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

która odbyła się 10 listopada 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób  w tym 1 osoba spóźniona

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej        - Wójt Gminy
2. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
3. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
4. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
5. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
6. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Nieścior Jacek - radca prawny 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.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 4 listopada  2010 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  nadawania  Honorowych  Wyróżnień 

Gminy Somianka.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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  14  radnych  (brak  radnego  M.  Dąbrowskiego)  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.

Wójt Gminy A. Żołyński złożył następujące wnioski:
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Wniosek 1

Zdjęcie z porządku obrad z punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie Gminy na 
2010 rok” z uwagi na to, że nie ma potrzeby, na dzień dzisiejszy, wprowadzania tych zmian.

Wniosek 2 

Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5 podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planów 
Odnowy Miejscowości:

– Jackowo Górne
– Wielęcin
– Ostrowy

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  1 został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za”  w  obecności
14 radnych podczas głosowania.

W głosowaniu jawnym wniosek 2 został przyjęty większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 4 listopada 2010 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planów odnowy miejscowości:

– Jackowo Górne
– Wielęcin
– Ostrowy

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy 
Somianka.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu Nr LI/10 z dnia 4 listopada 2010 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2010 r. został 
przyjęty  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas  głosowania  –  radna
B. Kiersnowska nie wzięła udziału w głosowaniu.
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Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – plany odnowy miejscowości to kontynuacja działań w sprawie których 
uchwały podejmowaliśmy na ostatniej sesji. Tym razem wypowiedzieli się mieszkańcy Jackowa 
Górnego, Wielęcina i Ostrów.

• Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Jackowo 
Górne” 

Wójt Gminy A. Żołyński – mieszkańcy jako zadania priorytetowe wskazali na: zagospodarowanie 
centrum  miejscowości  poprzez  budowę  boiska  wielofunkcyjnego  i  placu  zabaw  a  ponadto 
przebudowę  drogi  gminnej  nr  440415  oraz  modernizację  oświetlenia,  budowę  przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Jackowo Górne”  stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LII/281/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wielęcin” 

Wójt Gminy A. Żołyński – mieszkańcy jako zadania priorytetowe wskazali na: wyremontowanie 
byłego spichlerza i zorganizowanie świetlicy środowiskowej, adaptację terenu wokół budynku wraz 
z budową placu zabaw oraz rewitalizację stawu a ponadto budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, budowę chodnika w miejscowości  Wielęcin.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Wielęcin”  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LII/282/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ostrowy” 

Wójt Gminy A. Żołyński – mieszkańcy jako zadania priorytetowe wskazali na: zagospodarowanie 
centrum  miejscowości  tj.  remont  budynku  świetlicy,  zagospodarowanie  terenu  wokół  poprzez 
budowę placu zabaw a ponadto budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę chodnika
w miejscowości Ostrowy.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Ostrowy”  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LII/283/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
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jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  może  trochę  zabrzmi  to  nieskromnie  ale  chciałem 
powiedzieć,  że  inicjatorem  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  nadawania 
Honorowych Wyróżnień Gminy Somianka  byłem ja.  Konsultowałem to z  Panem i  Panią Wójt. 
Pozytywnie ustosunkowali  się do mojej  propozycji.  Pani Sekretarz pomogła mi w redagowaniu 
treści tej  uchwały.  Planowane jest również przyznanie odznaki, ale w tej  kwestii potrzebna jest  
opinia stosownej komisji.

Sekretarz Gminy T. Lipska – komisji heraldycznej.  

Przedstawiciele prasy zwrócili się z prośbą o przedstawienie Regulaminu  Honorowych Wyróżnień 
Gminy Somianka.

Przewodniczący odczytał treść załącznika do uchwały w powyższej sprawie. 

Radny L .Kozon i radna B. Polak – dlaczego wyróżnienie przewidziane jest tylko dla obywatela 
niebędącego mieszkańcem gminy Somianka?

Odp.  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  może  zasłużyć  się  dla  naszej  gminy  osoba 
niebędąca obywatelem gminy. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia Regulaminu nadawania 
Honorowych Wyróżnień Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LII/284/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 7
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i interpelacji przystąpiono do realizacji punktu 8.

Do punktu 8
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Podsumowanie kadencji
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – kończy się kadencja proszę Pana Wójta o podsumowanie 
tego co przez 4 lata zostało zrobione.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  przedstawiając  prezentację  multimedialną  inwestycji  zrealizowanych
w ostatniej kadencji tj. w latach 2006 – 2010 m.in. poinformował o:

– inwestycji  wodociągowej Celinowo – Nowe Płudy – Jasieniec  (wykonano ponad 10 km 
sieci wodociągowej),

– karosacji wozu strażackiego OSP Barcice,
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– modernizacji budynku szkoły w Ulasku,
– wykonaniu łazienki dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Somiance,
– zmianie dachu na budynku szkoły w Kręgach,
– termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowa w Somiance,
– wykonaniu ogrodzenia i oświetlenia placu Klubu sportowego w Starym Mystkówcu,
– wykonaniu nakładki na określonym odcinku i zakręcie drogi w Popowie Kościelnym,
– budowie drogi Wola Mystkowska – Stare Kozłowo,
– budowie drogi relacji Somianka – Kępa Barcicka o długości 2,5 km
– budowie drogi w Woli Mystkowskiej – odcinek 500mb,
– projekcie zrealizowanym przez GOPS "Szansa dla bezrobotnych kobiet",
– dofinansowaniu inwestycji drogowych realizowanych przez powiat wyszkowski,
– modernizacji chodnika w Jackowie Górnym,
– dofinansowaniu OSP w Popowie Kościelnym i Barcicach,
– zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
– modernizacji  punktów  świetlnych  we  wszystkich  miejscowościach  na  terenie  gminy 

Somianka,
– budowie drogi asfaltowej w Hucie Podgórnej,
– budowie drogi asfaltowej na odcinku Suwin – Ciski,
– budowie drogi asfaltowej na odcinku Stare Płudy – Nowe Płudy – długość odcinka 500 mb,
– budowie drogi asfaltowej na cmentarz w Popowie Kościelnym,
– zakupie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Somianka,
– wykonaniu  dwóch  etapów  bieżni  przy  szkole  w  Somiance  (pozostał  ostatni  etap  do 

realizacji),
– budowie „Orlika” przy szkole w Somiance,
– podpisaniu 184 umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
– zorganizowaniu Mazowieckich Ośrodków Przedszkolnych w czterech placówkach,
– modernizacji łącznika drogi gminnej w Hucie Podgórnej (wjazd przez stację CPN),
– remontach w budynku Urzędu Gminy,
– dofinansowaniu  dla  OSP  Somianka  na  wykonanie  elewacji  zewnętrznej  i  remontu 

pomieszczeń w budynku,
– budowie drogi asfaltowej relacji Ulasek–Wólka Somiankowska–Kręgi, odcinek ponad 5 km,
– budowie drogi asfaltowej w Somiance  „Stara Wieś” droga wykonana za niższą kwotę niż 

ustalono  i  dłuższy  o  200  mb  odcinek  (zamiast  500  mb  zostało  wybudowane  700  mb)
w  ramach  kar  wynikających  z  niedotrzymania  terminu  wykonania  przez  wykonawcę 
inwestycji,

– „Odnowie wsi” w Woli Mystkowskiej,
– uporządkowaniu gospodarki wodnościekowej: realizacja dużego projektu w ramach, którego 

dwa  pod  zadania  zostały  wykonane  tj.  budowa  sieci  wodno-kanalizacyjnej
w  Michalinie,  zakup  wozu  asenizacyjnego,  pozostała  do  wykonania  budowa
184. przydomowych oczyszczalni oraz modernizacja stacji wodociągowej w Somiance,

– zagospodarowaniu  centrum  Somianki  tj.  modernizacji  (wykonanie  elewacji  zewnętrznej
i wymiana pokrycia dachowego) budynku Gminnego Ośrodka Kultury, zagospodarowanie 
terenu wokół GOK i placu przy Urzędzie Gminy,

– modernizacji  budynku  świetlicy  w  Wólce  Somiankowskiej  (wykonanie  elewacji 
zewnętrznej,  wymiana  pokrycia  dachowego,  wykonanie  remontów  wewnątrz  budynku, 
zakup komputera),

– realizacji projektu „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” w ramach, którego 
zapewniono  uczestnikom  i  wykonawcy  projektu  wszystkie  materiały  dydaktyczne,  od 
miesiąca listopada „rusza” m.in. nauka jęz. angielskiego, zajęcia z logopedą,
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– realizacji projektu umożliwiającego zdobycie prawa jazdy kat. B,
– remontach w szkołach,
– modernizacji drogi Zdziebórz – Skorki,
– inwestycji pozostającej w realizacji – droga w Barcicach.

Plan  inwestycji  został  wykonany  w  90%.  Przyjęliśmy  zasadę,  że  będą  realizowane  tylko  te 
inwestycje,  na  które  uda  się  nam  pozyskać  środki.  Myślę,  że  możemy być  dumni  z  tego  co 
osiągnęliśmy. To co zrobiliśmy pozostanie pamiątką po nas gdyby zabrakło nas w kolejnej kadencji. 
Dziękuję radnym za współpracę. To była maja pierwsza kadencja w samorządzie. Nie zawsze było 
bezproblemowo. Różne zdania, różne poglądy dawały mi wiele do myślenia. Osiągnęliśmy sporo. 
Wszyscy radni – ci „za” i ci „przeciw” - byli potrzebni. Krytyczne spojrzenie zmusza do chwili 
zastanowienia. Podsumowując – nie było najgorzej. 

Podziękowania
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  dziękując  za  współpracę  wręczył  Przewodniczącemu  Rady  Gminy
T.J. Tolakowi podziękowanie i kwiaty. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak podziękował Wójtowi, radnym i sołtysom za współpracę
i przeprosił za wszelkie nieporozumienia.

Na sale przybył radny M. Dąbrowski – stan 15 radnych.

Radny W. Bartosiak – dziękuję za drogę Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi.

Radny  M.  Dąbrowski  –  chce  wyrazić  swoją  skruchę  za  swoje  błędy.  Jeśli  zostanę  radnym
w kolejnej kadencji to obiecuję poprawę. Składam podziękowanie gospodarzom – dziękuję Panie 
Wójcie bo zrobiliśmy bardzo dużo.

Wójt Gminy A. Żołyński – to była moja pierwsza kadencja. Trudno mi sobie wyobrazić co będzie
w następnej kadencji. Jeśli zostanę Wójtem to kolejna kadencja na pewno będzie inna bo w takim 
gronie się nie spotkamy. Na pewno nie będzie Przewodniczącego Rady Gminy bo nie ubiega się
o reelekcję. Szkoda, poznaliśmy się nawzajem i zrobiliśmy dużo. 

Następnie  Wójt  Gminy  wspólnie  z  Przewodniczącym  Rady  Gminy  wręczyli  podziękowanie 
radnym,  sołtysom,  kierownikom jednostek  organizacyjnych  oraz  pracownikom Urzędu  Gminy: 
Pani Zastępcy Wójta, Pani Sekretarz Gminy i Pani Skarbnik Gminy.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 9
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 10.20 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady LII 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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