
PROTOKÓŁ  NR XXXVI/09

z  XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sali sali obrad Urzędu Gminy

Stan radnych                   - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 1 osoba spóźniona 
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. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                                       w Somiance
6. Pachulska Maria - była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                                       w Somiance
7. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

  w Somiance
8. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
9. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
10. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z  XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08  z  dnia

30 grudnia 2008 r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania budowy chodnika 

przy drodze powiatowej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy 

Somianka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia

23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych  warunków  ich  przyznawania,
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego.

11. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXV/166/09  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
21  lipca  2009  r.  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  uchwały  Nr  VI/39/2003  Rady  Gminy 

1



Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O godz. 13.10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak. 
Po  stwierdzeniu  quorum -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  13  radnych  (brak  radnego
W. Bartosiaka i S. Nasiadka) - 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 
obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowiące zał. nr 3 do nin. 
protokołu.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy A. Żołyński zgłosił następujące wnioski:
1. przeniesienie  -  z punktu 6 porządku obrad do punktu 11 -  podjęcia  uchwały w sprawie 

zmian budżetowych,
2. wprowadzenia do porządku obrad – w punkcie 12 – podjęcie uchwały w sprawie  zmiany 

Uchwały Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie 
upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w   Somiance  do 
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Innych propozycji zmian do porządku obrad ani innych uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Wójta 
Gminy.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  1 został  przyjęty  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności
13 radnych podczas głosowania (brak radnego W. Bartosiaka i S. Nasiadki).  

W głosowaniu  jawnym  wniosek  2 został  przyjęty  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności
13 radnych podczas głosowania (brak radnego W. Bartosiaka i S. Nasiadki). 

Porządek obrad XXXVI zwyczajnej sesji po przyjęciu wniosku przedstawia się następująco:

3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Przyjęcie  protokołu  z   XXXV zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia  21 lipca

2009 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  budowy 

chodnika przy drodze powiatowej. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie 

gminy Somianka. 
9. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka

z  dnia  23  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość 

2



dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków 
ich  przyznawania,  a  także  wysokość,  szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/166/09 Rady Gminy Somianka z dnia
21 lipca 2009 r.  w sprawie  zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy 
Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08  z  dnia
30 grudnia 2008 r.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Somianka 
z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Somiance do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Po przyjęciu zmian porządku obrad Wójt i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali Pani Marii 
Pachulskiej  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance za dotychczasową współpracę. 
Wręczono kwiaty.

Pani  Maria  Pachulska  –  jestem  bardzo  zaskoczona.  Dziękuję  Panu  i  Pani  Wójt,  Panu 
Przewodniczącemu  Rady  Gminy,  Radnym  i  Sołtysom.  Mile  wspominam  lata  swojej  pracy
i dziękuję za miłą współpracę. Musiałam odejść na emeryturę nie z przyczyn zawodowych lecz 
przyczyn osobistych. Myślę, że insygia władzy przekazałam we właściwe ręce.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance D. Groszkiewicz – dziękuję za te słowa.

Pani Maria Pachulska poczęstowała obecnych na sali słodyczami.

Na salę przybył radny W. Bartosiak – stan 14 radnych.

Salę opuściła Pani Maria Pachulska.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXXV  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  21  lipca
2009 r.  został  przyjęty większością  głosów:  13 głosami  „za”  i  1  głosem „wstrzymującym się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania (nieobecny na sesji radny S. Nasiadka).

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
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pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

Do informacji Wójta Gminy zgłoszono następującą uwagę:

– Radna H. Wykowska – odnośnie punktu 3, odczytał Pan, Panie Wójcie wartość zadania 35.000 
zł. a zapisane jest 55.000 zł.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – zapisano prawidłową wartość. Źle odczytałem, przepraszam.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  – udzielenie  pomocy finansowej  Powiatowi Wyszkowskiemu dotyczy 
wspólnej modernizacji dróg powiatowych:

– na odcinku Ulasek – Zdziebórz,
– na odcinku Zdziebórz – Ciski.

My  z  własnych  środków  na  ten  cel  przeznaczamy  150.000  zł.  a  różnicę  wartości  inwestycji 
wynikających z cen po przetargu - pokrywa Powiat. 

Sołtys  Sołectwa  Zdziebórz  K.  Wielgolewski  –  Panie  Wójcie  chociaż  chodnik  na  zakręcie
w Zdzieborzu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – 21 sierpnia br odbyliśmy wspólne posiedzenie stałych 
komisji Rady Gminy i radni dyskutowali nad projektami uchwał.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/173/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
14  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas  głosowania  (nieobecny  na  sesji  radny
S. Nasiadka).

Do punktu 7
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. żołyński poinformowała, że zadanie,
o  którym mowa w proponowanej  uchwale  dotyczy budowy chodnika  o  długości  250 mb przy 
drodze  powiatowej  relacji  Rząśnik  –  Somianka  w  miejscowości  Zdzibórz.  Udział  finansowy 
Powiatu  w realizacji  tego  zadania  będzie  wynosił  10%  wartości  całkowitej,  jednak  nie  więcej  niż 
6 325,00 zł. Przewidywany koszt ok. 100.000 zł.

Radny M. Dąbrowski – trochę drogi ten chodnik.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 720 m2 kostki oraz obrzeża, piasek, cement, malowana barierka na zakręcie. 
Jeśli do realizacji zadania zaangażujemy firmę to trzeba jeszcze doliczyć środki za wykonanie. Planujemy 
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wykonać angażując skazanych i wówczas koszt byłby niższy.

Radny M. Dąbrowski – w uchwale mamy zapis 250 mb. Coś tu nie gra.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w tym roku nie wykonamy całości.

Radny M.  Dąbrowski  –  nie  ma  środków na ścięcie poboczy.  Położony asfalt  na drogę w miejscowości 
Popowo Kościelne, Popowo – Parcele wymaga zainteresowania a raczej pobocza wymagają zainteresowania, 
trzeba je poprawić. Nie mamy środków na ten cel a tu na chodnik jest. Tam nie mamy 2.000 zł. - 3.000 zł.
i niszczymy co zostało zbudowane a tu 100.000 zł. jest na chodnik.

Radny  M.  Rogaliński  –  chodnik  niech  będzie  ale  należałoby  odwrócić  proporcje  udziału 
finansowego w realizacji zadania.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jestem tego samego zdania, że powinno być odwrotnie: gmina 
powinna sfinansować 10% a powiat resztę.

Radny W.  Bartosiak  –  będę  bronił  swego obwodu.  Natężenie  ruchy na  drodze  powiatowej  Na 
odcinku Somianka – Wola jest  bardzo duże.  Tą drogą  chodzą do szkoły dzieci  ze  Zdzieborza.
O chodniku w Zdzieborzu rozmawiamy od kilku lat i nie dyskutujmy nad tym czy on jest zasadny 
czy nie bo on musi tam powstać.

Wójt Gminy A. Żołyński – Zarząd Powiatu Wyszkowskiego dofinansowuje budowę chodników 
tylko w 10% wszystkim gminom na terenie Powiatu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – jeśli do pracy zaangażujemy skazanych, czy w takiej 
sytuacji będziemy mogli sobie odliczyć koszty robocizny.

Odp. Wójt  Gminy A. Żołyński – tylko koszt dniówek wynikający z faktur za zakup artykułów 
spożywczych dla skazanych.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 
Wyszkowskiego zadania budowy chodnika przy drodze powiatowej stanowiącej  zał. nr 6 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/174/09 w w/w sprawie została podjęta większością 
głosów:  13  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności  14  radnych  podczas 
głosowania ( nieobecny na sesji radny S. Nasiadka).

Na salę obrad przybył Prezes OSP Popowo Kościelne T. Grześkiewicz.

Do punktu 8
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński informując o tym, 
że  od  1  września  będą  funkcjonowały  4  ośrodki  przedszkolne:  w  Kręgach,  Somiance,  Ulasku
i  Nowych  Wypychach.  Jak  się  okazuje  w  niektórych  miejscowościach  zainteresowanie  taką 
działalnością jest znacznie większe. W Somiance powinny powstać co najmniej dwa takie ośrodki. 
Przez 2 lata na utworzone ośrodki będziemy otrzymywali środki z Unii Europejskiej.
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Radny M. Dąbrowski – Komisja Oświaty odbyła posiedzenia wyjazdowe i odwiedziła każdą szkołę 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Komisja w zaleceniach pokontrolnych wskazała, aby zażądać 
atestu  na stoliki  ustawione  w salach ośrodków przedszkolnych bo mają  one  niską konstrukcję. 
Podnoszony blat niczego nie załatwi bo jeśli dziecko nie będzie mogło w pozycji siedzącej wsunąć 
nóg pod stół to będzie siedziało zgarbione. Stoliki dostarczone do ośrodków przedszkolnych, należy 
zareklamować.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -  realizatorem  projektu  jest  Fundacja  Komeńskiego.  My  nie 
zamawialiśmy wyposażenia  więc  nie  możemy reklamować.  Zalecenia  Komisji  Oświaty zostaną 
przekazane do realizatora projektu. 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie utworzenia i organizacji 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/175/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
14  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas  głosowania  (nieobecny  na  sesji  radny
S. Nasiadka).  

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że nastąpiła konieczność podjęcia uchwały zmieniającej
w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, 
szczegółowe  zasady  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego
z uwagi  na  reorganizację  placówki oświatowej  w Nowych Wypychach a  tym samym ustalenie 
dodatku dla Kierownika Filii w Nowych Wypychach. Zespół Szkół w Woli Mystkowskiej nie ma 
Wicedyrektora więc postanowiłem powołać Kierownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli 
Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – proponuje się dodatek dla Kierownika filii w wysokości 
450 -650 zł.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego  wysokość  dodatków  i  innych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz 
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/176/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
14  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas  głosowania  (nieobecny  na  sesji  radny
S. Nasiadka).  

Do punktu 10 
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  drobna  zmiana  uchwały  podejmowanej  na  poprzedniej  sesji 
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dotyczącej wprowadzanych zmian w Statucie Gminy. Zgodnie z sugestią Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego należy doprecyzować zapis dotyczący uprawnień Zastępcy  Wójta  szczególnie 
podczas nieobecności Wójta Gminy. W uchwale Nr XXXV/166/09 Rady Gminy Somianka z dnia 
21 lipca 2009 r. zamieszczono zapis „Zastępca Wójta prowadzi sprawy Gminy powierzone przez 
Wójta  oraz  przejmuje  prawa  i  obowiązki  Wójta  w  razie  jego  nieobecności”.  Urząd  Nadzoru 
sugerował zapis następującej treści „ Zastępca Wójta prowadzi sprawy Gminy powierzone przez 
Wójta oraz przejmuje zadania i kompetencje Wójta w razie jego nieobecności”. 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  uchwały zmieniającej  uchwałę
Nr XXXV/166/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do 
uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu Gminy  stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/177/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
14  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas  głosowania  (  nieobecny  na  sesji  radny
S. Nasiadka ).

O godz. 13.55 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 15 – minutową przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  15.10  w  obecności  11  radnych  –  brak  radnych:  J.  Staśkiewicza
i B. Kiersnowskiej oraz:

– H. Wykowskiej (Pani H. Wykowska zwolniła się u Przewodniczącego Rady Gminy),
– S. Nasiadka (nieobecny na sesji).

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak przeprosił za przedłużenie przerwy ale nastąpiło ono ze 
względu  na  dostosowanie  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetowych  do  obecnej  sytuacji/stanu 
rzeczywistego.

Wójt Gminy A. Żołyński – podzielono poszczególne zadania do przetargu. To jest zmiana, która nie 
była  omawiana  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji.  Inwestycja,  budowa drogi  Ulasek  – 
Wólka Somiankowska – Kręgi będzie realizowana w 2010 r.

Radny W. Bartosiak – inwestycja o której mówi się od 3 lat. Zawsze brakowało tylko troszkę do 
realizacji.  Z  tego  powodu w ramach protestu  zrezygnowałem z  funkcji  Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. Nie zgadzałem się z Przewodniczący Rady Gminy. Na inne inwestycje pieniądze są. 
Robi się po 1 – 2 km drogi, ale robi się. Tu dzieci brną w błocie. Dziwię się, że p. Łachacki chce 
dowozić dzieci  do szkoły taką drogą.  Albo ja jestem za słabym radnym, albo ktoś w Urzędzie 
Gminy zawalił sprawę, że budowa tej drogi przesuwa się na kolejny rok. Ja się wstydzę za tę drogę 
i wszyscy radni też powinni się wstydzić.

Wójt Gminy A. Żołyński – Pan jest bardzo dobrym radnym. Nic na to nie poradzimy - tak idą 
środki  unijne.  Okres  oczekiwania  jest  taki  a  nie  inny.  Otrzymaliśmy  na  tę  drogę  85% 
dofinansowanie i  w końcu ta droga powstanie.  Problem gruntów został  już rozwiązany.  Można 
byłoby z własnych środków inwestycję zrealizować i  czekać na zwrot. Czekamy na podpisanie 
umowy. Przykro mi, że tak się zadziało.
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Radny M. Krysiak – rozmawiałem z p. Łachackim, przewoźnikiem dowożącym dzieci do szkoły
i powiedział, że jest to najdłuższy i najgorszy odcinek drogi.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – widzę, że Wójt robi wszystko aby pieniądze pozyskać.

Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – u nas jest 4 km drogi powiatowej i należałoby o niej 
pomyśleć.  

Na salę obrad powrócił radny J. Staśkiewicz a opuścił salę obrad radny S. Szczerba (zwolnił się
u Przewodniczącego Rady Gminy) – stan 11 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.  J.  Tolak  –  w  wolnych  wnioskach  proszę  zgłosić.  Będziemy 
konstruować budżet na 2010 r. to trzeba będzie tę sprawę rozważyć.

Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – potrzebne jest też oświetlenie uliczne.

Radny L. Kozon - ...  (cichy ton wypowiedzi skierowany w stronę prezydium – nie usłyszałam 
wypowiedzi radnego). 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zwracając się do Skarbnik Gminy A. Królikowskiej – czy 
zagwarantowano zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy:

– środki w wysokości 8.000 zł. dla OSP Popowo Kościelne,
– środki w wysokości 10.000 zł. dla OSP Barcice?

Skarbnik Gminy A. Królikowska – tak, zgodnie z wnioskami ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – ja będę bronić tej drogi bo nie mamy radnego. Zróbcie 
coś, a nie tylko oblać Wólkę asfaltem.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  zaproponowałem wykup  gruntu  po  10  zł./m2.  Zapewniam,  że  jeśli
w Wólce powstanie droga to w Michalinie również. Powołam się na SPEC ustawę (Wójt zacytował 
stosowny  zapis),  gdzie  z  chwilą  gdy  właściciel  gruntu  nie  wyraża  zgody  to  Wójt  staje  się 
właścicielem. Geodeta wytyczy drogę.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – mieszkańcy płacą podatek za działki i jeśli pójdą do 
sądu to będzie inna procedura. 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 10 lat droga już istniała, do 30 lat brakuje jeszcze 20 lat. Ustawa 
jasno mówi, że w takich przypadkach problemu nie ma.

Radny K. Rakowski – pani jest przedstawicielem własnego sołectwa. Czy zastanowiła się Pani nad 
tym, co mówi. Gmina chce Wam zbudować drogę na terenie, który przez 10 lat służył pod drogę
a  mieszkańcy  chcą  do  sądu  występować?!  Po  co  Wam  budować  drogę?!  Inne  inwestycje  też 
postawić należy pod znakiem zapytania bo też mieszkańcy do sądu pójdą.

Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – ta droga istnieje nie 10 a 30 – 40 lat. Tylko 
jej stan prawny nie był uregulowany.

Radny W. Bartosiak – czy ja swym wystąpieniem komukolwiek ubliżyłem?
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – radnym terenu Michalina jestem ja i p. T. Kokoszka.
O Michalin dbam ale w takiej sytuacji boję się co będzie dalej.

Na tym dyskusja została zakończona.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu 
Gminy Somianka na 2009 r. stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVI/178/09 w przedmiotowej  sprawie  została podjęta 
jednogłośnie:  11  głosami  „za”  w  obecności  11  radnych  podczas  głosowania  (brak  radnej
B. Kiersnowskiej oraz:

– H.  Wykowskiej  i  S.  Szczerby  (Pani  H.  Wykowska  i  Pan  S.  Szczerba  zwolnili  się
u Przewodniczącego Rady Gminy),

– S. Nasiadka (nieobecny na sesji).  

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – Urząd Nadzoru w stosunku do uchwały podejmowanej na poprzedniej 
sesji dotyczącej  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Somiance 
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zwrócił uwagę, że z upoważnienia 
Kierownika GOPS do prowadzenia działań wobec dłużników należy wyłączyć:

• przeprowadzanie wywiadu środowiskowego,
• odbierania oświadczeń majątkowych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały
Nr  XXXV/170/2009  Rady Gminy Somianka  z  dnia  21  lipca  2009 r.  w sprawie  upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Somiance do podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych  stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/179/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
11 głosami „za” w obecności 11 radnych podczas głosowania (brak radnej B. Kiersnowskiej oraz:

– H.  Wykowskiej  i  S.  Szczerby  (Pani  H.  Wykowska  i  Pan  S.  Szczerba  zwolnili  się
u Przewodniczącego Rady Gminy),

– S. Nasiadka (nieobecny na sesji).  

Do punktu 13
porządku obrad

Z uwagi na brak interpelacji i wniosków przystąpiono do realizacji punktu 14 porządku obrad.

Do punktu 14
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Naprawa przepustu
Radny J.  Staśkiewicz  –  chciałem dojechać  na  łąki  na  Gulczewo.  Przejazd  siada,  w przepuście 
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dziura. Trzeba coś z tym zrobić.

Kruszywo dla Sołectwa Henrysin
Sołtys Sołectwa Henrysin M. Dobrzyński – wszyscy upominają się o asfalt a ja o kruszywo. Czy od 
wiosny prosząc doczekam się kruszywa. Prośba skromna, ale czy otrzymam?

Przetarg na budowę drogi
Radny M. Rogaliński – pas drogi Suwin – Ciski uregulowany. Czas ogłosić przetarg.

Spotkanie ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego
Radny  M.  Dąbrowski  –  proponuję  zorganizowanie  spotkania  ze  Starostą  aby  porozmawiać
o  pewnych  błahych  ale  istotnych  sprawach.  Należałoby  zebrać  chociażby  pobocza  żeby  nie 
niszczała droga.

Nie zawsze trzeba wszystkich z góry traktować
Sołtys  Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski  –  jadąc na sesję  widzę,  że  15 letni  chłopiec  orze. 
Mówię do niego aby nie wyjeżdżał bo brudzi asfalt i może popsuć. Dałem czekoladę i pomogło. 
Uprzejmie i skutecznie. Chłopak też był zadowolony.

Kruszywo do Barcic
Sołtys Sołectwa Barcice Z. Grochowski – czy są pieniądze na 4 zestawy kruszywa do Barcic?

Suche gałęzie w alei w Somiance
Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza - w alei w Somiance są suche gałęzie. Należałoby je 
uprzątnąć. 

Drzewo do wycinki w Jankach
Sołtys  Sołectwa  Janki  D.  Majewska  -  w Jankach  przy  posesji  Państwa  Kozak  jest  drzewo do 
wycięcia. Ja już ten problem zgłaszałam.

Odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane uwagi udzielił Wójt Gminy A. Żołyński:

• Droga na łąki została poprawiona. Przepust będzie wstawiony.

• Kruszywo dopiero we wrześniu będzie rozwożone. Najpierw trzeba rozliczyć się za to co 
zostało dowiezione.

• Przetarg  na  budowę  drogi  Suwin  –  Ciski  na  początku  przyszłego  tygodnia  zostanie 
ogłoszony.

• Starostę Powiatu Wyszkowskiego zaproszę na sesję rady Gminy Somianka.

• Wycinkę drzew przy drogach powiatowych zgłoszę do Starostwa.

Jak dojechać na dożynki do Brańszczyka a potem powrócić do domu
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  na  dożynki  do  Brańszczyka,  jak  tam  dojechać
i powrócić?

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – sugeruje Pan zorganizowanie transportu?
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Wójt Gminy A. Żołyński – nie ma problemu. Jeśli jest taka potrzeba to zorganizujemy transport. 
Proszę o zgłoszenie się chętnych osób.

Pismo mieszkańców Popowa - Letnisko
Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść pisma mieszkańców Popowo – Letnisko
z dnia 17.08.2009 r. (data wpływu) – stanowiące zał. nr 12 do nin. protokołu – dotyczące wycinki 
drzew, oświetlenia ulicznego i poprawy stanu dróg.

Radny L. Kozon – czy „Zieloni” pozwolą wycinać drzewa?

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  – na ostatnim wspólnym posiedzeniu zdecydowaliśmy
o uczestnictwie w zorganizowanym przez mieszkańców Popowa – Letnisko spotkaniu dotyczącym 
utworzenia Sołectwa. Zorientujemy się ile mieszkańców popiera wniosek o utworzenie sołectwa 
oraz w innych sprawach wskazanych w dziś prezentowanym piśmie.

Wójt Gminy A. Żołyński – takie spotkanie z mieszkańcami Popowa – Letnisko pozwoli nam ocenić 
czego od nas oczekują, co należałoby zrobić.

Jak postępować wobec osób zgłaszających się do lekarza z objawami grypopochodnymi
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – w dniu dzisiejszym dla sołtysów sołectw z terenu gminy 
Somianka przygotowano informacje przesłane do Urzędu Gminy przez Inspekcję Weterynaryjną 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Wyszkowie – pismo z dnia 21.08.2009 r.  stanowiące  zał.
nr 13 do nin. protokołu - dotyczące zasad postępowania wobec osób zgłaszających się do lekarza
z objawami grypopochodnymi. Informacje te zostały przygotowane w takiej ilości aby swobodnie 
powiadomić mieszkańców sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.  Proszę o zgłaszanie się tych 
sołtysów, którzy jeszcze powyższych informacji nie otrzymali.

Zgłosili się sołtysi następujących sołectw:
– Somianka – Parcele,
– Suwin,
– Popowo Kościelne.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15.55 wypowiadając 
słowa „Zamykam obrady XXXVI 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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