
PROTOKÓŁ  NR XXIVN/08

z  XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 20 listopada 2008 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 
Nieobecnych nieuspr.    -   1 osoba

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. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
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  programu  gospodarczego  obejmującego  udział  w  2009  r.

w realizacji inwestycji drogowej w ramach partnerstwa z Powiatem Wyszkowskim.
4. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  realizację  zadania  inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa  nawierzchni  żwirowej  na  asfaltową  drogi  gminnej  w  miejscowości  Stare 
Płudy – Nowe Płudy, łączącą drogę gminną nr 440403W z drogą krajową nr 62” w ramach 
Programu  Wieloletniego  pod  nazwą  „Narodowy Program  Przebudowy Dróg  Lokalnych 
2008 – 2011.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. 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  14  radnych  (brak  radnej
B. Kiersnowskiej) - 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 

1



zał. nr 4 do nin. protokołu.

Propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformował, że 21 listopada 
br.  upływa termin składania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011. Dostaliśmy propozycję ze Starostwa wykonania inwestycji w partnerstwie. Chodzi
o drogę Somianka – Nowe Wypychy. Koszt ogólny ponad 1.200 tys. zł. Do wniosku potrzebna jest 
uchwała. Kwoty mogą się zmienić. Starostwo chce od nas 155 tys. zł.

Radny T. Kokoszka – a jeśli kwota okaże się mniejsza?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  nie  wiadomo  co  będzie  w  przyszłym  roku.  Jeśli  my  mniej 
zagwarantujemy to  i  Starostwo też  mniej  zagwarantuje  środków.  Jeśli  droga  będzie  droższa  to 
będziemy musieli więcej dołożyć.

Radny M. Krysiak – czy dobrze rozumiem, w budżecie na 2009 r. zostanie zagwarantowana kwota 
w wysokości 155 tys. zł.

Wójt Gminy A. Żołyński – nie, kwota 305.556 zł.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  programu gospodarczego 
obejmującego udział w 2009 r. w realizacji inwestycji drogowej w ramach partnerstwa z Powiatem 
Wyszkowskim stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIVN/115/08 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów:  12  głosami  „za”  i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”  w obecności  14  radnych  podczas 
głosowania.  

Do punktu 4
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  przedstawił  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  informując,  że 
uchwała dotyczy drogi gminnej Stare Płudy – Nowe Płudy. W pierwotnej wersji projekt dotyczył 
drogi  na  odcinku  Somianka  -   Nowe Płudy –  Stare  Płudy,  jednak  ze  względów technicznych
(w niektórych miejscach droga za wąska) zmieniono wykonanie zadania na budowę drogi Stare 
Płudy – Nowe Płudy. Szkoda, że inwestycja nie może być wykonana według pierwotnej koncepcji. 
Gdyby do  tego  doszło  to  autobus  szkolny  jeździłby  po  utwardzonych  drogach  omijając  drogę 
krajową.  Koszt  zadania  480.000 zł.  W kosztorysie  założono,  że  wykonanie  zadania  kosztować 
będzie ok.  680.000 zł.  Ceny po przetargach kształtują się na niższych poziomach. Bezpieczniej 
jednak złożyć  wniosek na kwotę wyższą aby uniknąć problemu: co w sytuacji  gdy wykonanie 
zadania będzie kształtować się na wyższym poziomie. Wniosek jest już gotowy do złożenia.

Radny K. Rakowski – w budżecie nie ma ujętych dróg z terenu Huta Podgórna choć ½ wpływu 
dochodów do budżetu gminy stanowią podatki z tego terenu. Na drogę Stare Płudy – Nowe Płudy 
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nawet projektu nie ma a już wnioski się składa. Na drogę Wielęcin – Huta Podgórna projekt jest
i  mieszkańcy upominali  się  o  tę  drogę.  Wywalczyłem wodociąg  i  został  zbudowany to  droga
z budżetu gminy znikła. To wszystko trochę dziwnie wygląda. 

Wójt  Gminy A. Żołyński  – wziąłem pod uwagę drogi,  którymi jeździ  autobus szkolny.  Projekt 
budżetu  gminy  na  2009  r.  będzie  omawiany  na  posiedzeniach  stałych  komisji  Rady  Gminy
i wnioski radni będą składać. Myślę, że dojdziemy do konsensusu. Z wczorajszych wiadomości 
wiem o  zmniejszeniu  dochodów  Państwa  co  może  skutkować  obcięciem subwencji  dla  gmin.
W  projekcie  budżetu  na  2009  r.  uwzględnione  zostało  asfaltowanie  czterech  dróg.  Trudno 
powiedzieć czy zostaną wykonane bo pod znakiem zapytania stoją środki z FOGR, „Schetynówki”, 
Samorządowego Instrumentu Wsparcia. Budżet w 2008 r. początkowo składał się z siedmiu pozycji 
inwestycyjnych a w trakcie realizacji urósł do dwudziestu kilku.

Radny K. Rakowski – jestem rozczarowany bo choć takie środki wpływają z terenu Huta Podgórna 
do budżetu gminy to w naszej  wiosce nie ma nic.  Inne wioski mają świetlice,  drogi,  chodniki, 
boiska. A tu nic. Nawet wyjazdu z CPN z prawdziwego zdarzenia nie ma.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  teraz  robią  zjazdy.  Będzie  prawoskręt  z  Wyszkowa  bezpośrednio
w drogę albo przez CPN. Lewoskrętu nie będzie. Jeśli ktoś będzie jechał od strony Serocka to tylko 
przez CPN.

Radny K. Rakowski – działka ma 20 m szerokości a zjazd robi się szerokości 4 m.

Wójt Gminy A. Żołyński – zjazd będzie miał szerokość 6 – 7 m. Zostanie poszerzony po ulaniu 
asfaltu.

Radny K.  Rakowski  –  jeśli  zostaną  ustawione  krawężniki  to  kto  je  potem przestawi?  Zresztą
w większości już zostały powywracane.

Wójt Gminy A. Żołyński – my nie jesteśmy właścicielem działki na której miałby powstać zjazd. 
Wystąpimy do właściciela o przekazanie działki na rzecz gminy na zorganizowanie drogi, zjazdu. 
Stacja benzynowa korzysta z naszej drogi bo zjazd do CPN jest usytuowany z dogi gminnej.

Radny K. Rakowski – łuk trzeba zrobić koniecznie większy.

Wójt Gminy A. Żołyński – teraz nie ma sensu dopóki brygada nie da znaku, że wchodzi z laniem 
asfaltu. Przestawienie krawężników nic nie da bo znowu zostaną powywracane.

Radny M. Dąbrowski – przy podjęciu I uchwały wstrzymałem się od głosu bo uważam, że nakładka 
od Somianki do Woli nie jest konieczna. Uważam, że te środki można przerzucić na asfaltowanie 
drogi np. w Hucie Podgórnej.

Wójt Gminy A. Żołyński – teraz jeszcze można przejechać choć obecnie w Zdzieborzu jest już 
problem.  Obecnie  można  pozyskać  środki  na  drogi,  które  łączą  się  z  drogami  krajowymi
i powiatowymi. Trochę tą drogą jeździ tirów. Jeśli zrobimy ją to potem robić jej nie będziemy. Teraz 
składamy deklarację, nie jest to wiążąca decyzja. Porozumienie jeszcze nie zostało spisane.

Radny M. Dąbrowski – droga w Hucie też by się „łapała”.

Wójt Gminy A. Żołyński – z Samorządowego Instrumentu Wsparcia nie. Powiat otrzymuje środki 
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na drogi powiatowe. Środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia miały być potraktowane jako 
środki własne a reszta ze „Schetynówki”. Istnieje obawa, że możemy ich nie otrzymać.

Radny L.  Kozon –  ile  Powiat  dołoży do  drogi,  która  jest  przedmiotem obrad  w tym punkcie 
porządku?

Wójt Gminy A. Żołyński – my dajemy 155.tys. zł. i Powiat też tyle samo - po 25% gmina i Powiat. 
Pozostałe 50% to środki z budżetu Państwa. Trzeba się liczyć z wyższą kwota zadania.

Radny W.  Bartosiak  –  najbardziej  drapieżną  osobą  powinienem być  ja.  Dziś  drapać  nie  będę. 
Walczyłem  rok  temu  i  przypłaciłem  to  zdrowiem.  Pocieszam  się,  że  droga  Ulasek  –  Wólka 
Somiankowska – Kręgi jest ujęta w budżecie na 2009 r. i mam nadzieję, że zostanie wykonana. Jeśli 
do radnej H. Wykowskiej i radnej B. Kiersnowskiej zostałaby wykonana droga a ta nie, to mnie
i sołtysa z Wólki Somiankowskiej mieszkańcy powieszą. Nie zgadzam się z kolegą K. Rakowskim. 
Środków z rejonu Huty Podgórnej wpływa dużo „ale to nie znaczy wcale, że tamci mieszkańcy 
mają opływać w złocie a my mamy paplać się w błocie”. Wójt J. Kalinowski mówił o równym 
podziale środków.

Radny K. Rakowski – tak, o równym – a my nie mamy nic. Stawiam wniosek o uwzględnienie
w tej uchwale drogi w Hucie Podgórnej zamiast drogi Stare Płudy – Nowe Płudy.

Wójt Gminy A. Żołyński – do tego wniosku duże znaczenie ma raport Policji o ilości wypadków. 
Ponadto  droga  w  Hucie  Podgórnej  nie  ma  bezpośrednich  styczności  z  drogami  powiatowymi. 
Przebiega przez las i te odcinki stanowią własność Lasów Państwowych. Trzeba uregulować stan 
dróg bo drogi wyjeżdżone nie nie zgadzają się z drogami ewidencyjnymi.

Radny K. Rakowski – więc kto je wytycza?! „Fachowiec czy partak. Pan Koński zrobił drogę przez 
własne pole. Gmina przejęła tę drogę i teraz jest ona drogą gminną a droga przez wieś zginęła? 
Przecież ona istnieje od wielu dziesiątków lat”.  

Wójt Gminy A. Żołyński – droga ta, jest drogą gminną ale w środkowej części jest własnością 
Lasów Państwowych.

Radny K. Rakowski – jeśli ona istnieje od ok. 100 lat to nie można przejąć jej przez zasiedzenie?

Wójt Gminy A. Żołyński – Lasy nie chcą się zgodzić. Czeka nas długa procedura. Lasy nie chcą jej 
przekazać. Przez zasiedzenie – nie wiem. Jeśli sprawa dotyczyłaby całej drogi to byłoby łatwiej.
Z pozyskaniem odcinka drogi przez zasiedzenie będzie trudniej.

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy z sali wyszła radna H. Wykowska – stan 14 radnych.

Radny K. Rakowski – ale trzeba z tym zrobić porządek.

Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – każda wioska ma asfaltową drogę tylko nasze Płudy nie 
mają. Czy te wioski, które dają do budżetu mniejszy dochód nie mają prawa do drogi? Dlaczego
w Wielęcinie zrobił Pan asfalt a nie Hucie Podgórnej? 

Radny K. Rakowski – bo na całą drogę złożony został wniosek. Środki nie zostały nam przyznane
i tylko na tyle wystarczyło środków własnych. My mamy projekt na tę drogę a na drogę w Płudach 
jeszcze projektu nie ma.
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Na salę powróciła radna H. Wykowska – stan 14 radnych.

Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – zanim asfalt będzie to i projekt będzie.

Radny K. Rakowski – kolejność jest inna. Najpierw projekt a potem asfalt.

Sołtys Sołectwa Celinowo z. Kalinowski – ja sam muszę walczyć o swoje bo nie mam radnego. Pan 
K. Rakowski nic nie mówi o mojej drodze.

Radny K. Rakowski - a kto walczył o drogę w Celinowie?

Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – to poprzedni sołtys Celinowa Panu podziękował, a ja 
bym  chciał  Panu  podziękować  za  drogę  powiatową  (odcinek  od  p.  Waśkiewicza  w  kierunku 
Suwina, Dębin). Na naszym skrzyżowaniu jest bardzo dużo wypadków.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  do  złożenia  projektu  załączamy  dokument  świadczący  o  ilości 
wypadków na danej drodze, odcinku drogi.

Sołtys  Sołectwa  Celinowo  Z.  Kalinowski  –  też  wnioskuję  aby  ująć  w  budżecie  na  2009  r. 
wspomnianą przeze mnie drogę powiatową. Tą drogą też jeździ autobus szkolny.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy radny K. Rakowski podtrzymuje wniosek dotyczący 
zmiany zadania w przedstawionym do podjęcia projekcie uchwały?

Radny K. Rakowski – tak podtrzymuję.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 13.05 ogłosił 20 – minutowa przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 13.30 w obecności 13 radnych (brak M. Krysiaka i B. Kiersnowskiej).

Radny K. Rakowski po przerwie wycofał swój wniosek.
  
Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 
realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  nawierzchni  żwirowej  na  asfaltową  drogi 
gminnej w miejscowości Stare Płudy – Nowe Płudy, łączącą drogę gminną nr 440403W z drogą 
krajową nr 62” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 – 2011   stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały na salę powrócił radny M. Krysiak – stan 14 radnych. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIVN/116/08 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów:  12  głosami  „za”  i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”  w obecności  14  radnych  podczas 
głosowania.   

Do punktu 5
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Chodnik w Jackowie Górnym
Radny L. Kozon – kiedy zostanie skończony chodnik w Jackowie Górnym? 
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Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – prace trwają. Dziś zostały przerwane z uwagi na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne a skazanych odwieziono do OZ-tu.  Prace będą kontynuowane jeśli  aura 
będzie sprzyjająca.

Żużel
Radny M. Krysiak – dziękuję w imieniu mieszkańców miejscowości Kręgi za żużel bo uzupełniono 
nim drogę w miejscach gdzie to było potrzebne.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – ja dziękuję mieszkańcom za zorganizowanie akcji. SPEC sam się 
zdziwił, że społeczeństwo tak się zorganizowało i tyle przewiozło żużlu. Ja tylko dałem sygnał, że 
można sytuację wykorzystać i uzupełnić żużlem drogi.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 6
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.35 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła: Przewodniczył:
                                                                        
/-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący
     Rady Gminy
     Insp. ds. obsługi     
      Rady    Gminy                                                                         /-/ Tadeusz Jacek Tolak
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