
PROTOKÓŁ  NR XXIII/08

z  XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 24 października 2008 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób (w tym 3 osoby spóźnione) 
Nieobecnych nieuspr.     -   1 osoba

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej              - Wójt Gminy
2. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta Gminy
3. Królikowska  Anna - Skarbnik Gminy
4. Nieścior  Jacek - Radca Prawny
5. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
6. Pachulska Maria - Dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki w    

   Somiance
7. Siekierski Marek - były pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego
8. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
10. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji Nadleśnictwa Wyszków dotyczącej Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000.
4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. Przyjęcie protokołów:
– z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lipca 2008 r.
– z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 sierpnia 2008 r.
– z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 września 2008 r.
– z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2008 r.
6. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” 

Komendy  Wojewódzkiej  Policji  z  siedzibą  w  Radomiu  z  przeznaczeniem  na  zakup 
samochodów.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XVI/84/08  w  sprawie  ustalenia  zasad 

korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Somianka. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej.
12. Przedstawienie  informacji  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  I  półrocze  2008  r.  i  informacji

o realizacji inwestycji na terenie Gminy Somianka.
13. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Jacek Tolak. 
Po  stwierdzeniu  quorum -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  11  radnych  (brak  radnego:
W. Bartosiaka, L. Kozona, S. Nasiadka, J. Staśkiewicza). 

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.

Podczas  przedstawiania  porządku  obrad  na  salę  obrad  przybył  radny J.  Staśkiewicz  –  stan  12 
radnych. 

Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad: 

1. Radna  B.  Kiersnowska  zaproponowała  aby z  porządku  obrad  zdjąć  punkt  5  “Przyjęcie 
protokołów:
– z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lipca 2008 r.
– z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 sierpnia 2008 r.
– z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 września 2008 r.
– z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2008 r.” 
“...Moim zdaniem wkradły się niektóre błędy. Ponadto będzie możliwość aby każdy radny 
zapoznał się z nimi”.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – dziś mieliśmy przyjąć cztery protokoły a zadziało się tak 
ponieważ mieliśmy sesje nadzwyczajne a zgodnie z sugestią radcy prawnego w porządku obrad 
sesji nadzwyczajnych nie powinny znajdować się punkty sesji zwyczajnych. Stąd wnioskodawcy 
zwołania sesji nadzwyczajnych pomijali w porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad punktu 3 
“Przedstawienie  informacji  Nadleśnictwa  Wyszków  dotyczącej  Europejskiej  Sieci 
Ekologicznej  Natura  2000”  ponieważ  osoba,  która  miała  tę  informację  przedstawić 
przebywa na zwolnieniu szpitalnym.

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  zgłoszone  wnioski  dotyczące 
zmiany porządku obrad. Wnioski otrzymały następującą liczbę głosów:
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Wniosek 2 – zdjęcie z porządku obrad punktu 3 “Przedstawienie informacji Nadleśnictwa Wyszków 
dotyczącej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie: 12 głosami “za”.

Wniosek 1 – zdjęcie z porządku obrad punktu 5 “Przyjęcie protokołów:
– z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lipca 2008 r.
– z XX nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 sierpnia 2008 r.
– z XXI nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 września 2008 r.
– z XXII nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2008 r.” 

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty przez Radę Gminy większością głosów: 10 głosami 
“za” i 2 głosami “wstrzymującymi się”.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowanie Panu Markowi Siekierskiemu – byłemu 
pracownikowi Ośrodka Doradztwa Rolniczego za wieloletnią współpracę z rolnikami, za pomoc 
rolnikom.W podziękowaniu wręczono kwiaty.

Pan M. Siekierski – to ja dziękuję Państwu i cieszę się, że mogłem tu pracować w tak ciekawym 
okresie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Nie udało mi się zostać mieszkańcem gminy 
Somianka ale będę się starał tu zamieszkać. Przepiękny teren. Współpracowałem 8 lat. Dziękuję za 
współpracę  Panu  Wójtowi  Andrzejowi  Żołyńskiemu,  Pani  Dyrektor  GOK  Hannie  Główczyk
i  wszystkim z którymi współpracowałem. Jeszcze raz bardzo dziękuję.  To był  dla  mnie bardzo 
ważny 8 – letni okres pomocy zawodowej.  

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie wniosków ani interpelacji radni nie zgłaszali.

Na salę przybył radny  L. Kozon – stan 13 radnych.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  dodał,  że  ponadto  co  zawarto  w  pisemnej  informacji  intensywnie 
odwiedzał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w efekcie czego zbudowano chodnik w 
Celinowie do drogi powiatowej i do końca br. (jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą) zostanie 
zbudowany chodnik przy drodze krajowej w Sołectwie Somianka Zaszosie – odcinek od p. Tolaka 
do p. Rutkowskich. Wykonawca podpisał aneks do umowy z GDDKiA na wykonanie tego zadania. 
20 października br.  wydano pozwolenie  na wycinkę drzew przy w/w drodze.  Chodnik zostanie 
zbudowany w pasie drogowym.

Do informacji Wójta Gminy zgłoszono następujące pytania:

– Radna H. Wykowska – czy w Zespole Szkół w Somiance można domontować jeszcze jedną 
kamerę?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – planowano zamontowanie 8 kamer a w tych samych środkach 
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finansowanych zamontowano 16 sztuk. System więcej nie przewiduje. W tej sytuacji można tylko 
inaczej usytuować obecnie zamontowane kamery. To jest możliwe. 

– Radny M. Dąbrowski – czy podjęto decyzje dotyczące dowozu uczniów?
Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – oferty można składać do 29 października br. i tegoż dnia nastąpi 
otwarcie ofert. Rozstrzygnięcie przetargu przewiduje się ok. 3 listopada br. (jeśli nie będą składane 
protesty).

Radny M. Dąbrowski – myślę, że dla naszych przewoźników powinny być preferencje.

– Radny S. Brzeziński – chyba w pisemnej informacji jest błąd dotyczący ilości przetargów na 
drogę na drogę transportu rolnego w miejscowości Wola Mystkowska

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – tak faktycznie, tam się wkradł błąd. 

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  wpłynęła  do  Urzędu  Gminy propozycja  wsparcia  finansowego dla 
Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie na zakup samochodów. Samorządy udzielą wsparcia w 
50% a w 50% Komenda. Jeden samorząd z Powiatu Wyszkowskiego jeszcze uchwały w tej sprawie 
nie  podjął.  Przedłożyłem  Radzie  Gminy  propozycję  wsparcia  finansowego  na  ten  cel  do 
rozpatrzenia. Aby udzielić wsparcia finansowego na zakup samochodów dla Powiatowej Komendy 
Policji w Wyszkowie Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę. Jej projekt został przedłożony 
Radzie Gminy. Jeśli uchwała zostanie podjęta środki zostaną przekazane na zasadach określonych 
w porozumieniu zawartym z Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  przekazania środków 
finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 
z przeznaczeniem na zakup samochodów stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/110/08 w sprawie przekazania środków finansowych na 
„Fundusz  Wsparcia  Policji”  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  z  siedzibą  w  Radomiu
z przeznaczeniem na zakup samochodów  została podjęta jednogłośnie  w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.  

   Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że nie 
zwiększamy zaplanowanego w budżecie gminy na 2008 r. deficytu a zaproponowane zmiany są 
podyktowane potrzebą zwiększenia środków na wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych 
do wartości poprzetrgowych (przesunięcia środków między działami) m.in. na: 
– przebudowę nawierzchni  drogi  Somianka – Kępa Barcicka  -  zwiększenie  środków o kwotę
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45.000 zł.
– przebudowę  drogi transportu rolnego w Woli Mystkowskiej - zwiększenie środków o kwotę

56.000 zł.
Dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych środków do wartości poprzetargowych w następujących 
zadaniach:
– wykonanie  dokumentacji  na  modernizację  i  budowę  sieci  wodociągowej  z  przyłączami 

Somianka – Michalin – zmniejszenie o kwotę 21.000 zł.
– wykonanie  dokumentacji  na  modernizacje  dróg  gminnych:  Suwin-  Ciski,  Barcice  – 

zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.
– wykonanie  dokumentacji  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  z  przykanalikami  Somianka  – 

Michalin – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł.
Ponadto z uwagi na potrzebę dokonania rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim w terminie do 
15.11.2008  r.  budowy  bieżni  i  skoczni  przy  Szkole  w  Somiance  wystąpiła  konieczność 
przeksięgowania środków w dz. 926  w wysokości 30.000 zł. ogólna kwota się nie zmienia. Zostaje 
tylko przeksięgowana na rozdział „Szkoły podstawowe”.

W  trakcie  wygłaszanego  przez  Skarbnik  Gminy  uzasadnienia  do  uchwały  w  sprawie  zmian 
budżetowych na salę obrad przybył radny S. Nasiadka – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  25.000  zł  przeznaczyliśmy  na  zakup  kostki  i  cement  na  budowę 
chodnika przy kosciele w Woli Mystkowskiej. Wykonanie chodnika zaoferował się zorganizować 
Ksiądz Proboszcz Parafii w Woli Mystkowskiej. W zamian za to Powiat Wyszkowski zaoferował 
kruszywo na uzupełnienie dróg powiatowych Tu jawi się szansa dla Pani Sołtys Sołectwa Michalin 
bo wnioskowała o uzupełnienie na drodze w swoim Sołectwie.

Pytań ani uwag do informacji Wójta Gminy nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  zmian  do  uchwały 
budżetowej Nr XIV/67/2007 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.
 
W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIII/111/08 w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej
Nr XIV/67/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.  została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych 
podczas głosowania. 
 

Do punktu 7
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Wójt  Gminy  A Żołyński  poinformował,  że  przy 
projektowaniu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.325.000 zł. Ponad 1 mln 
zł. otrzymaliśmy z zewnątrz ale trzeba dołożyć i swoich środków. Trzeba mieć własne środki i je 
wykazać żeby ubiegać się o środki zewnętrzne.

Radny T.  Kokoszka  – czy w związku z  tym,  że dolar  „idzie  w górę”,  nie  będzie  aneksów do 
zawartych umów na wykonywanie inwestycji?

Wójt  Gminy A. Żołyński  –  rozstrzygając przetargi  stosujemy cenę ryczałtową.  Mamy pewność 
stałej ceny.

Radny M. Dąbrowski – decydującą kwestią jest spisanie umowy. Z tego co wiem wykonawcy do 
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25% mogą aneksować umowy.

Radca prawny J. Nieścior – podpisujemy umowy operując kwotami w złotówkach. Wzrost kursu 
dolara nie ma dla nas żadnego znaczenia.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2008 stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIII/112/08 w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego 
kredytu w roku budżetowym 2008 została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas 
głosowania.  

Do punktu 8
porządku obrad

W uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/84/08 w sprawie 
ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Somianka, Zastępca 
Wójta Gminy A. Salwin poinformowała, że dotychczas Rada Gminy ustalała zasady korzystania ze 
stołówek. Obecnie ustawa wprowadziła zmiany i ta kompetencja przysługuje dyrektorowi placówki 
oświatowej. 

Wójt Gminy A. Żołyński – to jest formalność wynikająca z ustawy. 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XVI/84/08  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  ze  stołówek  szkolnych  prowadzonych  przez 
Gminę Somianka stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXIII/113/08 uchylenia uchwały Nr XVI/84/08 w sprawie 
ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Somianka została 
podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 9
porządku obrad 

Uzasadniając podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej, Wójt 
Gminy A. Żołyński poinformował, że do projektu uchwały należy wprowadzić zmiany ponieważ
w tej  komisji  powinni  znaleźć się  tylko radni  a  w projekcie  uchwały byli  również pracownicy 
Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak poinformował,  że  Komisja Inwentaryzacyjna pracować 
będzie bez wynagrodzenia.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  zgłosił  na  kandydata  do  składu  Komisji  Inwentaryzacyjnej  radnego
L. Kozona.

Radny L. Kozon wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny K. Mosakowski zgłosił na kandydata do w/w komisji radnego S. Nasiadka.
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Radny S. Nasiadka nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny S. Nasiadka zgłosił na kandydata do w/w komisji radną B. Kiersnowską.

Radna B. Kiersnowska nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zgłosił  na  kandydata  do  Komisji  Inwentaryzacyjnej 
radnego K. Rakowskiego.

Radny K. Rakowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny W. Bartosiak  na kandydata do w/w komisji zgłosił radną H. Wykowską.

Radna H. Wykowska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał nazwiska zgłoszonych kandydatów:
Radny K. Rakowski – przewodniczący
Radny L. Kozon – członek
Radna H. Wykowska – członek
Radny W. Bartosiak – członek
Radny T.J. Tolak – członek

Radny M. Dąbrowski – Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak jak I Sekretarz z góry wyznaczył 
przewodniczącego komisji. Chyba komisja z własnego grona sama wybiera przewodniczącego?

Radca prawny J. Nieścior – tak. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak przystąpił do czytania treści uchwały  w przedmiotowej 
sprawie stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXIII/114/08 w  sprawie  powołania  członków  Komisji 
Inwentaryzacyjnej została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

O godz. 12.15 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.50 w obecności 14 radnych.

Do punktu 10
porządku obrad

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. 

Część opisową (str. 2-6) informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.  stanowiącej 
zał. nr 11 do nin. protokołu przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska.

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 
Informacja o realizacji inwestycji na terenie Gminy Somianka
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Informację o realizacji inwestycji na terenie Gminy Somianka przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 
informując, że:

1. budowa sieci wodociągowej Celinowo – Stare Płudy – Nowe Płudy – Jasieniec –  zadnie 
wykonane,

2. dokumentacja  na  budowę  stacji  uzdatniania  wody  w  Somiance  –  Parcele  –  zadnie 
wykonane,

3. dokumentacja na modernizację i  budowę sieci  wodociągowej z przyłączami Somianka – 
Michalin - zadnie wykonane,

4. budowa chodnika w Zdzieborzu – projekt na chodnik został wykonany,
5. modernizacja dróg powiatowych – zadnie wykonane,
6. modernizacja chodnika w Jackowie Górnym –  zadanie w trakcie realizacji, pozostało do  

wykonania ok. 200-300 mb.
7. dokumentacja na modernizację dróg gminnych Suwin – Ciski, Barcice – zadanie w trakcie 

realizacji, problem z działkami w Barcicach,
8. budowa chodnika w Somiance – zostało do wykonania 10 – 15 metrów bieżących,
9. modernizacja  drogi  Nowe  Kozłowo  Wola  Mystkowska  –  zadanie  w  trakcie  realizacji.  

Planowany termin zakończenia 01.11.2008 r.
10. przebudowa nawierzchni drogi Somianka – Kępa Barcicka – w przyszłym tygodniu wchodzi  

wykonawca,
11. przebudowa drogi transportu rolnego w Woli Mystkowskiej –  to zadanie zależne było od 

decyzji Rady Gminy na dzisiejszej sesji,
12. dokumentacja  na  budowę  miejsc  spotkań  we  wsi  Popowo  Kościelne  –  05.11.2008  r.  

regulacja prawna spornej działki,
13. modernizacja budynku biura Urzędu Gminy – tu będą pracować skazani,
14. zakup sprzętu komputerowego – zadanie wykonane,
15. dofinansowanie do zakupu samochodów dla Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie - 

to zadanie zależne było od decyzji Rady Gminy na dzisiejszej sesji,
16. budowa  garażu  OSP  Popowo  i  modernizacja  remizy  OSP  Barcice  –  środki  prawie 

wykorzystane
17. termomodernizacja  budynku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Ulasku  –  zadanie 

wykonane, pozostały tylko poprawki,
18. dokumentacja  na  budowę  boiska  wielofunkcyjnego  przy  szkołach  w  Somiance  i  Woli 

Mystkowskiej – zadanie do 31.12.2008 r. będzie wykonane,
19. dokumentacja na rozbudowę hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej wraz z salami 

lekcyjnymi -  zadanie w trakcie realizacji, od 01.12.2008 r. odbywa się nabór wniosków 
więc zadanie musi być wykonane,

20. budowa bieżni biegowej i skoczni przy szkole w Somiance – być może wykonawca wyrobi  
się do 31.10.2008 r. ale jest to zależne od warunków atmosferycznych,

21. termomodernizacja, remont pomieszczeń i wyposażenie pracowni komputerowej w budynku 
oddziału przedszkolnego w Somiance – Parcele w celu utworzenia przedszkola gminnego – 
planowany termin zakończenia prac 31.10.2008 r.,

22. zakup sprzętu komputerowego – zadanie wykonane,
23. zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - zadanie wykonane, 
24. dokumentacja na projekt przydomowych oczyszczalni ścieków - zadanie wykonane,
25.  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie do realizacji w 2009 r.
26. dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Somianka – Michalin - 

zadnie wykonane,
27. modernizacja  i  budowa  punktów  świetlnych  –  Zakład  Energetyczny  upiera  się  przy 

wyrzuceniu liczników na zewnątrz  (budowa skrzynki  poza transformatorem – koszt  to  
1.500 zł./szt. ). To obniżyło ilość punktów,

28. uzbrojenie  zbiorników  w  oczyszczalni  –  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  zrealizował 
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zadanie,
29. dokumentacja na modernizację budynku GOK i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 

nowe zadanie w załączniku inwestycyjnym,
30. dokumentacja  na  modernizację  budynku  Fili  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Woli 

Mystkowskiej - nowe zadanie w załączniku inwestycyjnym,
31. budowa bieżni i skoczni przy szkole w Somiance – zadanie zrealizowane z PROW.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – oby tylko pogoda pozwoliła na zrealizowanie inwestycji 
drogowych.

Wójt Gminy A. Żołyński – firma, która będzie budować drogę do Kępy Barcickiej jest sprawnie 
działającą firmą. Myślę, że z realizacją inwestycji do końca roku nie będzie problemu. 
 

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  poinformował,  że  Wojewoda Mazowiecki  nie  przysłał 
informacji  z  analizy  oświadczenia  Przewodniczącego  Rady  Gminy  i  Wójta  Gminy.  Następnie 
przedstawił ogólnie informację naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie stanowiącą  zał. nr 
12 do nin. protokołu z analizy oświadczeń radnych Rady Gminy Somianka.

Informację z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi stanowiącej zał. nr 13 do nin. 
protokołu przedstawiła Zastępca Wójta A. Salwin.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  radcy  prawnego  czy 
wskazanie przez naczelnika Urzędu Skarbowego nieprawidłowości w wypełnieniu oświadczenia 
majątkowego zobowiązuje radnego do złożenia korekty?

Radca prawny J.  Nieścior  w przepisie  tego nie  ma.  Pan może poprosić  o  wyjaśnienie.  Inaczej 
powinien Pan wysłać uwagi do UKS (Urzędu Kontroli Skarbowej).

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak - a jeśli ktoś pominął wypełnienie rubryki?

Radny  S.  Brzeziński  –  napisałem  w  skrócie  zajmowane  stanowisko  a  Naczelnik  Urzędu 
Skarbowego wskazał, że brak nazwy zajmowanego stanowiska.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 12
porządku obrad

W tym punkcie odpowiedzi nie udzielano ponieważ radni nie zgłosili w punkcie 3 porządku obrad, 
żadnych interpelacji ani wniosków.

Do punktu 13
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Nawiązanie do artykułu zamieszczonym w lokalnej prasie „Somianka alkoholem płynąca”
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  czy  Pani  redaktor  nie  użyła  w  „Nowym 
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Wyszkowiaku” za mocnego tytułu „Somianka alkoholem płynąca”. Moim zdaniem jest to tytuł na 
wyrost bo sugeruje, że tu tylko same „pijusy” mieszkają. To obraża w większości mieszkańców 
zamieszkujących w tej gminie.

Redaktor tygodnika E. Bożymek – to jest tytuł autora i zamieszony został ze znakiem zapytania.

Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – trzeba się zastanowić, co się pisze.

Redaktor tygodnika E. Bożymek – po otrzymaniu listu dzwoniłam do Pana Wójta, pracowników 
Urzędu Gminy i wyjaśniałam sprawę.

Radny M.  Dąbrowski  –  proszę  o  napisanie  sprostowania,  że  mieszkańcy gminy Somianka  nie 
zgadzają się z takim tytułem

Uczestnicy wycieczki do Włoch
Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – kto typował uczestników wycieczki do Włoch. Czyje dzieci 
pojechały?  Ze  świetlicy w Woli  Mystkowskiej  pojechała  inna  dziewczynka niż  ta,  która  zajęła
II miejsce w konkursie powiatowym z historii.

Odp: Dyrektor GOK H. Główczyk – głównym organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Chrześcijańskich  Organizacji  Wiejskich.  Wycieczkę  zorganizowano  dla  ośmiorga   dzieci 
wyróżniających się w społecznej działalności na rzecz swoich środowisk i opiekuna. Ze świetlicy
w Woli Mystkowskiej  typowała uczestnika Pani J.  Załoga, ze świetlicy w Popowie Kościelnym 
Pani  G.  Barańska.  Na wycieczkę  pojechało  6  dziewcząt:  -  Kamila  Elak  z  Woli  Mystkowskiej,
-  Ewelina  Zabłocka  z  Nowego  Kozłowa,  -  Aleksandra  Rakowska  z  Wielęcina,  -  Aleksandra 
Skoczeń ze Starych Płud, - Emilia Karłowicz z Popowa Kościelnego, Milena Witkowska ze Starych 
Płud oraz 2 chłopców z Somianki: - Mateusz Grześkiewicz, - Piotr Kuchta. Koszt całkowity to 
1.500 zł. za każde dziecko w tym rodzice wpłacali 150 euro za dziecko. Pan Wójt podjął decyzję, że 
dzieci  zostaną  dowiezione  do  Warszawy  i  po  powrocie  odebrane  z  Warszawy
i dowiezione do Somianki.

Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – dlaczego pojechały takie nie wyróżniające się dzieci a nie 
te, które się wyróżniają?

Odp: Dyrektor GOK H. Główczyk – proszę powiedzieć konkretnie o kogo chodzi to łatwiej będzie 
sprawę wyjaśnić.

Radny M.  Dąbrowski  –  czy  to  nie  powinny być  dzieci  rodziców posiadających  ubezpieczenie
w KRUS? 

Odp: Dyrektor GOK H. Główczyk – nie.

Radna  B.  Kiersnowska  –  chcę  podziękować  Pani  Dyrektor  GOK  za  udzielenie  wyjaśnienia  i 
sołtysowi  za  zapytanie.  Utkwiło  mi  podziękowanie  zamieszczone  w  prasie  dla  Pana  Mariana 
Skocznia i  skojarzenie  z  miejscem pracy tej  osoby a  obecnie  jest  Dyrektorem w KRUS i  stąd 
pytanie.

Odp: Dyrektor GOK H. Główczyk – podziękowanie zostało zamieszczone za środki z KRUS na 
zorganizowanie kolonii nad morzem dla 40 dzieci. Ale to było zupełnie coś innego niż wyjazd do 
Włoch. Na kolonie nad morze pojechały tylko dzieci rodziców, którzy byli ubezpieczeni w KRUS. 
Na zorganizowanie kolonii KRUS przekazał kwotę 27.960 zł. 
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Wniosek na drogę
Sołtys  Sołectwa  Wólka  Somiankowska  M.  Szczesny –  na  jaki  odcinek  budowy drogi  złożono 
wniosek? Pytam o drogę Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi. Wniosek złożony bo złożony ale 
nie ma szans na akceptację. Wójt przyznał, że gorszej drogi w gminie nie ma.
Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – u mnie jest.

Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – niech radni po sesji wybiorą się w teren i 
zobaczą.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – wniosek na tę drogę złożono do RPO. A na jaki odcinek Sołtys 
chciałby aby ten wniosek był złożony?

Sołtys  Sołectwa Wólka  Somiankowska M.  Szczesny –  Ulasek  przez  Wólkę  Somiankowską do 
Starych Krąg.

Odp:  Wójt  Gminy A. Żołyński  – i  tak jest.  Obawiam się,  że  miejscowości/miasta  o większym 
zaludnieniu mają większe szanse. Ich wnioski będą wyżej punktowane. My otrzymamy punktację 
za punkty styczne z drogą krajową i drogą powiatową. Będziemy mogli składać wnioski do tzw. 
„Schetynówki”. Tu otrzymamy sporo punktów m.in. za wypadkowość, za punkty styczne z drogą 
krajową i droga powiatową. Jeśli natomiast chodzi o Samorządowy Instrument Wsparcia to może 
się uda. Ta droga jest tak szczęśliwie położona, że ma szanse powodzenia na akceptację. Myślę, że 
w  2009  r.  ta  droga  zostanie  zbudowana.  Najwyżej  złożymy  wniosek  do  Samorządowego 
Instrumentu Wsparcia. W br. z tego Funduszu otrzymaliśmy 670.000 zł. na drogi. To jest rewelacja.

Podziękowanie za współpracę
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść podziękowania Pani Jadwigi Kamienieckiej 
– Dyrektor Publicznej Szkoły Publicznej w Nowych Wypychach za współpracę z Radą Gminy. 

Wniosek o dodatkowe posiedzenie Komisji Oświaty
Radna B. Kiersnowska będąca Przewodniczącą Komisji Oświaty złożyła wniosek do Rady Gminy o 
zlecenie dodatkowego posiedzenia dla  Komisji  Oświaty celem omówienia  problemów i  potrzeb 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Ulasku  i  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Popowie 
Kościelnym.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – jakie jest zdanie Rady Gminy odnośnie dodatkowego 
posiedzenia  Komisji Oświaty?

Radny L. Kozon – ile posiedzeń miała komisja?

Radna  B.  Kiersnowska  –  w  tej  chwili  nie  pamiętam.  Radni  plan  otrzymali.  Chodzi  nam
o posiedzenie w PSP w Ulasku i  Popowie Kościelnym. Chcemy zakończyć zagadnienie i  mieć 
pełny obraz problematyki.

Zastępca Wójta A. Salwin – Pani B. Kiersnowskiej  chodzi o PSP w Ulasku i  PSP w Popowie 
Kościelnym.

Radny M. Dąbrowski – w kilku szkołach w posiedzeniach uczestniczył Pan Wójt i w kilku Pani 
Wójt. Chodzi o stwierdzenie przygotowania placówki do pracy: stan budynku, ilość zatrudnionych 
nauczycieli, zastępstwa, zwolnienia. Podczas posiedzenia w Zespole Szkół w Somiance doznaliśmy 
szoku widząc  w jakich  warunkach muszą  pracować nauczyciele.  Chcemy złożyć  sprawozdanie 
przed planowaniem budżetu na 2009 r. W Somiance budynek 12 – letni ale wrażenie szokujące.
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Radny  L.  Kozon  –  jeśli  Komisja  Rewizyjna  nie  wyrobi  się  jednego  dnia  z  posiedzeniem  to 
następnego dnia go kończy i nie ma sprawy.

Radna B. Kiersnowska – wyszło jak wyszło. Jeśli się nie zgodzicie, trudno, powiem dyrektorom 
tych placówek, że Rada Gminy nie wyraziła zgody.

Radny  L.  Kozon  –  dziś  wybieraliśmy  do  Komisji  Inwentaryzacyjnej  ale  do  pracy  bez 
wynagrodzenia to koleżanka nie wyraziła zgody.

Radna B. Kiersnowska – pracuję za darmo jako sołtys. 

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – zarządzam głosowanie kto z radnych jest za wyrażeniem 
zgody na odbycie  posiedzenia  przez Komisje  Oświaty w celu omówienia  problemów i  potrzeb
w Publicznej Szkole w Ulasku i Publicznej Szkole Podstawowej w Popowe Kościelnym?

Radny T. Kokoszka – czy pan Wójt nie może takiej  informacji pozyskać bezpośrednio od tych 
placówek?

Wójt Gminy A. Żołyński – nie chcę ingerować w pracę Rady Gminy i poszczególnych komisji. Gdy 
są sytuacje nadzwyczajne to Rada Gminy może zmienić plan pracy komisji. Jeśli przewodniczący 
danej  komisji  widzi,  że  trzeba przyjrzeć się bliżej  danej  sprawie to  powołuje  posiedzenie  poza 
planem pracy.

Zastępca Wójta A. Salwin – jestem za tym, by Komisja Oświaty takie posiedzenie odbyła.

Radna B. Kiersnowska – w planie pracy Komisji Oświaty jest zapis „w zależności od zaistniałych 
potrzeb”. Nie chciałam tego robić bez wiedzy Rady Gminy.

Radny K. Rakowski – czy zwołanie posiedzenia danej komisji nie powinno być poprzedzone zgodą 
Przewodniczącego Rady Gminy?

Radca prawny J. Nieścior – jeśli pojawi się coś żywotnego to przewodniczący danej komisji może 
zwołać posiedzenie.

Radny J. Staśkiewicz – to może być po 20 posiedzeń?

Radca prawny J. Nieścior – sesje są 1 raz w miesiącu, to trochę blokuje rytm pracy komisji. 

Radny K. Rakowski – z tego co słyszę to mamy „wolną amerykankę”!

Radny M. Dąbrowski – wybrano mnie do Komisji Oświaty więc staram się wypełniać obowiązki. 
Nie idę po dietę 150 zł. bo moja osobista niejednokrotnie wynosi 300 zł. Chcieliśmy zrobić coś 
dobrego. Jeśli Rada Gminy nie chce wyrazić zgody – wolna wola!

Radny M. Rogaliński – z wypowiedzi radcy prawnego wynika, że przewodnicząca komisji nie musi 
mieć zgody Rady Gminy. 

Głosowanie nie odbyło się.

Odpowiedź dotycząca umorzeń podatków
Radny S. Nasiadka – zgłaszałem wniosek o przedłożenie informacji dotyczącej umorzeń podatków 
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osób będących radnymi.

Wójt Gminy A. Żołyński – taką informację mam.

Radny S. Nasiadka – ale każdy radny miał dostać taką informację.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  z  uwagi  na  ochronę  danych osobowych jest  to  niemożliwe.  Mogę 
powiedzieć, że w ostatnich 5 latach dwóch radnych miało umorzone podatki na łączną kwotę ok. 
1.100 zł.

Równanie drogi
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – w Zdzieborzu koniecznie trzeba poprawić drogę do 
Pana Króla: trzeba podsypać i puścić równiarkę.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – to o czym mówiłem dziś wcześniej to może być przeznaczone 
tylko na drogi powiatowe. Z tą drogę trzeba będzie trochę zaczekać.

Śmieci
Radny  M.  Dąbrowski  –  stoi  kontener  ze  śmieciami  a  wokół  niego  4  kontenery  śmieci.  Czy
kontenery są opróżniane?

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  2006  r.  wywieziono  450  szt.  Kontenerów.  Na  2008  r. 
zaplanowano  opróżnienie  600  szt.  Z  tego  tytułu  z  naszego  budżetu  wypłynęło  200.000  zł. 
Większość  gmin  zlikwidowało  kontenery  i  najprawdopodobniej  w  znacznej  ilości  wywozimy 
nieswoje  śmieci.  Z  przewoźnikiem  podpisany  został  aneks  do  umowy  i  ograniczono  liczbę 
kontenerów. Od 01.01.2009 r. planuje się rygorystyczne sprawdzanie umów na odbiór odpadów. 
Jeśli tego nie zrobimy to będziemy budżet wydatkować na wywóz śmieci.

Radny M. Dąbrowski – trzeba ludzi informować bo nie wszyscy wiedzą o co chodzi.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  jeśli  ktoś  przywiezie  śmieci  to  je  zostawi.  My  je  zabieramy  ale 
sygnalizujemy problem. Każdy mieszkaniec – właściciel działki musi sprzątać śmieci z własnej 
nieruchomości.  Są sytuacje, że ktoś komuś nawiezie ale ten na kogo działce one są to musi je 
usunąć. Jeśli się z tym nie zgadza to od tego są organy ścigania.

Radny  M.  Dąbrowski  –  z  Serocka  nikt  nam  śmieci  nie  podrzuca.  To  działkowicze  nas  nimi 
zasypują.

Wójt Gminy A. Żołyński – ale komu płacą?

Radny M. Dąbrowski – mam 40 działek i teraz powinienem na każdej postawić straż. Do kontenera 
wyrzucić się nie da bo zapełniony.

Wójt Gminy A. Żołyński – od 2009 r. wchodzi ustawa, że mieszkaniec ubiegający się o pozwolenie 
na budowę ponosi opłaty w wysokości określonej przez Radę Gminy. Wchodzi ustawowo opłata 
adiacencka.
 
Zachęta do czytania protokołów z minionych sesji
Insp. ds. obsługi Rady Gminy E. Kuchta – zachęcam do czytania protokołów z minionych sesji bo 
są przygotowane i można zapoznać się z ich treścią. 
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Nieruchomość w Ostrowach
Radny S. Brzeziński – trzeba zagospodarować (albo sprzedać) budynek w Ostrowach bo niszczeje.

Wójt Gminy A. Żołyński – najprawdopodobniej zostanie przeznaczona do sprzedaży.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  od  ulicy  usytuowano  gołębnik.  To  trochę  źle 
wygląda. Może Rada Gminy przejedzie się i zobaczy.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  najprawdopodobniej  ta  nieruchomość  zostanie  przeznaczona  do 
sprzedaży.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

Do punktu 14
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.20 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXIII 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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