
PROTOKÓŁ  NR XXXI/09

z  XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 23 kwietnia 2009 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 2 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. Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy
4. Gajewski Paweł - Sierżant sztabowy
5. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

              Społecznej w Somiance
6. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
7. Pachulska Maria - Dyrektor Publicznej Biblioteki Gminnej w Somiance
8. Bajorek Bożena - Wiceprezes ZNP 
9. Pogorzelski Dominik - prawnik Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
10. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
11. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 

2 do nin. protokołu. 
12. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009 r. 
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) Wystąpienie Wójta Gminy.
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do RIO z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
3) Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
4) Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych  warunków  ich  przyznawania,
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego.

8. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance o stanie bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Somianka za 2008 r.
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9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance z realizacji zadań za 2008 r.
10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z  wykonania planu merytoryczno – 

finansowego za 2008 r.
11. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance z wykonania planu merytoryczno – 

finansowego za 2008 r.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych (brak radnych: B. Kiersnowskiej, T. Kokoszki
i  S.  Nasiadka).  Po  stwierdzeniu  quorum  otwarcia   dokonał  i  przewodniczył  obradom 
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Jacek Tolak. 

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak przedstawił porządek 
obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi zał. nr 3 do nin. 
protokołu.

W tym  punkcie  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  złożył  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  sesji 
podjęcie następujących uchwał:

 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na 2009 r. ,

 podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne 
gminy dla Komendy Policji w Wyszkowie,

 podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  projektów  kluczowych 
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 
pn.:  1)  „Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,  przez 
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”,  2)  „Rozwój  elektronicznej  administracji 
w samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności 
potencjału województwa”.

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ustalił kolejność realizacji zgłoszonych wniosków i poddał 
każdy z nich pod głosowanie.

 Podjęcie  uchwały w sprawie  wprowadzenia  zmian  w Uchwale  nr  XXVIII/129/08  Rady 
Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na 2009 r. - 
realizacja w punkcie 12 porządku obrad.

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za”.
 

 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  stanowiących  dochody 

2



własne gminy dla Komendy Policji w Wyszkowie - realizacja w punkcie 13 porządku obrad.

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za”.

 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  projektów  kluczowych 
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-
2013  pn.:  1)  „Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego, 
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i  gospodarki  opartej  na wiedzy poprzez 
stworzenie  zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”,  2)  „Rozwój  elektronicznej 
administracji  w samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie 
dwudzielności potencjału województwa” - realizacja w punkcie 14 porządku obrad.

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za”.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009 r. 
5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) Wystąpienie Wójta Gminy.
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do RIO z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
3) Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
4) Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych  warunków  ich  przyznawania,
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego.

8. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance o stanie bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Somianka za 2008 r. 

9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance z realizacji zadań za 2008 r. 
10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z  wykonania planu merytoryczno – 

finansowego za 2008 r.
11. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance z wykonania planu merytoryczno – 

finansowego za 2008 r. 
12. Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na 2009 r. - realizacja 
w punkcie 12 porządku obrad.

13. Podjęcie uchwały w  sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne 
gminy dla Komendy Policji w Wyszkowie - realizacja w punkcie 13 porządku obrad.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  projektów  kluczowych 
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 
pn.:  1)  „Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,  przez 
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”,  2)  „Rozwój  elektronicznej  administracji 
w samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności 
potencjału województwa” - realizacja w punkcie 14 porządku obrad.

15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące interpelacje i wnioski:

Radny M.  Krysiak  –  pytam i  proszę  o  pewną  sprawę:  W ubiegłym roku  częściowo zasypano 
kruszywem drogę Kręgi  – Michalin.  Obecnie stan tej  drogi jest  bardzo dobry.  Pozostał  jeszcze 
odcinek o długości ok. 100 mb. do posypania. Czy istnieje możliwość pozyskania tego kruszywa
w tym roku?

Radny J. Staśkiewicz – są trzy jednostki OSP. Jeździmy do pożarów. Sejm ustalił wynagrodzenie 
dla  strażaków.  Jest  nam przykro,  że  nam wynagrodzenia  nie  przyznano.  Wnioskuję  aby  Rada 
Gminy nam przyznała wynagrodzenie. Z innych gmin strażacy śmieją się z nas. Ostatnio 6 godzin 
braliśmy udział w akcji gaśniczej i nawet wody nie mieliśmy do picia. 

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu Nr XXX/09 z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 
2009 r.  nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty przez Radę Gminy większością głosów:11 głosami 
„za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami – informacja ta 
stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

W tym punkcie zgłaszano następujące pytania:

 Radny  M.  Rogaliński  –  w  sprawozdaniu  jest  informacja  o  remoncie  budynku
z przeznaczeniem na filię biblioteki ale w jakiej miejscowości?

Odp: Wójta Gminy – faktycznie nie napisano. W miejscowości Ulasek, wartość zadania 618.828 zł.

 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy są informacje dotyczące złożonych wniosków 
na „Odnowę wsi”?

Odp.  Wójta  Gminy  –  wnioski  są  wstępnie  weryfikowane.  Za  1-2  miesiące  powinny  zostać 
rozstrzygnięte.  Po  rozstrzygnięciu  będziemy  wiedzieć  czy  otrzymaliśmy  środki  a  jeśli  tak  to
w jakiej wysokości.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy złożoną informację przez Wójta Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości.
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Do punktu 6
porządku obrad

PPKT. 1
Sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za 2008 r.  stanowiące  zał.  nr 5 do nin.  protokołu 
przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński. Poinformował o:

– wykonaniu dochodów w stosunku do planu,
– strukturze dochodów,
– skutki udzielanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek,
– pozyskane środki zewnętrzne i dotacje,
– wykonaniu wydatków w stosunku do planu,
– strukturę wydatków,
– wysokość deficytu budżetowego,
– inwestycje wykonane w 2008 r.

Kończąc  swą  wypowiedź  podziękował  Pani  Skarbnik,  Pani  Sekretarz  i  pracownikom  Urzędu 
Gminy za wykonanie budżetu oraz radnym za współpracę i zwrócił się do Rady Gminy z prośbą
o udzielenie absolutorium.   
 
PPKT. 2 
Wniosek Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2008 r. kierowany do RIO przedstawił 
przewodniczący komisji K. Rakowski - wniosek stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.

Z sali obrad wyszedł radny J. Staśkiewicz – stan 13 radnych.

PPKT. 3
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść opinii RIO stanowiącej  zał. nr 7 do nin. 
protokołu.  RIO  pozytywnie  ustosunkowało  się  do  wniosku  Komisji  Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. 

W trakcie czytania opinii RIO na salę powrócił radny J. Staśkiewicz – stan – 14 radnych.

PPKT. 4
W  tym  punkcie  Wójt  Gminy  przedstawił  informacje  (które  nie  zostały  przedstawione
w sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2008 r.) dotyczące:

– pozyskania środków przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance H. Główczyk 
– kwota ok. 370.000 zł.

– wyżużlowania drogi,
– dowożenia piasku na budowę chodników.

Podziękował wszystkim za zaangażowanie w prace przy realizacji inwestycji.

Ponadto głos zabrali:

• Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – obskurne tablice „Sołtys”. Jeśli udałoby się 
wymienić to byłoby naprawdę dobrze.

• Radny J. Staśkiewicz – wiele inwestycji udało się Wójtowi wykonać przy naszej współpracy 
i współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Wyszło naprawdę dobrze.

5



• Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak złożył podziękowanie wójtowi za zaangażowanie 
dotyczące budowy chodnika w Somiance przy drodze krajowej. „Być może ten chodnik 
pozwolił uniknąć tragicznych wypadków”. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

PPKT. 5
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXI/153/09  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Wójt Gminy A. Żołyński podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium.

O godz. 11.35 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 10 – min. Przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  12.00  w  obecności  12  radnych  (brak  radnych:  L.  Kozona
i K. Rakowskiego). 

Do punktu 7
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały przedstawił Wójt Gminy  A. Żołyński informując o tym, 
że projekt uchwały wraz z regulaminem omówiony został na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
Rady Gminy i uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że trochę zmian wniesiono w stosunku do 
wersji  Regulaminu wynagradzania nauczycieli  przedstawionej na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji – I wersja regulaminu stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu, II wersja regulaminu stanowi 
zał. nr 10 do nin. protokołu.   W stosunku do I wersji:

– pkt. 7 – cały do wykreślenia,
– § 4 pkt. 6 – cały do wykreślenia,
– § 6 pkt. 9 – cały do wykreślenia.

Prawnik D. Pogorzelski – radnym przysługuje pewne prawo. Uważam, że co nie jest zabronione, 
jest dozwolone. 

Radny M. Dąbrowski – czy w nowej wersji regulaminu coś wykreślamy? 

Odp. Zastępca Wójta A. Salwin – II wersja jest aktualna i nic nie wykreślamy.

Wiceprzewodnicząca ZNP B. Bajorek – już dawno wnioskowaliśmy aby regulamin nie zawierał 
tego za co można byłoby ukarać nauczyciela.  Dotyczy to  m.in.  dodatku motywacyjnego i  jego 
zmniejszenia w przypadku choroby nauczyciela. Nauczyciel i tak otrzymuje niższe wynagrodzenie 
za  okres  choroby.  Chce  podziękować  zespołowi  negocjacyjnemu  ze  strony Gminy,  czyli  Panu 
Wójtowi, Pani Wójt i Pani Skarbnik Gminy. Negocjacje były rzeczowe. Jeśli rada Gminy podejmie 
uchwałę to z góry dziękuję.

Radny  J.  Staśkiewicz  –  ja  życzyłbym  nauczycielom  aby  wysokość  wynagrodzenia  miało 
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odzwierciedlenie w wynikach nauczania. Wynagrodzenia na terenie naszej gminy są dość godziwe. 
Nauczyciele  nauczający  w  szkołach  miejskich  na  takie  wynagrodzenie  spoglądają  zazdrosnym 
okiem.

Radny M. Krysiak – chyba nie ma nad czym dyskutować skoro regulamin został uzgodniony.

Wiceprzewodnicząca ZNP B. Bajorek – stanę w obronie nauczyciela . Dzieci mamy jakie mamy. 
Dzieci wiejskie są inne niż dzieci miejskie.

Głosy z sali – dlaczego?!!

Wiceprzewodnicząca  ZNP  B.  Bajorek  –  to  kwestia  mentalności.  Dzieci  wiejskie  są  bardziej 
zagubione,  mniej  operatywne, bardziej  wycofane.  Nie mogę odpowiadać za rezultaty nauczania 
wszystkich nauczycieli.

Sołtysi uczestniczący w sesji – przecież podręczniki i programy nauczania są takie same.

Wiceprzewodnicząca ZNP B. Bajorek – tak, programy są jednakowe. Nie znaczy, że nauczyciele
w szkołach  wiejskich  uczą  gorzej.  Jeżeli  Państwo  macie  jakieś  zastrzeżenia  do  nauczycieli  to 
możemy zorganizować debatę. 

Na  tym Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak zakończył dyskusję.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXI/154/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość  dodatków  i  innych  składników  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  szczegółowych 
warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych 
podczas głosowania. W czasie głosowania brak radnych: K. Rogalińskiego i B. Kiersnowskiej.

Do punktu 8
porządku obrad

Salę opuściła Wiceprzewodnicząca ZNP B. Bajorek

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2008 r. stanowiące zał. nr 12 
do nin. protokołu złożył w imieniu Kierownika Posterunku Policji w Somiance sierżant sztabowy
P. Gajewski.

W tym punkcie głos zabrali:

 Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – zacznę od siebie: „ ...Ja do policjanta nic nie mam 
pod warunkiem, że mnie nie zatrzymuje”.

Zebrani wybuchnęli śmiechem.

 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak - trasa 62, mieszkańcy zgłaszają uwagi, że nadmierny 
ruch, nadmierna prędkość pojazdów. Czy można wpłynąć na zmianę sytuacji?
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Odp: Sierżant sztabowy P. Gajewski – Policja w Somiance stara się o urządzenie radarowe. Takie 
urządzenie zostanie ustawione w Somiance. 

 Radna H. Wykowska – czy z mandatów coś wpływa do budżetu gminy?

Odp: Sierżant sztabowy P. Gajewski – do budżetu Państwa. 

Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości.  

Do punktu 9
porządku obrad

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Somiance  D.  Chodyna  przedstawiła 
sprawozdanie  z  realizacji  zadań  w  2008  r.,  które  stanowi  zał.  nr  13  do  nin.  protokołu.  Na 
zakończenie swego wystąpienia:

– zwróciła się z prośbą do zebranych aby zgłaszali do GOPS osoby, które należałoby objąć 
pomocą społeczną,

– poinformowała o przedłużeniu terminu składania wniosków na zasiłki rodzinne,
– poinformowała,  że  kobiety ciężarne  planujące  skorzystać  z  zasiłku  rodzinnego powinny 

poddać się opiece lekarskiej od 10 miesiąca ciąży do rozwiązania. W przeciwnym wypadku 
z takiego zasiłku skorzystać nie będą mogły,

– poinformowała o zmianie zasad przyznawania świadczeń alimentacyjnych.   

Do przedłożonego sprawozdania zgłoszono następujące pytania:

 Radny S. Nasiadka – przychodzi do sklepu zdrowy człowiek po pięćdziesiątce i robi zakupy na 
„krechę” a za gotówkę kupuje papierosy. Jaka jest kwota na jedną osobę na zakupy?

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – nie ma z góry przeznaczonej kwoty. Jeśli przyznajemy talony 
to tylko stałym zasiłkobiorcom do kwoty jego świadczenia tj. max do 450 zł.

 Radny S. Nasiadka – może należałoby zmienić zasady przyznawania zasiłków stałych?

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – może Pan o tym nie wiedzieć, że ta osoba na pewno korzysta 
ze środków GOPS. 

 Radny L. Kozon – za ile osób przekazujemy dopłatę za pobyt w PDPS-sie?
 

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – do jednej osoby.

 Radny L. Kozon – co to są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?
Odp:  Kierownik  GOPS  D.  Chodyna  –  mamy  usługi  opiekuńcze  a  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych nie mamy. 

 Radny  J.  Staśkiewicz  –  są  ustalone  kryteria  przyznania  świadczenia  i  jeśli  przysługuje  to 
niejednokrotnie ludzie korzystają mimo, że ma dwa ciągniki i żyje dość zasobnie. Jeśli przysługuje 
to korzysta z GOPS.
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Odp:  Kierownik  GOPS D.  Chodyna –  jeśli  spełnia  warunki  i  ubiega  się  o  świadczenie  to  nie 
możliwości wydać decyzji odmownej.

 Radny S. Staśkiewicz – jak wygląda sprawa dożywiania?

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – dochód na jedna osobę we wspólnym gospodarstwie 526 zł. 
oraz  musi  wystąpić  dodatkowo  jakaś  dysfunkcja  np.  m.  in.  ubóstwo,  uzależnienie.  Wszystkie 
świadczenia wypłacane są zgodnie z ustawą. 

Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości.

Do punktu 10
porządku obrad

Sprawozdanie  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  z  wykonania  planu  merytoryczno  – 
finansowego za 2008 r. stanowiące zał. nr 14 do nin. protokołu, przedstawiła Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Somiance H. Główczyk. 

Salę obrad opuścili radni: S. Brzeziński, L. Kozon, M. Krysiak i H. Wykowska – stan 9 radnych.

Z sali wyszedł radny S. Nasiadka – stan 8 radnych.

Po 10 min. na salę obrad powrócili radni S./ Brzeziński i S. Nasiadka – stan 10 radnych.

Po ustnym sprawozdaniu Dyrektor GOK przedstawiła prezentację multimedialną.

W trakcie w/w prezentacji na salę obrad powrócił radny L. Kozon – stan 11 radnych.

Do  przedstawionego  sprawozdania  radny  M.  Dąbrowski  zgłosił  pytanie  następującej  treści  –
24 dzieci  uczestniczyło  cyklicznie  w wycieczkach do Warszawy.  Czy to  są  dzieci  z  Somianki,
czy z terenu Gminy Somianka?

Odp:   Dyrektor GOK w Somiance H. Główczyk – dzieci uczestniczące w projekcie z Somianki bo 
ten projekt został  napisany dla dzieci  z Somianki.  Jadąc na wycieczkę i korzystając z autokaru
40 – osobowego: 24 dzieci jechało z Somianki  (uczestnicy projektu) oraz dodatkowo 16 dzieci
z terenu Gminy Somianka. 

Do punktu 11
porządku obrad

Sprawozdanie  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  z  wykonania  planu  merytoryczno  – 
finansowego za 2008 r.  stanowiące  zał.  nr 15 do nin.  protokołu,   przedstawiła p.o. Dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej  M. Pachulska.

Sale obrad opuścili radni: K. Mosakowski i S. Nasiadka – stan 9 radnych.

Z sali wyszedł radny M. Dąbrowski i radny J. Staśkiewicz – stan 7 radnych.
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Po 5 min- na salę powrócili radni: M. Dąbrowski i J. Staśkiewicz – stan 9 radnych. 

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 12
porządku obrad

Uzasadnienie   do  podejmowanej   uchwały przedstawił  Wójt  Gminy  A.  Żołyński   informując
o  tym, że projekt zmian budżetowych przewiduje przekazanie w ramach porozumienia z Komendą 
Policji w Wyszkowie, kwoty 10.000 zł. na dodatkowe wynagrodzenia dla Policji patrolującej tereny 
letniskowe. Zlikwidowane zostały kontenery. Działkowicze nie są zainteresowani podpisywaniem 
umów  na  odbiór  odpadów  komunalnych.  Policja  ma  uprawnienia  do  sprawdzenia  czy  dany 
właściciel działki posiada podpisaną umowę w tej sprawie czy jej nie posiada. W przypadku braku 
takiej umowy policjant może wystawić mandat. Sprawę koordynuje radny T. Kokoszka.

Radny M. Dąbrowski – z czego ta kwota zostanie przekazana.

Odp: Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – rezerwy budżetowej. 
 
Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXI/155/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 
XXVIII/129/08  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  30  grudnia  2008  r.  w  sprawie  budżetu  Gminy 
Somianka na 2009 r.    została podjęta jednogłośnie w obecności 9 radnych podczas głosowania. 
Nieobecni w czasie głosowania radni: M. Krysiak, K. Mosakowski, S. Nasiadka i H. Wykowska 
oraz B. Kiersnowska.

Do punktu 13
porządku obrad

Radni  uznali,  że  uzasadnienie  do  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych 
stanowiących dochody własne gminy dla Komendy Policji w Wyszkowie, jest zbędne ponieważ 
sprawa jest powiązana z podjętą uchwałą w punkcie 12. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu.
W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXI/156/09  w sprawie przekazania środków finansowych 
stanowiących  dochody  własne  gminy  dla  Komendy  Policji  w  Wyszkowie została  podjęta 
jednogłośnie  w obecności 9 radnych podczas głosowania. Nieobecni w czasie głosowania: radny 
M. Krysiak, K. Mosakowski, S. Nasiadka i radna H. Wykowska oraz B. Kiersnowska.
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Do punktu 14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – chodzi o ujednolicenie oprogramowania w województwie. Teraz trudno 
szacować koszty.  Nie  będą  to  wielkie  kwoty ale  z  wniesieniem własnego wkładu finansowego 
musimy się liczyć.

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy , na sale powrócili radni: K. Mosakowski i S. Nasiadka – stan 
11 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 18 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr  XXXI/157/09 w sprawie  przystąpienia Gminy Somianka do 
projektów kluczowych realizowanych przez  Samorząd  Województwa  Mazowieckiego w ramach 
RPO  WM  2007-2013  pn.:  1)  „Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa 
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez  stworzenie  zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”,  2)  „Rozwój  elektronicznej 
administracji  w samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie 
dwudzielności potencjału województwa”  została podjęta jednogłośnie  w obecności 11 radnych 
podczas głosowania. Nieobecni w czasie głosowania: radny M. Krysiak, radna H. Wykowska oraz 
B. Kiersnowska. 

Do punktu 15
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił Wójt Gminy A. Żołyński:

Prośba o dokończenie drogi – odp. Nie podpisaliśmy umowy na letnie utrzymanie dróg. Na razie 
nie widzę możliwości.

Wynagrodzenie dla OSP – odp. Wrócimy do sprawy w maju br.

Na tym zakończono realizację punktu 15.

Do punktu 16
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Prośba o wszczęcie procedury przetargowej na budowę drogi 
Radny W. Bartosiak – w ramach pozyskanych środków proszę o wszczęcie procedury przetargowej 
na budowę drogi Ulasek – Wólka Somiankowska - Kregi 
Wodociąg i kanalizacja w Michalinie
Sołtys  Sołectwa Michalin W. Czarnowska – kiedy ruszymy z siecią wodociągową i  kanalizacją
w  Michalinie?

Odp. Wójt  Gminy A. Żołyński – w 2009 r.  wodociąg mamy w budżecie a na ścieki mamy do
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30 czerwca br. termin składania wniosków.

Sołtys  Sołectwa Michalin  W. Czarnowska – nie  jestem zadowolona z  odpowiedzi  Pana Wójta. 
Wodociąg w budżecie był i w 2008 r. Teraz już pora zaczynać prace.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w 2008 r. w budżecie były środki na wykonanie dokumentacji.
W 2009 r.  w budżecie  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  w Somiance  (jest  to  więc  zadanie  do 
wykonania przez ZGK) została uwzględniona wymiana sieci wodociągowej.

Droga w Wólce Somiankowskiej
Wójt Gminy A. Żołyński – najwięcej środków z terenu powiatu otrzymała gmina Wyszków. My 
jesteśmy  na  130  pozycji  z  dofinansowaniem  30%.  Organizując  teraz  przetarg  być  może 
uzyskalibyśmy  stawki  z  ubr.  Nie  jest  to  jednak  pewne.  Będę  jeszcze  w  tej  sprawie  chciał 
porozmawiać z radnymi. Będę się starał przygotować dokumentacje do przetargu.

Informacja o zmianie terminu szkolenia
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zwrócił się z prośbą do zebranych na sali aby przekazali 
informację  dotyczącą  zmiany  terminu  szkolenia  dla  rolników  i  posiadaczy  lasów.  Szkolenie 
odbędzie się 29 kwietnia 2009 r. (środa) o godz. 9.00. Zawiadomienia w teren poszły z błędem. 
Podano błędnie dzień tygodnia, data była prawidłowa.

Pismo OSP Popowo Kościelne
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że w dniu dzisiejszym, przedstawiciel OSP 
Popowo Kościelne, na jego ręce złożył pismo. Pismo rozpatrywane będzie w późniejszym terminie.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 17
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.00 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXI 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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