
PROTOKÓŁ  NR XLIVN/10

z  XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 14 kwietnia 2010 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. Piątek Andrzej - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
6. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance                       
7. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Chełchowska Sylwia - przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
9. Przedstawiciele prasy lokalnej
10. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.  „Mobilni  zawodowo – 
równanie szans mieszkańców Somianki i okolic na terenie Gminy Somianka” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.  „Mobilni  zawodowo – 
równanie  szans  mieszkańców Woli  Mystkowskiej  i  okolic  na  terenie  Gminy Somianka”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Taniec dobry na wszystko – 
aktywna forma edukacji dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.
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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  radnego
K.  Rakowskiego)  -  Przewodniczący  poprosił  zebranych  o  powstanie  i  minutą  ciszy  uczczono 
pamięć  ofiar  katastrofy  samolotu  prezydenckiego  pod  Smoleńskiem.  Następnie  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 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy A. Żołyński zgłosił  następujące wnioski:

1. Wprowadzenie  do  porządku  obrad  -  podjęcie  uchwały   dotyczącej  oddania  głębokiego 
szacunek i hołdu tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej w okolicach lasu katyńskiego.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zaproponował realizację w/w wniosku w punkcie 4.

2. Wprowadzenie  do  porządku  obrad  -  podjęcie  uchwały w sprawie  przejęcia  od  Powiatu 
Wyszkowskiego zadania  w zakresie  bieżącego utrzymania  dróg powiatowych na terenie 
Gminy Somianka. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zaproponował realizację w/w wniosku w punkcie 10.

3. Wprowadzenie do porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
na rok 2010. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zaproponował realizację w/w wniosku w punkcie 9.

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  zgłoszone  wnioski  dotyczące 
zmiany porządku obrad.

W głosowaniu jawnym wniosek 1 został przyjęty do realizacji w punckie 4,  większością głosów:
12 głosami „za” i głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania – 
jedna radna bez prawa udziału w głosowaniu).  

W głosowaniu jawnym wniosek 2 został przyjęty do realizacji w punckie 10, większością głosów: 
12 głosami „za” i głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania – 
jedna radna bez prawa udziału w głosowaniu).  

W głosowaniu jawnym wniosek 3 został przyjęty do realizacji w punckie 9,  większością głosów:
12 głosami „za” i głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania – 
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jedna radna bez prawa udziału w głosowaniu).  

Porządek  obrad  XLIV  nadzwyczajnej  sesji  po  uwzględnieniu  wniosków  przedstawia  się 
następująco: 

3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających.

4. Podjęcie  uchwały  dotyczącej  oddania  głębokiego  szacunek  i  hołdu  tragicznie  zmarłym
w katastrofie lotniczej w okolicach lasu katyńskiego.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.  „Mobilni  zawodowo  –  
równanie  szans  mieszkańców  Somianki  i  okolic  na  terenie  Gminy  Somianka”  w  ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.  „Mobilni  zawodowo  –  
równanie  szans  mieszkańców  Woli  Mystkowskiej  i  okolic  na  terenie  Gminy  Somianka”

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Taniec dobry na wszystko – 
aktywna forma edukacji dla dzieci i  młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania w zakresie
bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka. 

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  w  związku  ze  śmiercią  radnego
M. Krysiaka odbyły się dnia 28 marca 2010 r. wybory uzupełniające, w których Pani Beata Elżbieta 
Polak  wybrana  została  radną  Gminy  Somianka  –  zaświadczenie  Gminnej  Komisji  Wyborczej
w  Somiance  stanowi  zał.  nr  5  do  nin.   protokołu  a  obowieszczenie  Komisarza  Wyborczego
w Ostrołęce stanowi zał. nr 6 do nin.  protokołu.   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak poprosił  wszystkich zebranych o powstanie, 
odegrano  hymn  państwowy.  Zgodnie  do  wcześniejszych  ustaleń  z  nowo  wybraną  radną 
Przewodniczący (prosząc o podniesienie prawej dłoni przez składającą ślubowanie) odczytał rotę 
ślubowania - treść ślubowania stanowi  zał. nr 7 do nin. protokołu. Radna Beata Elżbieta Polak 
wypowiedziała słowo „ślubuję” dodatkowo wypowiadając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Stan – 14 radnych uprawnionych do głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – w związku z tragedią jaka wydarzyła się 10 kwietnia 2010 r. zwracam
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się z prośbą o podjęcie uchwały oddającej hołd Rady Gminy w imieniu wszystkich mieszkańców 
gminy Somianka tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej w okolicach lasu katyńskiego.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  oddającej  hołd  Rady  Gminy  w  imieniu 
wszystkich mieszkańców gminy Somianka tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej w okolicach 
lasu katyńskiego  stanowiącej  zał. nr 8 do nin.  protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIVN/227/10 w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5 - 7
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  ze  środków  pozyskanych  z  Europejskiego  Funduszu 
Europejskiego poinformował, że złożone zostały trzy wnioski pod koniec roku 2009 (o czym Rada 
Gminy była informowana) na następujące zadania:

– „Mobilni  zawodowo  –  równanie  szans  mieszkańców  Somianki  i  okolic  na  terenie 
Gminy  Somianka” -  projekt  dofinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  w  ramach  Priorytetu  IX.  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji
w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość 
projektu 48.972,00zł.  Projekt  ten umożliwi  20 mieszkańcom w wieku 50 – 60 lat  miejscowości 
Somianka i okolic zdobycie prawa jazdy kat. B.

– „Mobilni  zawodowo – równanie szans mieszkańców Woli  Mystkowskiej  i  okolic  na 
terenie Gminy Somianka” - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w  ramach  Priorytetu  IX.  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji
w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość 
projektu 48.972,00zł.  Projekt ten umożliwi 20 mieszkańcom w wieku 50 – 60 lat miejscowości 
Wola Mystkowska i okolic zdobycie prawa jazdy kat. B.

– .„Taniec dobry na wszystko – aktywna forma edukacji dla dzieci i młodzieży”  - projekt 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. 
Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działania  9.5  Oddolne  inicjatywy 
edukacyjne  na  obszarach  wiejskich.  Wartość  projektu  49.989,00zł.  Projekt  przewiduje 
utworzenie dwóch grup po 16 osób w wieku 8 – 16 lat z terenu gminy Somianka zainteresowanych 
nauką tańca.

Szczegółowe  kryteria  naboru/rekrutacji  określone  zostały  w  projektach.  Ponadto  o  uczestnictwie
w programie decydować będzie kolejność zgłoszeń

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

• Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji 
projektu   pt.  „Mobilni  zawodowo – równanie szans  mieszkańców Somianki  i  okolic  na 
terenie Gminy Somianka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiącej 
zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIVN/228/10 w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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• Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji 
projektu  pt. „Mobilni zawodowo – równanie szans mieszkańców Wola Mystkowska i okolic 
na terenie Gminy Somianka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiącej 
zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIVN/229/10 w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji 
projektu  pt. „Taniec dobry na wszystko – aktywna forma edukacji dla dzieci i młodzieży”
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki stanowiącej   zał.  nr  11  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIVN/230/10 w przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – w podjętej uchwale dotyczącej wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków  OSP  zostały  określone  zasady  wypłaty.  Okazało  się,  że  największy  problem  w 
kwartalnym  rozliczeniu  należności  z  tego  tytułu  powodują  terminy  określone  w  poprzedniej 
uchwale.  Obecnie  proponujemy  zapis  „Ekwiwalent  wypłacany  będzie   do  10  dnia  miesiąca 
rozpoczynającego następny kwartał  na podstawie  wniosku złożonego w Urzędzie  Gminy przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  biorącą czynny udział  w akcji  ratowniczej  lub szkoleniu 
pożarniczym”.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  stanowiącej 
zał. nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIVN/231/10 w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Somianka 2010 r., 
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  przygotowany  zgodnie  do 
ustaleń  ze  wspólnego  posiedzenia  stałych  komisji  Rady  Gminy  a  ponadto  proponuje  się 
przychylenie  do  prośby  Komendy  Policji  Powiatowej  dotyczącej  dofinansowania  na  pokrycie 
kosztów  energii  elektrycznej  Posterunku  Policji  funkcjonującego  na  naszym  terenie  –  koszt
2.500 zł.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
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2010 stanowiącej  zał. nr 13 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIVN/232/10 w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  projekt  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego 
zadania  w  zakresie  bieżącego  utrzymania  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy  Somianka  jest 
następstwem rozmów z p. Starostą. Jesteśmy po przetargu w tym utrzymania dróg powiatowych. 
Bieżące utrzymanie dróg to m.in wykaszanie poboczy.

Radny K. Mosakowski – ile mamy na terenie naszej gminy dróg powiatowych żwirowych?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – ok. 3,5 km: 
• Celinowo – Ostrówek, 
• Somianka (od p. Puławskich) – Kręgi.

Radny  J.  Staśkiewicz  –  czy  bieżące  utrzymanie  dróg  to  również  łatanie  dziur  w  drogach 
asfaltowych?

Odp: Wójt  Gminy A. Żołyński  – nie  Powiat  ogłasza przetarg na wykonanie tego zadania i  we 
własnym  zakresie  na  terenie  powiatu  wykonuje.  W  ramach  szybkiego  działania  małe  ubytki 
możemy sami  uzupełnić.  Najwięcej  środków zostało  przyznanych na  żwirowanie  i  wykaszanie 
poboczy. Wiadomo trochę musi to potrwać bo na terenie Powiatu takich ubytków jest dużo. Przed 
Urzędem  Gminy  zadanie  wykonaliśmy  we  własnym  zakresie.  Jak  już  mówiłem  pojedyncze 
przypadki możemy wykonać sami.

Radny L. Kozon – zakupiony asfalt poszedł na drogi powiatowe a nie na gminne.

Odp:  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  może  100  –  200  kg  poszło  na  drogi  powiatowe  nie  więcej.  
Zakupiono 1.200 kg i reszta skierowana została na drogi gminne.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu 
Wyszkowskiego zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie  Gminy 
Somianka stanowiącej  zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIVN/233/10 w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Wykupienie gruntów pod drogi
Sołtys  Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski  –  czy w Starostwie  coś  słychać  na temat  wykupu 
gruntów pod drogę w Ostrowach?
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Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  Burmistrz  jest  za  tym,  żeby  grunty  regulować.  Jak  Starosta 
wywiąże się z tego zadania nie wiem

Powyrywane karpy 
Radny M. Rogaliński – przy równaniu drogi p. Kobiałka powyrywał karpy. Kto to ma uprzątnąć?

Śmieci przy drodze
Sołtys Sołectwa Zdzibórz K. Wielgolewski – przy drodze do Cisk leżą śmieci.

Pęknięcia w asfalcie, czy korzystne było założenie zegarów słonecznych  
Radna H. Wykowska:

– pęknięcia w asfalcie, stwarzają niebezpieczeństwo,
– czy są oszczędności w związku z założeniem zegarów słonecznych?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński:
– pęknięcia  na  drogach  –  będziemy  o  tym  dyskutować  na  posiedzeniach  komisji  czy 

przeznaczymy dodatkowe środki na ten cel,
– oszczędności  wynikające  z  założenia  zegarów  astronomicznych  sterujących  oświetlenie 

uliczne – trudno powiedzieć o oszczędnościach. Wzrosła cena za energię elektryczną o 30%. 
Opłaty za energię nie są dużo większe. Lampy zapalają się po zachodzie słońca a gasną po 
wschodzie. Trzeba byłoby przeanalizować ceny z 2008 r. i  początku 2009 r.  a następnie 
dokonać analizy poszczególnych miesięcy,

– karpy –  w kosztorysie  prac  wykonywanych  przez  p.  Kobiałko  nie  było  usunięcia  karp. 
Obecnie  przetarg  wygrał  p.  Godlewski,  porozmawiam z  nim  na  temat  wykonania  tego 
zadania.

Pracownicy skierowani przez  Powiatowy Urząd Pracy
Wójt Gminy A. Żołyński – po 19 kwietnia br. na naszym terenie będą pracować osoby skierowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy.

Droga  Wypychy – Kozłowo
Radny S. Nasiadka – czekałem do końca i skoro radna z danego terenu B. Kiersnowska nie zgłasza 
problemu to ja go podejmę. Droga Wypychy – Kozłowo kłania się. Proszę, Panie Wójcie, zrobić 
porządek na tej drodze bo obecnie jest nieprzejezdna.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – nie muszę wierzyć. Wiem jaki jest jej stan bo byłem w piątek. Jest  
drogą jedną z wielu. Można poprawić 100 mb. bo taki odcinek jest najgorszy. Wiele dróg wymaga 
poważnych poprawek i są to drogi używane na co dzień przez naszych mieszkańców. Ta wielka 
kałuża na drodze wskazanej przez Pana jest efektem zasypania studzienki i nieczyszczenia rowów. 
Trzeba będzie w to miejsce nasypać 40 -50 cm gruzu.

Radni - zaleje pola.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – cała droga wymaga wyprostowania – koszt tego przedsięwzięcia 
ok. 40.000 zł. Obecnie taki budżet mam na wszystkie drogi. Prześlę dwa składy gruzu.

Radny T. Kokoszka – ......................................  (cicha tonacja głosu radnego i gwar wśród sołtysów 
nie pozwoliły usłyszeć wypowiedzi). 

Riposta do wypowiedzi radnego S. Nasiadka
Radna  B.  Kiersnowska  –  muszę  odnieść  się  do  wypowiedzi  kolegi  S.  Nasiadka.  Przykro  mi,
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że w takim dniu do mnie skierowano taką uwagę.  Przypomnijcie sobie jak przekazywaliśmy środki 
do Gminy Rząśnik. Wtedy mówiłam o dziurach na naszych drogach i o tej drodze, o której Pan 
wspomina.  Jak  Pan wtedy głosował?  Pragnę  przypomnieć,  że  jak  tylko  zostałam radną  to  był 
pierwszy kawałek drogi zrobiony w tamtym czasie. Wtedy sama walczyłam o tę drogę. Niedawno - 
przy przekazywaniu środków do Gminy Rząśnik - mówiłam o tej drodze i nie uzyskałam poparcia. 
Jest  mi  przykro.  Dziś,  nie  powinien  Pan  poruszać  takich  spraw.  W ubr.  Komisja  Rewizyjna, 
Komisja Rolnictwa, ... chyba cała Rada Gminy, odbyła posiedzenie wyjazdowe celem oceny stanu 
dróg. Wówczas nie mogłam dojechać i uczestniczyć w tym posiedzeniu od początku. O godz. 13.30 
dzwoniłam do Przewodniczącego Rady Gminy z  zapytaniem gdzie  (w danej  chwili)  jest  Rada 
Gminy. Uzyskałam odpowiedź, że na Starym Kozłowie a na moje pytanie – kiedy przyjedzie do 
Woli Mystkowskiej – uzyskałam odpowiedź, że do Woli nie ma po co przyjeżdżać.    

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – problem w tym, że jak zwykle chodzi o środki. Podkreślam – wiele 
dróg wymaga poprawy. To jest droga polna. W porozumieniu z Gminą Rząśnik chcieliśmy zrobić 
odcinek  drogi  na  terenie  naszej  gminy  na  Wielątkach  Rosochatych przy  naszym  finansowym 
wsparciu  wynoszącym  3.000  zł.  Inwestycja  nie  została  zrealizowana  bo  Gmina  Rząśnik  nie 
otrzymała dofinansowania. 
Każdy  z  sołtysów  wie,  które  drogi  trzeba  poprawić.  Bardzo  słabych  dróg  jest  coraz  mniej
a  jednocześnie dróg do poprawy coraz  więcej.  Nerwowe potyczki  niczego nie  zmienią,  chodzi
o środki.

Z  sali  obrad  wyszli  radni:  K.  Mosakowski,  S.  Brzeziński,  L.  Kozon  i  B.  Kiersnowska  –  stan
10 radnych.

Przypomnienie o składaniu oświadczeń majątkowych
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – przypominam o zbliżającym się ostatecznym terminie 
składania oświadczeń majątkowych. Oświadczenia powinny być wypełnione czytelnie i dokładnie 
tzn. nie można pozostawiać pustych rubryk, nie można wykreślać a raczej w rubrykach, które nas 
nie dotyczą wpisywać „nie dotyczy”. Takie uwagi kierował do nas Naczelnik Urzędu Skarbowego
a ja dziś dodatkowo o tym przypominam.

Wspólne posiedzenie stałych komisji
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – na 21 kwietnia 2010 r. zostało zaplanowane wspólne 
posiedzenie stałych komisji. Każdy radny otrzyma jeszcze w tej sprawie informację.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 12
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.10 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLIV 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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