
PROTOKÓŁ Nr XLIX/10
z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się31 sierpnia 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób  w tym 3 osoby spóźnione
Nieobecnych uspr.     -   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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
5. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
6. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Sendrowicz Sylwia - aplikant radcowski z Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
8. Przedstawiciele prasy lokalnej
9. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2do nin. 

protokołu.

oraz:

10. Poziarski Janusz - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kierownik PT Wyszków 
11. Priwieziencew Sonia - Społeczny Instytut Ekologiczny
12. Włoszczowski Tomasz - Społeczny Instytut Ekologiczny
13. Polak Barbara - właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Jackowie Górnym 

  „Dom nad wierzbami”

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

• Nr XLVII/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. 
• Nr XLVIIIN/10 z dnia 30 lipca 2010 r. 

6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z działalności za 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 

29 sierpnia  2009 r.  w sprawie  utworzenia  i  organizacji  punktów przedszkolnych  na terenie 
gminy Somianka.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Punktów  Przedszkolnych  przy  Publicznej  Szkole 
Podstawowej  w  Somiance  i  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Woli  Mystkowskiej  z  filią
w Nowych Wypychach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych 
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  inne  podmioty  niż  jednostki  samorządu 
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terytorialnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla Gminnego 

Ośrodka Kultury w Somiance.
11. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  długoterminowego dla  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Somiance.
12. Podjęcie  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 

wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata
2007 – 2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  tytułu  umarzania, 

odraczania i  rozkładania na  raty należności  pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny 
przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/151/2001 Rady Gminy 
Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

17. Podjęcie  uchwały  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.

18. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/53/2007  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
15  listopada  2007  r.  w  sprawie  wydzielenia  z  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  – 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIVN/88/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 
12  marca  2004  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 
części wsi Janki.

21. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych za 2009 r.:
• Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania,
• Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

22. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum – w chwili  otwarcia  obecnych 11 radnych (brak radnego:  W. Bartosiaka,  T.  Kokoszki,
L. Kozona i S. Szczerby) powitał uczestników sesji.

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  porządek  sesji  – 
zawiadomienie o terminie sesji zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.

Wniosek 1
W tym punkcie Wójt Gminy A. Żołyński złożył wniosek dotyczący zdjęcia z porządku sesji punktu 
12 dotyczącego podjęcia  uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu 
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. W uzasadnieniu poinformował, że projekt ww uchwały nie znajduje uzasadnienia do 
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podjęcia. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance. 

Wniosek 2
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak złożył wniosek o umożliwienie wręczenia nagród rolnikom 
przez  przedstawicieli  KRUS będących następstwem rozstrzygnięcia  konkursu  wiedzy z  zakresu 
rolnictwa w dalszej części punktu 2 porządku obrad. 

Wniosek 3
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  złożył  wniosek  o  umożliwienie  przedstawicielom 
Społecznego Instytutu Ekologicznego dokonania prezentacji ekologicznej w dalszej części punktu 2 
porządku obrad.

Innych propozycji zmian ani uwag do przedstawionego porządku obrad  nikt nie zgłaszał.

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

W głosowaniu jawnym każdy ze zgłoszonych wniosków został przyjęty jednogłośnie: 11 głosami 
„za” w obecności 11 radnych podczas głosowania.

Uwzględniając powyższe wnioski,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

• Nr XLVII/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
• Nr XLVIIIN/10 z dnia 30 lipca 2010 r.

6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z działalności za 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 

29 sierpnia  2009 r.  w sprawie  utworzenia  i  organizacji  punktów przedszkolnych  na terenie 
gminy Somianka.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Punktów  Przedszkolnych  przy  Publicznej  Szkole 
Podstawowej  w  Somiance  i  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Woli  Mystkowskiej  z  filią
w Nowych Wypychach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych 
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  inne  podmioty  niż  jednostki  samorządu 
terytorialnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Somiance.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  długoterminowego dla  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Somiance.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  tytułu  umarzania, 

odraczania i  rozkładania na  raty należności  pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny 
przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/151/2001 Rady Gminy 
Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

16. Podjęcie  uchwały  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.

17. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/53/2007  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
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15  listopada  2007  r.  w  sprawie  wydzielenia  z  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  – 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIVN/88/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 
12  marca  2004  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka.

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 
części wsi Janki.

20. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych za 2009 r.:
• Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania,
• Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

21. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad.

Na salę obrad przybył radny S. Szczerba i radny L. Kozon – stan 13 radnych.

Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia konkursu i wręczenie nagród 

Kierownik KRUS Placówki Terenowej w  Wyszkowie Janusz Poziarski ogłosił wyniki konkursu gminnego 
i wręczył nagrody: I miejsce – Pan Krzysztof Rakowski

II miejsce – Pan Paweł Kozon
III miejsce - Pan Kazimierz Mosakowski

Obecni na sesji nagrodzili zwycięzców brawami.

Prezentacja ekologiczna

W związku z przystąpieniem Gminy Somianka do projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między 
Bugiem a Narwią” Zespół Projektowy przedstawił i omówił strategię rozwoju obszaru gmin jako 
zróżnicowanego celu podróży – strategia ta wraz z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie 
stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

Do punktu 3
porządku obrad

Radna B. Kiersnowska – na poprzedniej sesji „Wnioski i interpelacje” zostały zdjęte z porządku 
obrad  a  wczoraj  na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  rady Gminy pewne sprawy zostały 
przedstawione więc nazbierało mi się trochę pytań.

– Dlaczego zdjęto kwotę 70.000 zł., które miały być przeznaczone na remont pomieszczeń
w  Woli  Mystkowskiej,  na  salę  komputerową  i  bibliotekę?  Na  jakie  cele  zostały 
przeznaczone?
Komisja Oświaty wykonując plan pracy odbyła posiedzenie w szkole w Woli Mystkowskiej 
i  widziała  te  pomieszczenia.  W pomieszczeniu  czuje  się  fetor  będący  efektem gnijącej 
podłogi albo nieszczelnej rury. Szkoda, że te środki przeznaczono na inne cele. Tam gdzie 
mieści się zerówka jest bardzo ciasno. 

– Zdjęto z budżetu  kwotę 231.000 zł.  przeznaczoną na salę gimnastyczną. Wójt wyjaśnił,
że nie otrzymaliśmy dofinansowania a sami za kwotę sali byśmy nie wybudowali. Projekt 
został  nisko oceniony i  miał  być  złożony protest.  Pytam czy zabezpieczono  dojazd  dla 
niepełnosprawnych w tym projekcie?

– Nowa podłoga w zespole Szkół w Woli Mystkowskiej i już pojawiły się wybrzuszenia.
– W sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Somiance podłoga usterkowa. Rok temu na tę 
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inwestycję była jeszcze gwarancja. Czy coś z tym zrobiono?
– Czy do szamb przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej nie wpływa deszczówka?
– Szkoła pięknie odnowiona a w jednej salce dla klas 1-3 został stary kawałek podłogi. Proszę 

się tym zainteresować.
– Proszę  Pana  Panie  wójcie  o  publiczną  wypowiedź  na  temat:  Dlaczego  dożynki  zostały 

zorganizowane w Popowie choć wypadały w Woli Mystkowskiej?
– Prawdopodobnie można było napisać projekt na parkin w Woli Mystkowskiej. Dlaczego nie 

został napisany i co o tym zadecydowało?
– Odbiór chodnika i oświetlenia ulicznego ma być pod koniec sierpnia - już był, czy dopiero 

będzie?
– Budowano chodnik w Woli Mystkowskiej, czy firma wykonująca tę inwestycję podpisała 

umowę na zużycie wody?
– Na placu po byłym SKR jest zbiór śmieci. Plac zarośnięty rozjeżdżony. Przed oddaniem 

nieruchomości  w  dzierżawę  było  tam czysto,  teren  wykoszony.  Dzieci  jeździły  tam na 
rowerkach. Nie wiem czy nieruchomość ta nie powinna być zamknięta.

– Będziemy  głosować  nad  zmianami  budżetowymi:  w  jakiej  wysokości  remontu 
nieruchomości  w  Somiance   będzie  partycypował  GS  będący  właścicielem.  Most  na 
gminnej drodze od Woli Mystkowskiej do „Kozłowianki” czy został wyremontowany?

– Odcinek drogi Rząśnik na terenie gminy Somianka czy jest już zrobiony? 

Radny L. Kozon – wolne wnioski i zapytania są na końcu porządku obrad.

Radny S. Nasiadka – trzeba zrobić porządek z plakatami po wyborach prezydenckich.

Radna B. Kiersnowska – którzy radni mieli umorzony podatek za 2009 r.?

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu.

Ponadto poinformował, że:
– Uczestniczył/reprezentował  gminę  Somianka  w  powiecie  warmińskim.  Wyjazd 

zorganizowany przez LGD. Jego celem była prezentacja możliwości różnych działań.
– Od  6  września  br.  ruszają  przedszkola.  16  dzieci  nie  zakwalifikowało  się.  Nabór 

prowadzono według określonego kryterium. Poza kryterium przyjmowano dzieci z rodzin 
niepełnych,  wielodzietnych,  dzieci  niepełnosprawne.  W przypadku  spełnienia  kryterium 
dochodowego ważną sprawą był czas złożenia wniosku.

– Odbył wyjazd do Wieliszewa.
– Odbył wyjazd do Rząśnika na dożynki powiatowe.

Radny M. Dąbrowski – jakiej marki zakupiono wóz asenizacyjny?

Odp  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  ciągnik  marki  DEUTZ,  beczka  wyprodukowana  przez  Firmę 
METROZET o pojemności 6 000 l. Nie pamiętam nazwy wykonawcy zadania. Tylko jedna firma 
złożyła ofertę na wykonanie zadania i została wybrana.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  02.07.2010  r.  odbyło  się  spotkanie  w  siedzibie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak będzie przebiegać obwodnica? 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – odbyło się to spotkanie. Według założeń obwodnica ma wychodzić 
w pola w kierunku Wólki Somiankowskiej przed p. Ruszczakiem i powrót do obecnej drogi nr 62
w  okolicach  Michalina  2+1  przemiennie.  Szczegółowe  opracowania  będą  przedstawione  na 
kolejnym spotkaniu bo zgłoszono autopoprawki. Drogi dojazdowe serwisowe mają mieć szerokość 
5 m, plany 2014 r.

Radna H. Wykowska – 14 dzieci nie dostało się do przedszkola. Jeśli są przedszkola z Fundacji 
Komeńskiego to może ich tam będzie można dołączyć?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – rodziców tych dzieci interesuje oferta całodziennego przedszkola. 
Są to dzieci w różnym wieku, także spoza terenu naszej gminy. Sporządzono listę rezerwową. Jeśli 
jakiś przedszkolak „wykruszy się” to na jego miejsce przyjęte zostanie dziecko z listy rezerwowej.

Na salę przybył radny T. Kokoszka – stan 14 radnych.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 5
porządku obrad

• Zmian do protokołu Nr XLVII/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2010 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2010 r. 
został przyjęty większością głosów: 12 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującym się” w obecności 
14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XLVIIIN/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2010 r.  
został przyjęty większością głosów: 12 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującym się” w obecności 
14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  za  2009  r.  w  formie 
multimedialnej  przedstawiła  dyrektor  tej  placówki  H.  Główczyk  –  pisemna  treść  sprawozdania 
stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak podziękował za złożenie sprawozdania.

O godz. 14.40 Przewodniczący rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę.
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Obrady  wznowiono  o  godz.  15.12  w  obecności  12  radnych  –  brak  radnego  W.  Bartosiaka,
K. Mosakowskiego i K. Rakowskiego. 

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  poinformowała,
że  w  praktyczne  proponowane  zmiany  oznaczać  będą  likwidację  dotychczas  funkcjonujących 
Punktów  Przedszkolnych  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Woli  Mystkowskiej  z  filią
w Nowych Wypychach i  przy Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Somiance.  Następna uchwała 
dotyczy utworzenia w tych samych miejscach - na nowo - Punktów Przedszkolnych (z całodzienną 
opieką) pozyskując fundusze z innych źródeł.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr  XXXVI/175/09  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  29  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  utworzenia
i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka stanowiącej  zał. nr 7 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/251/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 8
porządku obrad

W związku z informacją w poprzednim punkcie dotyczącą podejmowanej uchwały, radni uznali,
że uzasadnienie do przedstawionego projektu jest zbędne.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Punktów 
Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Somiance i Publicznej Szkole Podstawowej 
w Woli Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/252/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Sekretarz gminy w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała, że istnieje konieczność 
podjęcia uchwały aby umożliwić udzielenie dotacji publicznej szkole podstawowej prowadzonej 
przez stowarzyszenie. Zmieniły się przepisy o finansach publicznych i systemie oświaty i dlatego 
nastąpiła konieczność zmiany dotychczas obowiązującej uchwały.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż 
jednostki samorządu terytorialnego stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/253/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 10 - 11
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała w sprawie  udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego 
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance dotyczy działań, które można m.in. zaobserwować za 
oknem. Sprawa dotyczy zarówno Gminnego Ośrodka Kultury jak i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Somiance  –  czyli  realizatorów  projektu  z  „Odnowy  wsi”.  Proponowany  kredyt  jest 
prefinansowaniem działań wyprzedzających z „Odnowy wsi”.  Gdybyśmy kredytu nie zaciągnęli 
należałoby zaangażować środki własne.

Z sali obrad wyszedł wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Szczerba – stan 11 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu 
długoterminowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowiącej  zał.  nr 10 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/254/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 11 głosami „za” w obecności 11 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Na salę powrócił wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Szczerba – stan 12 radnych.

W związku z informacją w poprzednim punkcie dotyczącą podejmowanej uchwały, radni uznali,
że uzasadnienie do przedstawionego projektu jest zbędne.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść uchwały w sprawie   udzielenia poręczenia kredytu 
długoterminowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance stanowiącej  zał. nr 11 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/255/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.

Z sali obrad wyszedł radny S. Nasiadka – stan 11 radnych.

Do punktu 12
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  konieczność  podjęcia  tej  uchwały  wynika  ze  zmiany  ustawy
o  finansach  publicznych.  Ustawa  precyzuje  co  uchwała  w  sprawie  określenia  trybu  prac  nad 
projektem uchwały budżetowej powinna zawierać.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  określenia trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

W trakcie czytania uchwały na salę obrad powrócił radny K. Rakowski natomiast z sali wyszedł 
radny L. Kozon – stan 11 radnych.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/256/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 11 głosami „za”  w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

Na salę obrad przybyła Skarbnik Gminy A. Królikowska.

Do punktu 13
porządku obrad

Radni uznali, że w związku z szeroką dyskusją oraz szczegółową analizą zaproponowanych zmian 
na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy,  dziś  nie  ma  potrzeby  uzasadniać 
przedstawione propozycje zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

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

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/257/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 14
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – uchwała dotyczy ulg tj. umarzanie, odraczanie oraz rozkładanie na 
raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny  wynikających  z  umów 
cywilnoprawnych. Określa zasady, sposób i tryb udzielania tej pomocy. W stosunku do projektu 
uchwały  na  wniosek  radnego  M.  Dąbrowskiego  zgłoszony  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych 
komisji  Rady  Gminy,  wprowadza  się  §  6  o  treści:  „Wójt  Gminy  przedstawia  Radzie  Gminy
w terminie 30 dni po upływie roku kalendarzowego zestawienie udzielonych ulg za rok poprzedni”.
W § 2 pkt 1 ppkt 1 wstawiono - zgodnie z propozycją radnych  - kwotę 6.000 zł. W § 3 pkt 1 okres  
nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  tytułu  umarzania, 
odraczania  i  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny 
przypadających  Gminie  Somianka  lub  jej  jednostkom  podległym  stanowi  zał.  nr  14  do  nin. 
protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i  tytułu  umarzania,  odraczania  i  rozkładania  na  raty należności  pieniężnych  mających 
charakter  cywilnoprawny  przypadających  Gminie  Somianka  lub  jej  jednostkom  podległym 
stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/258/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 15
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – potrzeba dokonania zmian w uchwale dotyczącej Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  w  Somiance  została  podyktowana  zmianami  w  ustawie  o  finansach  publicznych
i rozporządzeniu o szczegółowych zasadach rachunkowości.
 
Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść uchwały  w sprawie zmiany załącznika do uchwały
Nr  XXVI/151/2001 Rady Gminy Somianka  z  dnia  29  listopada  2001 r.  w sprawie  utworzenia 
Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/259/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 16
porządku obrad

Radni stwierdzili, że nie ma potrzeby uzasadniać potrzeby wprowadzenia zmian w Statucie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść uchwały  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 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/260/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 17
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  potrzeba  dokonania  zmian  w  uchwale  dotyczącej  wydzielenia
z Gminnego Ośrodka Kultury Gminnej Biblioteki publicznej została podyktowana likwidacją filii 
bibliotecznej w Kręgach. Ta placówka zostanie ze Statutu wykreślona. Jest to jedyna zmiana.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/53/2007 Rady 
Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/261/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 16.05 ogłosił 10 – minutową przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  16.30  w  obecności  12  radnych  –  brak  radnych;  W.  Bartosiaka,
K. Mosakowskiego i S. Nasiadka.

Na salę obrad przybyła również Z-ca Wójta A. Salwin. Brak natomiast Sekretarz Gminy T. Lipskiej.
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Do punktu 18 - 19
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – w miesiącu czerwcu br. jeden z radnych złożył wniosek dotyczący planu 
zagospodarowania przestrzennego. Obecnie mamy plan z 2004 r. Trwały prace nad nowym planem 
ale  chyba  on  światła  dziennego  nie  ujrzy.  Dlatego  zgodnie  do  wniosku  proponuje  się  objęcie 
planem obrębu Huta Podgórna i miejscowości Janki.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  zmiany  uchwały  Nr  XIVN/88/2004  Rady  Gminy 
Somianka z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka stanowiącej zał. nr 19 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/262/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 
podczas głosowania. 

Do punktu 19
porządku obrad

W tym punkcie  radny M.  Dąbrowski  zgodnie  z  ustaleniami  ze  wspólnego  posiedzenia  stałych 
komisji dotyczącym włączenia do załącznika do uchwały działki nr 28. Miała nastąpić poprawka 
załącznika.

Radny K.  Rakowski  –  dlaczego tylko  jednej  działki  a  nie  np.  dziesięciu  działek.  Obręb został 
ustalony i niech tak pozostanie.

Radny M. Dąbrowski – w takim razie zgłaszam formalny wniosek o dołączenie do załącznika do 
uchwały - co będzie jednoznaczne z objęcie planem - działki nr 28.

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

W głosowaniu  jawnym „za” wnioskiem głosowało 5 radnych,  „przeciw” głosowało 7 radnych. 
Większością głosów „przeciw” wniosek upadł. 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Janki stanowiącej zał. nr 20 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIX/263/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 
podczas głosowania. 

Do punktu 20
porządku obrad

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Somianka
Przewodniczący Rady Gminy Somianka  poinformował,  że  wszyscy radni  złożyli  oświadczenie
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w ustawowym terminie.  Zauważone  w oświadczeniach  uchybienia  zostały w formie  pisemnej 
przesłane poszczególnym radnym. W aktach jest również pismo Naczelnika Urzędu skarbowego
w Wyszkowie  z  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych  –  stanowi  ono  zał.  nr 21  do  nin. 
protokołu. Zainteresowani mogą się z tym pismem zapoznać. Poinformował również, że Wojewoda 
Mazowiecki  pisemnie  poinformował,  że  oświadczenie  Przewodniczącego  Rady Gminy i  Wójta 
można zamieścić w BIP-ie. Wynika z tego, że uchybień nie stwierdzono.

Informacja  Wójta  z  analizy  oświadczeń  majątkowych  kierowników  jednostek  organizacyjnych,
Z-cy Wójta, Sekretarz i Skarbnika

Wójt Gminy A. Żołyński odczytał treść pisemnej informacji z analizy oświadczeń majątkowych – 
pismo stanowi zał. nr 22 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia 
w związku z kończącą się kadencją radnego. Oświadczenia radni zobowiązani są złożyć w dniu
13 września 2010 r. 

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  oświadczenia  majątkowego  wg  stanu  na  dzień  12  września  br.
a, że jest to dzień świąteczny to termin złożenia przypada w dniu 13 września br.  

Radna B. Kiersnowska jak wyliczyć rentę na dany dzień?

Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku S. Sendrowicz – dochody liczymy według 
dokumentów jakie posiadamy. Trzeba zwrócić się do pracodawców o wyliczenie zarobków na dany 
dzień.

Do punktu 21
porządku obrad

Umorzenia podatku radnym
Radna B. Kiersnowska – wcześniej pytałam, który radny miał umorzenia. Prostuję swoje pytanie
i pytam: ilu radnych miało umorzenie podatku. To chyba będzie właściwsze pytanie biorąc pod 
uwagę ochronę danych osobowych.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w ciągu 4 ostatnich lat tylko jedna osoba będąca radnym miała  
umorzenie podatku. 

Radny  M.  Dąbrowski  –  w  informacji  o  umorzeniach  mamy zapis”z  uwagi  na  ważny  interes”
a  dopiero  dziś  taki  zapis  w  uchwale  dotyczącej  umorzeń  zamieściliśmy  bo  w  dotychczas 
obowiązującej nie występował. Dlaczego więc w informacji taki zapis się pojawia?

Odp.  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  Pan  mówi  o  uchwale  dotyczącej  umorzeń  zobowiązań 
wynikających z umów cywilnoprawnych a tu sprawa dotyczy umorzeń podatku rolnego, leśnego, 
opłat lokalnych. To jest inny rodzaj należności.

Zdjęcie kwoty 70.000 zł. zaplanowanej na remont pomieszczeń w PSP w Woli Mystkowskiej
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – głosując za zmianami budżetowymi domyślam się, że znała Pani 
odpowiedź.

Radna B. Kiersnowska – tak ja znałam ale chodzi mi o publiczność bo nie wszyscy wiedzą co się 
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dzieje. Mój jeden głos nic by nie zmienił w przypadku głosowania nad zmianami budżetowymi.

Chcę żeby reszta też się dowiedziała. 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 70.000 zł. to była planowana dotacja, której nie otrzymamy. Nasze 
środki to kwota 63.500 zł., którą przeznaczamy na:

– ośrodki  przedszkolne  –  kwota  50.000  zł.  (z  czego  20.000  zł.  zostanie  nam  zwrócone
w przyszłym roku),

– zakup materiałów i wyposażenia – kwota 13.500 zł.

Remont pomieszczeń
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ta sprawa nie budzi wątpliwości. Sukcesywni w miarę możliwości 
finansowych będziemy remontować.

Zdjęcie zabezpieczonej kwoty na budowę hali gimnastycznej w Woli Mystkowskiej 
Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  oceniający  nasz  wniosek  przyznali  nam 73  punkty.  My nie 
zgadzając się z taką oceną złożyliśmy odwołanie. Zostało ono zaakceptowane i wniosek ponownie 
wrócił  do oceny.  Kwota została  zdjęta  żeby nie  zawyżać dochodów i  wydatków. Jeśli  wniosek 
uzyska pozytywną ocenę to będzie realizowany w latach następnych.

Oczyszczalnia przy szkole
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ta inwestycja była zaplanowana we wniosku na budowę hali. Teraz 
nie możemy składać innego wniosku na zadanie, które zaplanowano w innym wniosku a on jest
w trakcie oceny. 
Mamy  do  zrealizowania  projekt  na  przydomowe  oczyszczalnie.  W  tym  roku  nie  zostanie 
zrealizowanych więcej niż 50 szt. Planowane do wykonania 184 szt. do przyszłego roku. W chwili 
obecnej nie ma żadnego harmonogramu według złożenia wniosków. Ten temat podjęty zostanie po 
rozstrzygnięciu przetargu.

Radny M. Dąbrowski – zgłosił się do mnie właściciel nowo postawionego budynku mieszkalnego
i nie wie czy ma kopać szambo, czy składać wniosek na przydomową oczyszczalnię.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa jeszcze będzie rozpatrywana na komisjach.

Podłoga na hali sportowej w Somiance
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – dyrektor zgłosi tę sprawę w ramach gwarancji.

Podłoga w szatni 1-3 w Woli Mystkowskiej
Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  ta  sprawa nie  była  zgłaszana.  Taka inwestycję  pani  Dyrektor 
powinna wykonać w ramach środków, które otrzymuje na remonty.

Radny M. Dąbrowski – źle położona wykładzina: powstały fale bo najprawdopodobniej wykładzinę 
położono na świeży beton, pozaginane rogi.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – sprawdzę to.

Szczelność szamba przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – specjalnie sprawdzać nie trzeba. Widać to po ulewnych deszczach. 
Źle,  że tak nam się  ułożyło  z tym wnioskiem. Gdybyśmy otrzymali  dofinansowanie to  sprawa 
zostałaby załatwiona.
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Dlaczego dożynki w Popowie Kościelnym a nie w Woli Mystkowskiej
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – uznałem, że klimat w Popowie jest zdrowszy. Ważnym elementem 
przemawiającym za Popowem była przestrzeń – chodzi mi o rynek. Tam nikt nie wchodzi w drogę.

Odbiór chodnika
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – odbioru jeszcze nie było. Zostało złożone przez inwestora pismo
o gotowości odbioru. Tu nie chodzi o sam chodnik.

Radny M. Dąbrowski – potrzebny byłby jeszcze chodnik do przedszkola.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zostanie wykonany z materiałów demontowanych przy Urzędzie 
Gminy.

Czy firma wykonująca chodnik miała umowę na pobór wody?
Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  tu  musiałbym  zapytać  się  Kierownika  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej. Firmy zgłaszające się obciążane są ryczałtem.

Nieporządek na placu po byłym SKR
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – winni  są ci  co najwięcej  krzyczą.  Jak spojrzymy na elewacje
i fragmenty blachy to wiadomo kto jest sprawcą.

Radna B. Kiersnowska – jak nieruchomość dzierżawiła poprzednia firma to był porządek. Teraz 
trzeba teren zabezpieczyć.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tez był problem bo sąsiedzi bezprawnie parkowali sprzęt.

Czy sklep GS partycypuje w kosztach
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie, bo remont budynku w ramach projektu realizuje Urząd Gminy. 

Przepust od p. Roćka w kierunku „Kozłowianki”
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jestem zmuszony sprawdzić bo to był oficjalny wniosek.

Odcinek drogi zrealizowany przez Gminę Rząśnik
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Gmina Rząśnik starała się  pozyskać środki na budowę drogi. 
Weszli  z  nami  w  porozumienie  bo  mały  odcinek  tej  drogi  leży  na  terenie  Gminy  Somianka.  
Przeznaczyliśmy jakieś  niewielkie  środki  na ten cel  ale  jak nie  otrzymali  dofinansowania to te 
środki  zostały  przeznaczone  zmianami  budżetowymi  na  inne  cele  w Gminie  Somianka.  To  co 
zostało  zrobione  na  naszym terenie,  Gmina Rząśnik  zrobiła  we własnym zakresie,  z  własnych 
środków.

Oczyszczenie przystanków z plakatów wyborczych
Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tu trzeba sprawę zgłosić do Komitetu wyborczego PiS.

Sekretarz Gminy T. Lipska – takie pismo już zostało wysłane.

Do punktu 22
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:
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Budynek obok SKR w Woli Mystkowskiej
Radny M. Dąbrowski – co dzieje się w budynku z czerwonej cegły stojącym obok SKR w Woli 
Mystkowskiej?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ten budynek jest własnością gminy i mieszkają w nim 2 osoby.  
Obok ustawiony został kontener i mieszka w nim podopieczny GOPS.

Nieruchomość po byłym SKR
Radny M. Dąbrowski – piękny teren można byłoby go sprzedać ale najpierw należałoby pewne 
sprawy uporządkować.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  ze  spotkań  z  mieszkańcami  wywnioskowałem,  że  sąsiedzi 
nieruchomości po SKR nie życzą sobie żadnego zakładu prowadzącego działalność gospodarczą. 
Inni, mieszkający w domkach jednorodzinnych być może by się zgodzili. 

Radna B. Kiersnowska – pewnego czasu było bardzo duże zaangażowanie mieszkańców. Zapadła 
decyzja,  były rozmowy.  Mieszkańcy sami  chcieli  wyremontować jeden budynek przy wsparciu 
Gminy na cele świetlicy dla młodzieży. Chcieli mieć zapewnienie, że to będzie dla nas. Składała
w tej sprawie pismo i do dziś nie otrzymałam odpowiedzi.

Wójt Gminy A. Żołyński – nie znam sprawy. Podpowiem, że są pieniądze dla aktywnych. PROW 
jest tu jak najbardziej skuteczny. Można też pozyskiwać pieniądze z LGD. Oni dają pieniądze a my 
pracę.

Radna B. Kiersnowska – czy będą chcieli inwestować w mienie gminne?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – możemy dokonać długoterminowego użyczenia.

Wyjazd do Wieliszewa i Rząśnika  
Dyrektor Gminnego ośrodka kultury w Somiance H. Główczyk – Pan Wójt refunduje wyjazd do 
Wieliszewa i Rząśnika na dożynki. Wyjazd o godz. 9.30 sprzed Urzędu Gminy w Somiance.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 23
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 17.30 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła: Przewodniczył:

                                                                        
   /-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący 

                                      Rady Gminy
      Insp. ds. obsługi    
        Rady    Gminy                                                                      /-/ Tadeusz Jacek Tolak
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