dąbrowski – co z planem?

Wójt Gminy A. Żołyński – ciągle poprawki. Do końca mają powinna sprawa zostać zakończona. 
Uważam, że plan przez organy nadzorcze zostanie odrzucony. Nie mniej jednak zostanie wysłany 
do uzgodnień jeszcze w maju. Jeśli zostanie odrzucony to należałoby zrobić aktualizację studium. 
Niektóre obręby należałoby plan uchwalić. Te gminy, które w taki sposób postępują są zadowolone. 
Taka metoda się  sprawdza.  Dwa lata  minęło  i  jesteśmy w tym samym miejscu.  Szkoda czasu
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i nerw. W czerwcu wróci z uzgodnień i będziemy mieli czarno na białym. Jeśli będą błędy to nie ma 
sensu w nieskończoność tego ciągnąć.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak - i nie wiem czy w takim przypadku nie należałoby komuś 
innemu powierzyć wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wójt Gminy A. Żołyński – może słuszna uwaga ale ta osoba wydaje w wielu gminach takie decyzje 
bo jest najtańszy.

Radny S. Brzeziński – jest to dla tej osoby korzystne więc nie bardzo stara się z planem.
Wójt Gminy A. Żołyński - na naszym terenie jeszcze p. Malinowska wydaje decyzje o warunkach 
zabudowy. Za każdą wydaną decyzję gmina musi zapłacić.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.20 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXII 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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