
PROTOKÓŁ  NR XXXIX/09

z  XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 30 października 2009 r.

w sali sali obrad Urzędu Gminy

Stan radnych                   - 14 osób
Obecnych                        - 13 osób w tym 3 osoby spóźnione 
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. Sobczak Waldemar - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
7. Markowski Marek - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych
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 protokołów:

• z  XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009 r.
• z  XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 01 października 2009 r.

5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz przedstawienie wyników sprawdzianów

i egzaminów w szkołach na terenie gminy Somianka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  do  realizacji  Gminie  Rząśnik  inwestycji  pn. 
„Przebudowa  nawierzchni  drogi  gminnej  w  miejscowości  Wielątki  Folwark  -  Wielątki 
Rosochate.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy 
Somianka z dnia  21 kwietnia  2005 r.  w sprawie regulaminu udzielania  pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka. 

12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 
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13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. 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  10  radnych  (brak  radnego
W. Bartosiaka i S. Nasiadka, K. Rakowskiego i radnej B. Kiersnowskiej) - Przewodniczący poprosił 
o  powstanie,  minutą  ciszy  uczczono  pamięć  zmarłego  radnego  M.  Krysiaka.  Następnie 
Przewodniczący Rady Gminy 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  zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad 
-  w  punkcie  3  -   wystąpienia  Wicestarosty  Powiatu  Wyszkowskiego.  Dotychczasowy punkt  3 
otrzymałby wówczas numer 4 i itd.

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

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek został  przyjęty  jednogłośnie:  10  głosami  „za”  w  obecności
10 radnych podczas głosowania.  

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

3. Wystąpienie Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego Pana Waldemara Sobczaka.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Przyjęcie protokołów:
• z  XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009 r.
• z  XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 01 października 2009 r.
6. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu.
9. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  oraz  przedstawienie  wyników 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach na terenie gminy Somianka.
10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  do  realizacji  Gminie  Rząśnik  inwestycji  pn. 
„Przebudowa  nawierzchni  drogi  gminnej  w  miejscowości  Wielątki  Folwark  -  Wielątki 
Rosochate.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  Uchwały  Nr  XXV/142/2005  Rady 
Gminy Somianka z  dnia  21 kwietnia  2005 r.  w sprawie  regulaminu udzielania  pomocy 
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materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy 
Somianka. 

13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.  
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego W. Sobczak w swym wystąpieniu na wstępie podziękował za 
zaproszenie na sesję i poinformował o zrealizowanych w 2009 r. inwestycjach na terenie Gminy 
Somianka  i  Powiatu  Wyszkowskiego.  Poinformował  również  o  zaplanowanym  na  dzień
02 listopada 2009 r. spotkaniu Wójtów Gmin z Powiatu Wyszkowskiego, poświęconym typowaniu 
inwestycji drogowych do realizacji w 2010 r.  Następnie udzielił odpowiedzi na zadawane przez 
radnych i sołtysów pytania dotyczące stanu dróg powiatowych na terenie gminy Somianka oraz 
planowanych inwestycjach w najbliższych okresach rozliczeniowych tj. 2010 – 2011 r.

W  trakcie  wystąpienia  Wicestarosty  Powiatu  Wyszkowskiego  na  salę  obrad  przybyli  radni:
W. Bartosiak i S. Nasiadka – stan 12 radnych

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak oraz Wójt Gminy A. Żołyński podziękowali honorowym 
gościom za przybycie na sesję.

O godz. 13.20 Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego W. Sobczak wraz z Naczelnikiem Wydziału 
Inwestycji i Dróg Publicznych M. Markowskim opuścili salę obrad.

O godz. 13.20 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 25 – minutowa przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  13.45  w  obecności  10  radnych  (brak:  Radnej.  B.  Kiersnowskiej, 
radnego: S. Brzezińskiego, K. Mosakowskiego i K. Rakowskiego).

Do punktu 4
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i interpelacje:

– Radny M. Dąbrowski – potrzebna równarka.

– Radny S. Nasiadka - dwa worki asfaltu do Nowych Wypych.

Innych interpelacji ani wniosków w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 5
porządku obrad

Na salę powrócili radni: S. Brzeziński i K. Mosakowski – stan 12 radnych.

• Zmian do protokołu Nr XXXVII/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009 r. nikt 
nie zgłaszał.

3



W głosowaniu  jawnym protokół  z  XXXVII  zwyczajnej  sesji  Rady Gminy z  dnia  22  września
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za”.

• Zmian do protokołu Nr XXXVIIIN/09 Rady Gminy Somianka z dnia 01 października 2009 r. 
nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXXVIII  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia
01 października 2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 6
porządku obrad

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

Do informacji Wójta Gminy zgłoszono następujące zapytania:

– Radny L. Kozon – ile wpłynęło ofert na udzielenie kredytu?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – wpłynęły cztery oferty, wybrano najkorzystniejszą.
– Radny L. Kozon – nasz bank nie wygrał przetargu na udzielenie kredytu?
Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – nasz bank znalazł się na trzeciej pozycji.

Z sali obrad wyszedł radny M. Rogaliński. Powrócił na salę po 5 min.

– Radna H. Wykowska – termin realizacji inwestycji „Moje boisko”?

Odp:  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  planowany  termin  to  12.11.2009  r.  Ze  względu  na  warunki 
atmosferyczne trochę się wydłuży. Boisko zostanie wykonane w terminie do 30.11.2009 r. Obecnie 
są wykonywane drenaże. Położenie polieturenu wymaga odpowiednich warunków.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Do punktu 7
porządku obrad

W stosunku do projektu  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy na  rok 2009 wystąpiły 
zmiany:

• w zał. nr 2 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”,
• w zał. nr 2 a „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2009 2011”. 

Projekt  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy na  2009 rok  stanowi  zał.  nr 5  do nin. 
protokołu.

Skarbnik Gminy A. Królikowska – najważniejsze zadanie to:
• zwiększenie  środków  na  przebudowę  drogi  Wólka  Somiankowska  –  Kręgi  o  kwotę

38.000 zł.
• wyodrębnienie kwoty 20.000 zł. na decyzje o warunkach zabudowy.
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Wójt Gminy A. Żołyński – kwota 38.000 zł. Dotyczy podziału działek.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  zmian w budżecie 
Gminy na rok 2009 stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/193/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że Komisja 
Heraldyczna wyraziła pozytywną opinię przedstawionego przez Gminę Somianka projektu herbu – 
stanowisko Komisji Helaldycznej stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. Nasz herb został w końcu 
zaakceptowany. Tablice sołeckie też będą zgodnie z obietnicą, z herbem Gminy.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść uchwały w sprawie ustanowienia herbu, 
flagi i flagi stolikowej Gminy Somianka oraz zasady ich użytkowania stanowiącej zał. nr 8 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXI/194/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  oraz  przedstawienie  wyników  sprawdzianów
i egzaminów w szkołach na terenie gminy Somianka przedstawiła Zastępca Wójta Gminy A. Salwin 
– pisemna treść w/w informacji stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

W tym punkcie zgłoszono następujące zapytania:

– Radna H. Wykowska – ilu uczniów do szkoły w Kręgach uczęszcza z gminy Wyszków?

Odp: Zastępca Wójta Gminy A. Salwin – przy ogólnej liczbie 66 uczniów, z gminy Somianka:
24 uczniów w oddziałach I – VI i 7 w oddziale przedszkolnym. Dużo dokładamy do małych szkół.

– Radny M. Rogaliński – ile z naszych środków dokładamy na 1 ucznia?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – trochę zostało to zaburzone bo pozyskano środki na remonty.

Na salę obrad przybył radny K. Rakowski – stan 13 radnych.

– Radny M. Rogaliński – nadal nie wiem ile środków dokładamy na 1 ucznia.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – na najbliższą sesję wyliczymy.
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–  Radny M. Rogaliński – 300.000 zł. Dokładamy do szkoły w Kręgach do uczniów z gminy 
Wyszków.

Odp:  Zastępca  Wójta  Gminy  A.  Salwin  –  nie  wiem  do  kogo  ta  pretensja.  Wójt  przedstawił 
informację o stanie  stanie realizacji zadań oświatowych a decyzje podejmuje Rada Gminy.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.
 

Do punktu 10
porządku obrad

Zastępca Wójta Gminy A. Salwin w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała, że 
nastąpiła  konieczność  podjęcia  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka z uwagi 
na  dostosowanie  do  obowiązujących  przepisów  uchwały  dotychczasowej  tj.  uchwały  z  dnia
25 sierpnia 2000 r. Tygodniowe pensum nauczyciela wynosi 40 godzin.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania
i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę 
Somianka  stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/195/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 11 
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  wskazała  aby  poprawić  uchwałę
z 22 września 2009 r. dotyczącą realizacji inwestycji wspólnie z Gminą Rząśnik. Chodzi o drogę
w miejscowości   Wielątki  Folwark.  Na dzień  dzisiejszy wiemy,  że  sprawa  jest  nieaktualna  bo 
Gmina Rząśnik mniej punktów otrzymała niż Gmina Somianka. RIO wskazało nieprawidłowość 
więc dokonamy poprawki.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie przekazania do realizacji 
Gminie Rząśnik inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielątki 
Folwark”  stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/196/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała, że zmiana 
związana jest dostosowaniem uchwały do nowych możliwości finansowych spowodowanych 
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zmniejszeniem funduszy na stypendia.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zmiany załącznika do 
Uchwały  Nr  XXV/142/2005  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  21  kwietnia  2005  r.  w  sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/197/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
12 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania (radny W. Bartosiak nie uczestniczył 
w głosowaniu).  

Do punktu 13
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  pisma Wojewody  Mazowieckiego
z dnia 15 października 2009 r. stanowiące zał. nr 13 do nin. protokołu w którym przedstawione 
zostały wyniki analizy oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy 

Wojewoda  Mazowiecki  poinformował,  że  oświadczenia  majątkowe  przez  Wójta  Gminy  i 
Przewodniczącego  Rady  Gminy  złożone  zostały  terminowo  i  w  komplecie.  Ponadto  nie 
stwierdzono żadnych uwag z analizy w/w oświadczeń.
Oświadczenia majątkowe przez radnych za 2008 r. zostały złożone terminowo. Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w piśmie  z  dnia  06  sierpnia  2009 r.  (stanowi  ono zał.  nr 14  do nin.  protokołu) 
stwierdził nieprawidłowości a najczęściej występujące błędy to:

– brak określenia w jakiej walucie zgromadzono środki,
– brak określenia czy wskazane kwoty stanowią przychód czy dochód,
– brak określenia formy własności posiadanego majątku,
– brak określenia czy zgromadzone środki w walucie polskiej wchodzą w skład małżeńskiej 

współwłasności majątkowej czy stanowią majątek odrębny.

Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy odczytał Wójt Gminy 
A. Żołyński. Stanowi ona zał. nr 15 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 14
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone w punkcie 4 wnioski i interpelacje udzielił Wójt Gminy A. Żołyński.

Równanie – odp: niewiele zostało środków na bieżące utrzymanie dróg w 2009 r. Drogi żwirowe 
nie dostarczają problemów przy dobrej pogodzie. Obecnie jest mokro i pojawia się problem. Może 
da się coś zrobić.

Dwa worki asfaltu do Nowych Wypych – odp: zostanie wydany.
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Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Droga Ulasek – Wólka Somiankowska - Kręgi
Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – jaka jest sytuacja odnośnie naszej drogi?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – w dalszym ciągu trwają sprawy dotyczące uregulowania stanu 
prawnego gruntów Podejrzewam,  że  do końca  2009 r.  zostanie  podpisana  umowa a  w 2010 r. 
realizacja inwestycji. 

Czy przeszedł wniosek „Odnowa wsi” na Ulasek
Radny M. Rogaliński – sołtys Sołectwa Ulasek prosił abym zapytał czy wniosek „Odnowa wsi” 
składany na Ulasek przeszedł?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć.

Informacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Radnym  przekazano  informację  Instytutu  Rozwoju  Służb  Społecznych  przesłaną  e-mailem  do 
Urzędu Gminy Somianka dnia 08 października 2009 r. stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu.
Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.50 wypowiadając 
słowa „Zamykam obrady XXXIX 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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