
PROTOKÓŁ  NR XXIXN/09

z  XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 26 lutego 2009 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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
5. Pachulska  Maria - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                                        w Somiance
6. Bajorek Bożena - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP

   w Wyszkowie
7. Matey Edmund -  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie
8. Kuchta Elżbieta - Insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
10. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

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

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej

w Nowych Wypychach w filię oraz określenia struktury organizacyjnej.
4. Przekazanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie w sprawie:

– realizacji  Programu  zwalczania  choroby  Aujeszky`ego  na  terenie  Powiatu  
 Wyszkowskiego,

– stad urzędowo wolnych od gruźlicy, brucelozy, enzoetycznej białaczki bydła.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane  przez  szkoły wyższe  i  zakłady doskonalenia  nauczycieli  oraz specjalności  i  form 
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2009 r.

7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwalę  Nr  XXVI/51/2001  Rady  Gminy  Somianka
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Popowo - 
Parcele.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo – Parcele.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 
12. Podjęcie  uchwały w sprawie  wysokości  składki  członkowskiej  Gminy Somianka  –  członka 

wspierającego  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Partnerstwo  Puszczy  Białej
i Kamienieckiej”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 r.
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  T.  J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  14  radnych  (brak  radnego
W. Bartosiaka) - Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał wniosek Wójta 
Gminy  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  stanowiący  zał.  nr  3  do  nin.   protokołu a  następnie 
przedstawił porządek obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

W trakcie czytania wniosku na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 15 radnych.

Do przedstawionego porządku obrad zgłoszono dwa wniosku dotyczące jego zmiany:
– Radny M. Dąbrowski – proponuję wykreślenie 3 punktu, bo Komisja Oświaty nie zapoznała 

się
z projektem uchwały. Na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy była mowa
o przekształceniu trzech szkół, które miały być prowadzone przez stowarzyszenie.

Wójt Gminy A. Żołyński nie wyraził zgody na wykreślenie punktu 3 z ustalonego porządku obrad.

– Insp.  ds.  obsługi  Rady Gminy  E.  Kuchta  –  należy  zdjąć  punkt  14  tj.  „Odpowiedzi  na 
wnioski i interpelacje” ponieważ nie ma w dzisiejszym porządku obrad punktu „Wnioski
i interpelacje”.

Wójt Gminy A. Żołyński wyraził zgodę na wykreślenie punktu 14 z ustalonego porządku obrad.

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie wniosek insp. ds. obsługi Rady 
Gminy dotyczący zdjęcia punktu 14 z porządku sesji.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  12  głosami  „za”  w  obecności
15 radnych podczas głosowania (3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu).  

Porządek obrad XXIX nadzwyczajnej sesji po przyjęciu wniosku przedstawia się następująco:

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
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w Nowych Wypychach w filię oraz określenia struktury organizacyjnej.
4. Przekazanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie w sprawie:

– realizacji  Programu  zwalczania  choroby  Aujeszky`ego  na  terenie  Powiatu  
 Wyszkowskiego,

– stad urzędowo wolnych od gruźlicy, brucelozy, enzoetycznej białaczki bydła.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za 

kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  doskonalenia  nauczycieli  oraz 
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2009 r.

7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwalę  Nr  XXVI/51/2001  Rady  Gminy  Somianka
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Popowo 
– Parcele.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo – Parcele.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej Gminy Somianka – członka 

wspierającego  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Partnerstwo  Puszczy  Białej
i Kamienieckiej”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 r.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński odczytał  uzasadnienie do podejmowanej uchwały – treść uzasadnienia 
stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu.

Radny S. Nasiadka – dlaczego Pan, Panie Wójcie nie podał ilości uczniów w Kręgach i Jackowie 
Górnym? Nie godzę się na przekształcenie szkoły w Nowych Wypychach bo szkoła w Kręgach jest 
mniejsza i dopłacamy do dzieci z gminy Wyszków. To trochę jest nie fair.

Radny M. Dąbrowski – a jaka jest Twoja propozycja?

Radny S. Nasiadka – pozostawienie w dotychczasowej formie, czyli oddział zerowy, oraz klasy
I - VI. Proponuję raczej szkołę w Kręgach przekształcić.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  podawaliśmy ilość  uczniów każdej  szkoły.  Zamiar  przekształcenia 
szkoły w Nowych Wypychach w szkołę filialną o strukturze organizacyjnej I – III wraz z oddziałem 
zerowym, pojawił się dlatego, że blisko znajduje się szkoła w Woli Mystkowskiej. Młodsze dzieci 
będą  miały  szkołę  na  miejscu.  Początkowo  był  zamiar  przekształcenia  szkoły  i  powierzenie 
prowadzenia jej przez stowarzyszenie. Po posiedzeniu wyjazdowym odeszliśmy od tego zamiaru. 
Uważam, że obecna propozycja jest najbardziej trafna.

Radny  S.  Nasiadka  –  dowozimy  dzieci  i  płacimy  za  to.  Możemy  dowieźć  dzieci  z  Krąg  do 
Somianki. Dlaczego przenosić dzieci z Nowych Wypych do Woli Mystkowskiej.
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Wójt Gminy A. Żołyński – bo szkoła w Woli Mystkowskiej jest bardzo blisko, w odległości ok.
1,5 km. 

Radny W. Bartosiak – na wspólnym posiedzeniu stałych komisji było głosowanie o prowadzeniu 
szkół w ramach stowarzyszenia i głosowali wszyscy „za” poza jednym radnym. Myślę, że ten jeden 
głos należy uszanować. Prowadzenie szkoły w ramach stowarzyszenia teraz nie wchodzi w grę. 
Widzieliśmy na posiedzeniu wyjazdowym, że te szkoły funkcjonują biednie. Chcę zapytać dlaczego 
dziś rozważamy losy jednej szkoły skoro na wspólnym posiedzeniu była mowa o trzech szkołach
i  głosowaliśmy  w  sprawie  trzech  szkół.  Chciałbym,  żeby  było  dobrze  dla  naszych  dzieci
a nie chciałbym aby stawiać nas – radnych przed faktem dokonanym.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  – mówiłem o zamiarze przekształcenia  ale  skoro pojawiła  się  szansa 
prowadzenia szkoły w ramach stowarzyszenia w dotychczasowej formie, czyli oddział zerowy, oraz 
klasy I – VI to dyskutowaliśmy nad tym. Po posiedzeniu wyjazdowym okazało się i doszliśmy 
wspólnie  do  wniosku,  że  nie  jest  to  dobre  rozwiązanie.  Dlatego  utrzymana  została  propozycja 
przekształcenia.  Przekształcenie  jest  w  tej  sytuacji  lepszym,  bardziej  zasadnym  rozwiązaniem. 
Porównując nasze  szkoły i  szkoły prowadzone przez SIGiE w Ostrołęce  to  standard  naszych, 
można byłoby porównać do Wersalu. Tamte szkoły wyglądały bardzo biednie. Dużo czasu nie było 
więc  dziś  projekt  uchwały  o  zamiarze  przekształcenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
w Nowych Wypychach a decydująca uchwała zostanie podjęta w późniejszym terminie. 

Radny W. Bartosiak - mnie zaskakuje tempo załatwienia tej sprawy a ponieważ o sytuacji oświaty 
mówi się od bardzo dawna to uważam, że sam interes jest słuszny.

Radny M. Dąbrowski – chylę czoło przed tym Stowarzyszeniem, przed tym co ono robi. Fakt, nasze 
szkoły  wyglądają  pięknie  w  porównaniu  ze  szkołami,  które  widzieliśmy  podczas  posiedzenia 
wyjazdowego. Przedstawię teraz scenariusz dalszych losów szkoły w Nowych Wypychach bo sam 
przeżyłem to ze szkołą w Popowie Kościelnym. Najpierw mówi się o strukturze organizacyjnej
I – III wraz z oddziałem zerowym a potem nastąpi likwidacja. Nie daliśmy szansy rodzicom, by 
wykazali  się  inicjatywą  i  poprowadzili  tę  szkołę  w ramach stowarzyszenia.  Jeśli  zlikwidujemy 
szkołę to będzie to samo co w Ostrowach: budynek pozostanie, szkoły nie będzie ale lokatorzy 
będą. Proponuję w tej sytuacji dwa warianty:

– należałoby założyć stowarzyszenie do prowadzenia trzech szkół i z każdej szkoły wybrać 
chociaż 1 rodzica do zarządu. Możemy oszczędzić 700.000 zł. - każdej szkole dać dotację
w wysokości 400.000 zł. a nie 600.000 zł.,

– pomóc rodzicom założyć  stowarzyszenie  aby w każdej  miejscowości  prowadzili  szkołę. 
Jeśli nie poradzą sobie to szkoła sama upadnie. „... Potajemne załatwianie sprawy to jest 
chamstwo! Możemy zaoszczędzić 700.000 zł., ale trzeba ruszyć się i coś zaproponować! 
Gdzie  jest  równość?!  Jeśli  przekształcać  to  trzy szkoły!  Proszę  się  zastanowić  i  pomóc 
rodzicom  prowadzić  szkoły.  Mniejszym  złem  będzie  prowadzenie  szkoły  przez 
stowarzyszenie”.

Wiceprezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  ZNP  w  Wyszkowie  B.  Bajorek  –  brawo  dla 
wypowiedzi Pana M. Dąbrowskiego.

Wójt Gminy A. Żołyński – a ja słysząc reakcję Pani Prezes ZNP chcę zapytać, czy Pani lub inni 
nauczyciele  chcieliby  pracować  za  ½  obecnego  wynagrodzenia?  Możemy  zrobić  20  szkół 
prowadzonych  przez  stowarzyszenie.  Dziś  nie  podejmujemy ostatecznej  decyzji,  to  jest  zamiar 
przekształcenia szkoły. Rodzice nic nie robią w tym kierunku. Za cztery lata zamkniemy cztery 
szkoły.  Niedawno  uchwaliliśmy  budżet  i  widzieliśmy  ile  na  oświatę  i  jakie  środki  możemy 
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zaangażować na inwestycje. W szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie pensje nauczycieli są 
znacznie niższe od obecnie wypłacanych w naszej gminie. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenia 
w ramach umów zlecenia, nie ma trzynastych pensji.  Ja nie widzę problemu, można prowadzić 
szkoły w ramach stowarzyszenia. Być może, zmienimy w ogóle zdanie i odejdziemy od zamiaru 
przekształcania.

Radny M. Dąbrowski – są równi i  równiejsi.  Powinien Pan poinformować rodziców o sytuacji
i pomóc im.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  spotkanie  się  odbędzie  i  rodzice zostaną poinformowani  o  sytuacji 
szkoły. Rozważając Pana, Panie M. Dąbrowski zaproponowane warianty, powiem, że równości nie 
będzie. Jeśli damy po 600.000 zł. do każdej szkoły to da nam kwotę 1.800.000 zł. a biorąc pod 
uwagę, że w jednej szkole będzie 40 dzieci a w innej 30 dzieci, to już nie będzie sprawiedliwe. 

Radny M. Dąbrowski – mówię o tym, żeby dać po 400.000 zł. każdej szkole a do tego dotację na 
ucznia z Ministerstwa. „... Od tego ma Pan władzę, aby tym kierować”.

Wójt Gminy A. Żołyński – ja stanowiska nie zmieniam. Przedłożyłem projekt uchwały w sprawie 
zamiaru  przekształcenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Nowych  Wypychach  w  filię  oraz 
określenia struktury organizacyjnej. 

Radny M. Krysiak – jestem zaniepokojony nagłością propozycji. wczoraj wieczorem otrzymaliśmy 
materiały na sesję.

Wójt Gminy A. Żołyński – w godzinach popołudniowych, nie wieczornych.

Radny M. Krysiak – niech tak będzie. Powinniśmy jednak zapoznać się z opinią społeczeństwa.

Radna  B.  Kiersnowska  –  mówił  pan  o  przekształceniu  w  szkołę  filialną  ale  na  wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji była mowa o prowadzeniu szkół w ramach stowarzyszenia. 
Pytanie do Pana Wójta i radnego S. Nasiadki: ile dzieci ze Starego Mystkówca i ile z jednej rodziny 
uczęszcza  do  szkoły  w  Nowych  Wypychach?  Przekształcenie  w  szkołę  filialną  to  dla  mnie 
likwidacja.  Ze  Starego  Mystkówca  starsze  dzieci  przejdą  do  szkoły w Pniewie  a  wraz  z  nimi
i młodsze również z tej samej rodziny i automatycznie nie ma szkoły w Nowych Wypychach. Być 
może stowarzyszenie to też nie najlepsze rozwiązanie, ale jeśli prowadzone byłoby przez rodziców 
to zapewne dzieci ze Starego Mystkówca pozostaną. 
Niższe wynagrodzenie nauczycieli – moim zdaniem lepszy rydz niż nic. 
Dla mnie wykładnią są wyniki nauczania a nie warunki. Słyszałam, że w sąsiedniej gminie Rząśnik, 
konkretnie w miejscowości Dąbrowa, prowadzi szkołę stowarzyszenie (być może to samo, które 
złożyło  ofertę  naszej  gminie).  Przekształcenie  szkoły  w  w  szkołę  filialną  o  strukturze 
organizacyjnej I – III przyczyni się do jej likwidacji bo rodzice ze Starego Mystkówca przeniosą 
dzieci do szkoły w Pniewie. 
Nasi  przodkowie  walczyli  o  to  by  szkoły  zaistniały  w  poszczególnych  miejscowościach. 
Zastanówmy się nad decyzją.  W budynku szkoły jest  ogrzewanie olejowe, doprowadzona woda
a teraz chcemy przekształcić. Czy nauczyciele będą mieli pracę?

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  przeczytałem uzasadnienie  do podejmowanej  uchwały.  Podejmiecie 
decyzję o podjęciu uchwały lub jej nie podjęciu. 

Radny M. Dąbrowski – nie dał Pan nam szansy na zastanowienie.
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował radnych o przybyciu Powiatowego Lekarza 
Weterynarii  E.  Mateya.  Następnie  oddał  głos  Wiceprezes  Zarządu Oddziału  Powiatowego ZNP
w Wyszkowie, Pani B. Bajorek.

Wiceprezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  ZNP  w Wyszkowie  B.  Bajorek  –  małe  szkoły  są 
kosztowne  i  trzeba  dokładać.  Rada  Gminy  ma  pomagać  i  działać  na  rzecz  małych  środowisk 
lokalnych. Przekształcenie w filie placówki oświatowej jest krokiem ku likwidacji. Rodzic jednego 
dziecka nie będzie dowoził do szkoły, starsze dziecko poprowadzi młodsze.
Mamy XXI wiek i na wsiach jest wielu mądrych, młodych ludzi. Dajmy im szansę. W Popowie 
Kościelnym jest prowadzona szkoła przez stowarzyszenie. Jak się wchodzi do budynku to aż milo 
popatrzeć.  Pobory nauczycielom ustala  Państwo.  Dlaczego  im tego  bronić.  Szkoła  w Popowie 
Kościelnym znalazła nauczycieli i ma dobre wyniki nauczania. Przez najbliższe lata liczba dzieci 
nie spadnie poniżej 40 uczniów. Spadnie jeśli zmienimy strukturę organizacyjną.
Nauczyciele są inteligentna grupą zawodową. Dlaczego im i rodzicom nie dać prawa decydowania 
o losach szkoły. Rada Gminy jeśli będzie chciała to może zniszczyć stowarzyszenie.
Moim zdaniem współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo dobrym pomysłem.
Zapytam, czy na sali jest radca prawny. Zapoznając się z porządkiem obrad wydawało mi się, że 
czytałam o podjęciu uchwały w sprawie zmiany stopnia organizacyjnego placówki a nie o zamiarze 
zmiany stopnia organizacyjnego placówki.
Taka sytuacja  jest  błędna.  Jakaś Rada Gminy podjęła  taką uchwałę i  decyzją  NSA została  ona 
uchylona.  Państwo  odpowiadacie  za  losy  małych  dzieci.  Mądre  jest  stwierdzenie  Pana
M. Dąbrowskiego, że jeśli stowarzyszenie sobie nie poradzi to szkoła upadnie. 

Radca prawny – wyroki z „Rzeczpospolitej” nie są podstawą prawną. Sąd orzeka w konkretnych 
przypadkach.  Art.  59  mówi  o  zamiarze  przekształcenia  i  na  6  miesięcy  przed  dokonaniem 
przekształcenia  należy  poinformować  społeczeństwo.  Mamy  obowiązek  podjęcia  uchwały
o zamiarze przekształcenia i rozpoczynamy całą procedurę administracyjną: wysyłamy uchwałę do 
kuratorium oświaty, kurator wypowiada się na ten temat a potem Rada Gminy podejmuje  uchwałę 
właściwą.

Wójt Gminy A. Żołyński – cieszę się, że Pani Prezes ZNP przedstawiła swoje stanowisko i, że jest 
ono  inne  od  tego  sprzed  roku.  Gdy  mówiliśmy  wówczas  o  prowadzeniu  szkoły  w  Kręgach
w ramach stowarzyszenia to Pani pytanie brzmiało: „... a ile będą zarabiać nauczyciele?”. Cieszę 
się,  że  zmieniła  Pani  zdanie  i  kwestia  wysokości  wynagrodzeń nauczycieli  nie  jest  już sprawą 
priorytetową.  Jednak czas tu zadziałał na korzyść sprawy. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Nowych  Wypychach  w  filię  oraz  określenia  struktury 
organizacyjnej   stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIXN/131/09 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów:  8  głosami  „za”,  5  głosami  „przeciw”  i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”  w obecności
15 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 4
porządku obrad

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  E.  Matey  podziękował  za  zaproszenie  na  sesję,  następnie 
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przedstawił informacje dotyczące:

– chowu bydła – na terenie powiatu wyszkowskiego stada wolne są od choroby enzooetycznej 
białaczki  bydła.  Zaświadczenie  w  tej  sprawie  wydawane  jest  z  urzędu  ale  na  wniosek 
rolnika.  Zwracam  się  tu  o  pomoc  do  sołtysów  aby  zebrali  zgłoszenia  od  rolników 
ubiegających się o takie zaświadczenie i złożyli je w Urzędzie Gminy. My te dokumenty 
odbierzemy i przygotujemy zainteresowanym rolnikom stosowne zaświadczenia. Będą one 
potrzebne  przy sprzedaży i kupnie bydła. Upominam aby w przypadku kupna bydła żądać 
identycznych zaświadczeń i przechowywać je w dokumentacji bo mogą one być podstawą 
do uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia choroby.

– trzody chlewnej – choroba  Aujeszky`ego. Dokonano dwa pobrania krwi zwierząt i wszystko 
jest w porządku. W miesiącach maj – czerwiec planuje się trzy pobrania krwi. Sztuki muszą 
być indywidualnie oznaczone kolczykiem z numerem gospodarstwa. W przypadku braku 
choroby gospodarstwo otrzyma status  „wolny od  choroby Aujeszky`ego”.  Zrealizowanie 
tego  programu  w  Polsce  zaplanowano  w  ciągu  5  lat,  natomiast  w  innych  krajach 
europejskich w ciągu 14 lat. Niewykonanie zaleceń w ustalonym terminie będzie skutkować 
obniżeniem dopłat dla rolników. 

Sołtys sołectwa Henrysin M. Dobrzyński – czy muszą być oznakowane maciory?

Odp: Powiatowego Lekarza Weterynarii – maciory, knury – wszystkie sztuki. 

Sołtys sołectwa Henrysin M. Dobrzyński – a jeśli jest wysoko prośna maciora, czy można pobrać 
jej krew?

Odp: Powiatowego Lekarza Weterynarii – nastąpi powrót. Dwa tygodnie przed i  dwa tygodnie po 
porodzie próbek się nie pobiera. 

– ewidencji  obrotu  pasz  –  nadal  istnieje  obowiązek  ewidencjonowania  podmiotów 
prowadzących  obrót  paszami.  W  tym  zakresie  prowadzone  są  kontrole.  Na  razie
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosowane są upomnienia ale z czasem będą 
nakładane kary.  

– postępowania w przypadku padłych zwierząt – każdą padłą sztukę bydła, owie i kóz należy 
zgłosić.  Chodzi  o  odbiór  padłego  zwierzęcia  ale  także  o  zachowanie  porządku
w dokumentacji.

– obowiązkowego szczepienia psów -  niezaszczepiony pies to podstawa do ukarania.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  co  zrobić  z  tymi  biegającymi  pieskami,  bez 
właścicieli?

Odp: Powiatowego Lekarza Weterynarii – to sobie ustalimy z Panem Wójtem. 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  podziękował  za  spotkanie,  ponownie  zachęcił  do  współpracy 
sołtysów i opuścił salę obrad.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 14.40 ogłosił 20 – minutową przerwę. 
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O  godz.  15.05  wznowiono  obrady  w  obecności  13  radnych  (brak:  radnego  K.  Rakowskiego
i radnego J. Staśkiewicza) i przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad.  

Do punktu 5
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy T. Lipska, której pisemna 
treść stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia 
nauczycieli  oraz  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które  przyznawane  jest  dofinansowanie 
stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIXN/132/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
13  głosami  „za”w  obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  K.  Rakowskiego
i radnego J. Staśkiewicza).   

Do punktu 6
porządku obrad

Na salę powrócił radny J. Staśkiewicz – stan 14 radnych.

Uzasadnienie  do podejmowanej  uchwały  przedstawiła  Sekretarz Gminy T.  Lipska informując  o 
formach  i  priorytetach  współpracy,  zleceniach  realizacji  zadań  publicznych i  kontroli  realizacji 
zadań publicznych.

Na salę obrad powrócił radny K. Rakowski – stan 15 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak – czy były organizowane konkursy w sprawie wyłonienia 
wykonawcy zadania publicznego?

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  nie  ma  na  środków.  Moglibyśmy  np.  ogłosić  konkurs  na 
prowadzenie świetlic. Obecnie przy merytorycznym wsparciu ze strony Gminnego Ośrodka Kultury 
prowadzimy świetlice sami.

Radny  M.  Dąbrowski  –  taką  samą  uchwałę  już  podejmowaliśmy.  Czy  jest  konieczność 
podejmowania kolejnej?

Odp:  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  poprzednia  podjęta  została  na  2008  r.  Obecnie  został 
przedłożony projekt uchwały na 2009 r.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działania pożytku publicznego na rok 2009 stanowiącej  zał. nr  9 do nin. protokołu.
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/133/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 7
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński informując o tym, że 
uchwała  rozszerza  zakres  zadań  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Somiance.  Powodem 
przedstawienia projektu uchwały w powyższej sprawie była możliwość rozliczenia podatku VAT 
przez ZGK oraz doposażenie ZGK.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwalę  Nr  XXVI/51/2001 
Rady Gminy Somianka z  dnia  29 listopada 2001 r.  w sprawie utworzenia  Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  stanowiącej  zał. nr  10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/134/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 8 - 10
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – projekty uchwał dotyczące wprowadzenia nazewnictwa kolejnych ulic 
w miejscowościach Popowo – Parcele i Huta Podgórna. Wprowadzenie nazw ulic jest niezbędna 
m.in. dla ułatwienia działania policji, służby zdrowia, zbiórki odpadów. Przygotowywane są mapki 
dla osób zainteresowanych i służb publicznych.

Radny M. Dąbrowski – ważne aby chociaż jedna tablica z nazwą była  umieszczona na danym 
terenie.

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  profesjonalnie  przygotowuje  to  pracownik  Urzędu  Gminy
p. T. Kuchta. Planujemy umieścić w terenie ok. 500 tablic. Użytkownicy terenów letniskowych też 
o to samo się upominali. Teraz te prośby będziemy mogli spełnić i bardzo mnie to cieszy. 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  przystąpił  do  czytania  poszczególnych uchwał  w w/w 
sprawach i przeprowadził głosowania nad ich podjęciem.

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  drogom 
wewnętrznym w miejscowości Popowo – Parcele stanowiącej  zał. nr  11 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/135/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 9
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Popowo – Parcele stanowiącej  zał. nr  12 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/136/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy
w miejscowości Huta Podgórna stanowiącej  zał. nr  13 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/137/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 11
porządku obrad

Uzasadniając podjęcie uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował,  że nieodpłatne nabycie 
nieruchomości  od  Skarbu  Państwa  dotyczy  działki  położonej  w  miejscowości  Huta  Podgórna,
o której mowa była na wcześniejszych sesjach Rady Gminy. Po podjęciu uchwały i przesłaniu jej do 
Agencji Nieruchomości Rolnych - Skarbu Państwa, działka stanie się naszą własnością co pozwoli 
nam wybudować bezpieczny zjazd z drogi krajowej Wyszków - Serock.  

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości stanowiącej  zał. nr  14 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/138/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  na  rozruch  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Partnerstwo 
Puszczy Białej i Kamienieckiej”, którego też jesteśmy członkami, potrzebne są środki. Podjęliśmy 
decyzję  ze  Starostą  o  wysokości  składki  na  rozwój  Stowarzyszenia  w  wysokości  1  zł.
od 1 mieszkańca gminy co daje w naszym przypadku kwotę 5.482,00 zł. Aby być solidarnym i móc 
przekazać składkę, Rada Gminy musi podjąć uchwałę w tej sprawie.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  wysokości  składki 
członkowskiej Gminy Somianka – członka wspierającego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej” stanowiącej  zał. nr  15 do nin. protokołu.
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/139/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 13
porządku obrad

Plany pracy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy na 2009 r. przedstawione zostały przez 
przewodniczących poszczególnych komisji w następującej kolejności:

– Przewodnicząca Komisji ds. Samorządu (...) B. Kiersnowska – z posiedzenia komisji został 
sporządzony protokół a plan pracy stanowi załącznik do protokołu. Był czas na zapoznanie 
się z treścią protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – proszę o odczytanie projektu planu pracy Komisji ds. 
Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego.

Przewodnicząca Komisji ds. Samorządu (...) B. Kiersnowska odczytała projekt planu pracy komisji 
na 2009 r. a przedstawia się on następująco:

1. Spotkanie  i  omówienie  problemów  z  Komendantem  Posterunku  Policji
w Somiance - 1 posiedzenie.

2. Zapoznanie  się  z  prawidłowością  wydanych  decyzji  (zezwoleń)  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych i alkoholi pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 2007 r. i 
2008 r. - 1 posiedzenie.

3. Sprawdzenie z przygotowania szkół do rozpoczęcia zajęć szkolnych w Ulasku oraz Popowie 
Kościelnym - 1 posiedzenie.

4. Sprawdzenie  z  przygotowania  szkół  do  rozpoczęcia  zajęć  szkolnych
w miejscowościach: Kręgi, Somianka, Jackowo Górne - 1 posiedzenie.

5. Sprawdzenie z przygotowania szkół do rozpoczęcia zajęć szkolnych w Woli Mystkowskiej, 
w Nowych Wypychach - 1 posiedzenie.

6. Spotkanie z lekarzami z ośrodków zdrowia Somianka oraz Wola Mystkowska – omówienie 
problemów dotyczących tych działalności  - 1 posiedzenie.

Radny T. Kokoszka – o jakie problemy będą omawiane na spotkaniu z Komendantem Posterunku 
Policji w Somiance?

Odp:  Przewodnicząca Komisji  ds.  Samorządu (...)  B.  Kiersnowska – o wszystkich problemach, 
jakie istnieją. Nie chcę uszczegóławiać. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  zaproponowany  plan  pracy 
Komisji ds. Samorządu (...) na 2009 rok. 

W głosowaniu  jawnym,  przedstawiony  plan  pracy  został  przyjęty jednogłośnie,  w  obecności
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15 radnych podczas głosowania.

– Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki 
Finansowej K. Mosakowski odczytał projekt planu pracy komisji na 2009 r. następującej 
treści:

1. Ochrona środowiska (dzikie  wysypiska) oraz stan dróg transportu rolnego – posiedzenie 
wyjazdowe            - maj 2009 r.

2. Analiza stanu przygotowania inwestycji  współfinansowanych  ze  środków zewnętrznych
                                                                                                                - lipiec 2009 r.

3. Ocena  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2009  r.  (realizacja  dochodów
i wydatków)                                 - sierpień 2009 r.

4. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 r. 
                                                                                                                            - październik  2009 r. 

5. Ocena realizacji inwestycji na terenie gminy w okresie I - XI  2009 r.
                                                                                                                                    - listopad 2009 r.

6. Analiza projektu budżetu na 2010 r.                                                             - grudzień 2009 r.

7. Pozostałe posiedzenia będą zwoływane w razie konieczności. 

Pytań ani uwag do przedstawionego planu nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  zaproponowany  plan  pracy 
Komisji  ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej na 2009 
rok. 

W głosowaniu  jawnym,  przedstawiony  plan  pracy  został  przyjęty jednogłośnie,  w  obecności
15 radnych podczas głosowania.

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Rakowski odczytał projekt planu pracy komisji na 
2009 r. następującej treści:

1. Kontrola  działalności  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Somiance  pod  względem 
ściągalności  opłat  za  wodę  i  ścieki  oraz  poniesionych  wydatków  za  2008  r. 

                                                                – 1 posiedzenie 

2. Kontrola gotowości sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
gminy Somianka                                                                                               – 1 posiedzenie

3. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych komisji stałych Rady Gminy dla wójta Gminy 
Somianka                                                                                                           – 1 posiedzenie
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4. Kontrola ściągalności i zasadności umorzeń podatków za 2008 r. 
                                                                                                                           – 1 posiedzenie

5. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2008 r.                                      – 1 posiedzenie

6. Kontrola stacji uzdatniania wody (hydrofornie)                                               – 1 posiedzenie

7. Kontrola wydatków i opłat poniesionych za energię elektryczną i olej opałowy w ośrodkach 
zdrowia i aptekach na terenie gminy Somianka                                               – 1 posiedzenie 

8. Kontrola wykonania zrealizowanych inwestycji w 2009 r.                              – 1 posiedzenie

9. Kontrola wykonania uchwał za 11 miesięcy 2009 r.                                         – 1 posiedzenie

Sołtys sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – słyszałem o kontroli zasadności umorzeń podatków. 
Nie można umarzać podatków łajdakom. To jest niedbalstwo i dziadostwo.

Sołtys sołectwa Suwin J. Czarnowski – „dobrze, że Wójt zrobił Ci szosę. Za dużo mówisz, za mało 
robisz”.

Sołtys sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ja wiem co mam mówić, a jak masz konkretnie coś do 
mnie to powiedz.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego planu nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  zaproponowany  plan  pracy 
Komisji  Rewizyjnej na 2009 rok. 

W głosowaniu  jawnym,  przedstawiony  plan  pracy  został  przyjęty jednogłośnie,  w  obecności
15 radnych podczas głosowania.

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść uchwały  w sprawie przyjęcia 
planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 r. stanowiącej  zał. nr  16 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIXN/140/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 14
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił sprawy dotyczące: 

- Wydzielenia miejscowości o nazwie „Kępa Barcicka”
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  odczytał  treść  pisma  państwa  Cezarego  i  Elżbiety  Czembrowskich 
dotyczącego  wydzielenia  z  miejscowości  Barcice,  miejscowości  o  nazwie  „Kępa  Barcicka”  - 
stanowiące zał. nr 17 do nin. protokołu.     

Radni w większości negatywnie ustosunkowali się do powyższej propozycji.
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- Przejęcia drogi dojazdowej do działek letniskowych w miejscowości Wielęcin
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  mieszkaniec  miejscowości  Wielęcin  zwrócił  się
z pisemną prośbą (pismo w powyższej sprawie stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu) o przejęcie 
przez Gminę drogi stanowiącej dojazd do działek letniskowych w miejscowości Wielęcin. Z uwagi 
na niespełnienie warunków drogi dojazdowej (zbyt wąska) - odpowiedź negatywna.

- Usunięcia słupów elektrycznych
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  przekazał  informację  dotyczącą  usunięcia  drewnianych  słupów 
elektrycznych.  Na  sygnał  z  gminy  Somianka,  Powiat  podejmie  próbę  wpłynięcia  na  decyzje 
Zarządu Zakładu Energetycznego mające zwiększyć środki na powyższe cele.

- Utrzymania urządzeń melioracyjnych 
„Czy chcemy utrzymać  urządzenia  melioracyjne  na  naszych  gruntach?”  są  one  stare  i  zużyte. 
Zaproponowano  aby  spisać  jako  zużyte  i  zostaną  zlikwidowane.  Problem  będzie  z  rowem
w Barcicach. Tam bobry dają znać o swoim istnieniu.

- Przerwy w dostawie wody
„Przepraszam za przerwę w dostawie wody w ubiegłym tygodniu ze stacji Celinowo”. Założony 
został  monitoring  i  obecnie  taka  sytuacja  nie  będzie  miała  miejsca.  W przypadku  wystąpienia 
przerwy w dostawie wody powiadomionych o tym fakcie zostanie trzech pracowników Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w formie SMS.  

Ponadto w tym punkcie zgłoszono sprawy:

Zmiana napięcia
Sołtys  sołectwa  Henrysin  M.  Dobrzyński  –  transformator  na  Celinowie  przy  hydroforni  –  jak 
załączają się pompy to siada światło.

Transformator w Woli Mystkowskiej – sprawa zgłoszona przez radną B. Kiersnowską.

Wypłata diet
Radna  B.  Kiersnowska  -  „Jako  sołtys  wsi  Wola  Mystkowska  składam  wniosek  o  wypłatę 
wszystkich zaległych mi diet za udział w sesji”.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  Pani  składa  wniosek  jako  radna,  bo  tylko  radnym 
przysługuje prawo składania wniosków.

Radna  B.  Kiersnowska  -  Panie  Przewodniczący  podkreślam,  ze  wniosek  składam  jako  sołtys 
sołectwa  Wola  Mystkowska.  Po  drugie,  chcę  dowiedzieć  się  czy  wojewoda  podpisał  uchwałę 
zmieniającą uchwałę wypłaty diet dla sołtysów.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała zmieniająca dotycząca wypłaty diet sołtysów nie została 
uchylona przez Wojewodę a więc stała się obowiązująca. Odnośnie wypłaty diet za wcześniejszy 
informuję, że jeśli wszystko będzie zgodne z prawem i będą środki to diety zostaną wypłacone. 
Jeśli środków zabraknie to zwrócę się do Rady Gminy o zwiększenie środków na ten cel.

Napięcie na transformatorze w Popowie - Parcele
Radny M. Dąbrowski – mam na transformatorze napięcie elektryczne: 215, 207, 205 volt.

Usunięcie nadmiaru wody z gruntów w Nowych Wypychach
Radny S.  Nasiadka  –  nie  mamy urządzeń  do  usunięcia  nadmiaru  wody z  gruntów w Nowych 
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Wypychach. Dreny są niedrożne. 
Odp: Wójt  Gminy A. Żołyński – mieszkańcy nie są bardzo zainteresowani działalnością spółek 
wodnych. Tu, jak się domyślam, chodzi o fundusze. 

Kary za wycinkę drzew
Radny K. Rakowski – trzeba karać za wycinkę drogocennych drzew.

Słabe zasilanie w Starym Mystkówcu
Radny K. Mosakowski – stacja znajduje się  w Starym Mystkówcu a zasilanie  z gminy Zatory. 
Mamy słabe napięcie.

Podziękowanie za finansowe wsparcie
Radna H. Wykowska  w imieniu własnym i rodziny chorego dziecka, podziękowała sołtysom, za 
finansowe wsparcie na leczenie chłopca ze Starych Płudów.

Oświadczenia
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  przypomniał  o  konieczności  składania  oświadczeń 
majątkowych za 2008 r. w terminie do 30 kwietnia 2009 r.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.10 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła: Przewodniczył:

                                                                        
    /-/  Elżbieta Kuchta Przewodniczący 
     Insp. ds. obsługi     Rady Gminy
      Rady    Gminy                                                                       /-/  Tadeusz Jacek Tolak
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