
PROTOKÓŁ  NR XXX/09

z  XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 27 marca 2009 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób (w tym 3 osoby spóźnione)
Nieobecnych nieuspr.  -   2 osoby  
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. Chodyna   Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Somiance
7. Nieścior Jacek - Radca Prawny
8. Grześkiewicz Tomasz - Naczelnik OSP w Popowie Kościelnym 
9. Kuchta Elżbieta - Insp. ds. obsługi Rady Gminy
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. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:

- z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 listopada 2008 r.
- z XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 15 grudnia 2008 r.
- z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r.
- z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r.

5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  obwodu  głosowania,  ustalenia  granicy  i  numeru 

obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  projektu  systemowego  pn. 

„Wyrównać  szanse”  w  ramach  Poddziałania  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej 
integracji  przez ośrodki  pomocy społecznej”  Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo Kościelne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Wypychy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Mystkowska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Somianka Parcele.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulasek.               
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13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Wólka 
Somiankowska.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  realizacji  projektu 
„Mazowieckie  Ośrodki Przedszkolne” w ramach Priorytetu  IX Poddziałania  9.1.1  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16. Sprawozdanie  z  realizacji  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  gminy  Somianka  do
2012 roku” oraz raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Somianka do 2012 
roku”. 

17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  10.20  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
T. J. Tolak. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 10 radnych (brak 
radnego  W.  Bartosiaka,  B.  Kiersnowskiej,  T.  Kokoszki,   M.  Krysiaka,  K.  Rakowskiego)  - 
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

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

Do  przedstawionego  porządku  obrad  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  zgłosił  wniosek  dotyczący 
wprowadzenia do porządku obrad podjęcie dwóch uchwał intencyjnych w sprawie zabezpieczenia 
w budżecie  gminy na 2010 rok środków finansowych  na realizację  zadań w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Jedna z nich 
dotyczy  zabezpieczenia  środków  w  budżecie  gminy  na  realizację  zadań  dofinansowywanych
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
w następujących miejscowościach: Popowo Kościelne, Wola Mystkowska, Nowe Wypychy a druga 
uchwała intencyjna dotyczy: Somianki – Parcele, Ulasku i Wólki Somiankowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy te uchwały dotyczą planów odnowy wsi?

Wójt Gminy A. Żołyński – tak.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zaproponował  podjęcie  w/w  uchwał  w  punkcie
14 porządku obrad. 

Radny L. Kozon – jeśli w przyszłym roku będziemy podejmować uchwały dotyczące Odnowy wsi 
dla innych wiosek, to również trzeba będzie podjąć odrębne uchwały intencyjne? 

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – tak.

Radny L. Kozon – żeby sprawa nie była zamknięta dla innych wiosek ...
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Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – nie będzie. 

Innych propozycji zmian do porządku obrad ani innych uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

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

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  10  głosami  „za”  w  obecności
10 radnych  podczas  głosowania  (brak radnych:  W.  Bartosiaka,  B.  Kiersnowskiej,  T.  Kokoszki,
M. Krysiaka, K. Rakowskiego).  

Porządek obrad XXX zwyczajnej sesji po przyjęciu wniosku przedstawia się następująco:

3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Przyjęcie protokołów:
- z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 listopada 2008 r.
- z XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 15 grudnia 2008 r.
- z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r.
- z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru 

obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  projektu  systemowego  pn. 

„Wyrównać szanse”  w ramach  Poddziałania  7.1.1  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Popowo 
Kościelne.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Wypychy.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Wola 

Mystkowska.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Somianka  - 

Parcele.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ulasek.       
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Wólka 

Somiankowska.
14. Podjęcie uchwał intencyjnych w sprawie zabezpieczenia  w budżecie gminy na 2010 rok 

środków  finansowych  na  realizację  zadań  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  realizacji  projektu 
„Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne” w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17. Sprawozdanie  z  realizacji  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  gminy  Somianka  do
2012 roku” oraz raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Somianka do 
2012 roku”.

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie złożono następujące wnioski i interpelacje:

Radny L. Kozon – wnioskuję o założenie 4 lamp.

Wójt Gminy A. Żołyński – będzie to koszt ok. 8.000 zł.

Radny L. Kozon – wnioskuję o sporządzenie projektu budowy chodnika w Jackowie Dolnym.

Radny M. Rogaliński – 8 szt. lamp w Suwinie.

Radny S. Nasiadka - ........

Radny J. Staśkiewicz – składam wniosek o zagospodarowanie skweru przy kościele w Barcicach.

Radny S. Nasiadka – 2 lampy w Wielątkach Rosochatych w stronę drogi krajowej.

Radny K. Mosakowski – 3 lampy w Starym Mystkówcu.

Radny M.  Rogaliński  –  do  sesji  wyjazdowej  włączyć  Ulasek  (ocena  budynku  po  hydroforni). 
Sesja  wyjazdowa  powinna  odbyć  się  przed  równaniem  dróg  tj.  na  początku 
miesiąca kwietnia 2009 r. 

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

● Zmian do protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXVI  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  26  listopada
2008 r. został przyjęty większością głosów: 9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

● Zmian do protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXVII  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  15  grudnia
2008 r. został przyjęty jednogłośnie: 10 głosami „za”.

● Zmian do protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXVII  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  30  grudnia
2008 r. został przyjęty jednogłośnie: 10 głosami „za”.

Na sale przybyła radna B. Kiersnowska – stan 11 radnych.

● Zmian do protokołu z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXIX  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  26  lutego
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 11 głosami „za”.
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Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi  zał. nr 4 do nin. protokołu. Przedstawiając informację dodał jeszcze, że 
został złożony wniosek o dofinansowanie na zakup samochodu dla jednostki OSP w Somiance. 
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:

– Radny L. Kozon – Panie Wójcie, najpierw robił Pan dokumenty na odnowę wsi a potem pytał 
Pan  społeczeństwo  o  zgodę  na  wykonanie  zaplanowanych  przez  Pana  inwestycji.  Czy  nie 
powinno być odwrotnie?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – wykonanie dokumentacji wymaga czasu.

– Radny L. Kozon – a gdyby społeczeństwo nie zaakceptowało Pana propozycji to po co taki 
wydatek?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – nie zdarzyło się na żadnym spotkaniu aby mieszkańcy odrzucili 
propozycje inwestycyjne.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości..

Do punktu 6
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały wygłosiła Sekretarz Gminy T. Lipska informując, że  na 
dzień  7 czerwca 2009 r.  zarządzone wybory do  Parlamentu  Europejskiego.  Ustawa nakłada  na 
samorząd obowiązek utworzenia obwodu głosowania dla skazanych. Taki obwód tworzony jest dla 
Oddziału Zewnętrznego Popowo Zakład Karny w Warszawie Białołęce, każdorazowo w przypadku 
wyborów powszechnych/referendów o znaczeniu krajowym.

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  –  co  byłoby,  jeśli  rada  Gminy takiej  uchwały  by nie 
podjęła?

Sekretarz Gminy T. Lipska – zapewne podjęta zostałaby zastępczo.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy dla wyborów samorządowych, nie tworzy się takiego 
obwodu glosowania?

Sekretarz Gminy T. Lipska – tylko wówczas, gdy  min. 15 skazanych byłoby wpisanych do stałego 
rejestru wyborców lub na wniosek. 
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Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie utworzenia  obwodu 
głosowania,  ustalenia  granicy  i  numeru  obwodu  oraz  siedziby  obwodowej  komisji  wyborczej 
stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXX/141/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 11 głosami „za” w obecności 11 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 7
porządku obrad

Na sale obrad przybył radny K. Rakowski  stan 12 radnych.

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  przedstawiła  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Somiance D. Chodyna informując o tym, że podjęcie uchwały dotyczy przystąpienia 
do projektu z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet  VII -  Promocja integracji 
społecznej Działanie  7.1,  które  zakłada  zastosowanie  instrumentów  aktywnej  integracji, 
adresowanych do klientów pomocy społecznej pozbawionych zatrudnienia.

Przygotowaliśmy projekt pod nazwą „Wyrównać szanse”. Na realizację projektu przewidziana jest 
ogólna kwota 98,316zł, z czego 10,5% wkładu własnego stanowi kwotę 10.323,18 zł., natomiast 
87.992,82zł  to  środki,  które  otrzymamy  z  EFS w ramach  dofinansowania.  W ramach  projektu 
działaniami objętych zostanie 10 osób.

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w wieku aktywności zawodowej, które nie pracują
i  korzystają  ze  świadczeń  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  szczególności  osób  długotrwale 
bezrobotnych. W szerszym wymiarze realizacja projektu będzie:

• przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu
• minimalizować skutki bezrobocia
• będzie promować aktywność i przedsiębiorczość społeczną
• aktywizować środowisko lokalne

Cele szczegółowe to:
• zwiększenie poczucia własnej wartości,
• zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
• nabycie umiejętności w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy,
• nabycie kompetencji społecznych ułatwiających znalezienie zatrudnienia,
• zwiększenie umiejętności komunikacji z otoczeniem
• możliwość nabycia  kwalifikacji,  ich zmiana  lub podwyższenie  adekwatnie  do potencjału 

własnego i potrzeb lokalnego rynku pracy.

Powyższe  cele  będą  realizowane  poprzez  zastosowanie  instrumentów  aktywnej  integracji 
zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Osoby biorące udział w projekcie objęte zostaną  kompleksowym systemem wsparcia tj.;
• będą  uczestniczyły  w  treningach  kompetencji  i  umiejętności  społecznych  z  elementami 

aktywnego poszukiwania pracy,
• zostaną przeszkolone w zakresie stosowania technik komputerowych,
• zostaną skierowane na odpowiednie kursy i szkolenia, po wcześniejszych indywidualnych 

konsultacjach z doradcą zawodowym,
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• zostaną  skierowane  na  badania  w  zakresie  medycyny  pracy,  gdy  w  trakcie  realizacji 
projektu zaistnieje taka potrzeba.

Projekt  złożony został  pod koniec  miesiąca  stycznia  br.  a  podpisanie  umowy nastąpi  w ciągu 
jednego lub dwóch miesięcy.

Do przedstawionego uzasadnienia zgłoszono następujące pytania:

– Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  czy  z  osobami  wytypowanymi  do  projektu 
prowadzone były rozmowy?

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – dopiero ogłosimy nabór. Wytypowane zostaną osoby trwale 
bezrobotne.
 

– Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – a jeśli nie znajdzie się wystarczająca liczba takich 
osób?

Odp:  Kierownik  GOPS  D.  Chodyna  –  będziemy  szukać  i  myślę,  że  problemu  nie  będzie. 
Beneficjentami projektu mogą być mężczyźni i  kobiety.  Podobny projekt GOPS już realizował. 
Realizacja  poprzedniego  projektu  zakończyła  się  sukcesem tj.  2  osoby podjęły pracę,  3  osoby 
pracują dorywczo, 2 osoby poszukuje pracy.

Podczas odpowiedzi udzielanej przez Kierownik GOPS na salę obrad przybył Naczelnik OSP w 
Popowie Kościelnym Tomasz Grześkiewicz.

– Radna H. Wykowska – jakie są efekty realizacji poprzedniego projektu? 

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – już mówiłam, ponadto osoby, które wzięły udział w kursach, 
szkoleniach w ramach realizacji projektu są bardziej zaktywizowane zawodowo.

– Radna H. Wykowska – czy GOPS pomaga im szukać pracy? 

Odp:  Kierownik  GOPS  D.  Chodyna  –  tak,  przedstawiamy  im  m.in.  propozycje  Powiatowego 
Urzędu Pracy.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 
realizację projektu systemowego pn. „Wyrównać szanse” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXX/142/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie:  12  głosami  „za”w  obecności  12  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego
W. Bartosiaka, T. Kokoszki i M. Krysiaka).

Do punktu 8 -13
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał w punktach 8-13,  stanowiących  zał. nr 7 - 12 do nin. 
protokołu, przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński.
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Plan odnowy   miejscowości   Popowo Kościelne  

Radny S. Nasiadka – wnioskuje o 5 min. przerwy.

Radna B. Kiersnowska – jestem przeciwna.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zarządził głosowanie dotyczące przerwy w obradach.

W głosowaniu jawnym za przerwą zagłosowało 8 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 10.55 ogłosił 10 – minutową przerwę. 

O godz.  11.15 wznowiono obrady w obecności 11 radnych (brak: radnego K. Mosakowskiego,
W. Bartosiaka, T. Kokoszki i radnego M. Krysiaka) i przystąpiono do dalszej realizacji punktów
8 -13 porządku obrad.

Wójt Gminy A. Żołyński – we wsi Popowo Kościelne planuje się przebudowę runku wiejskiego 
(zagospodarowanie na cele  rekreacyjno  – wypoczynkowe)  oraz budowę chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej nr 4414W. Łączny koszt realizacji zadania wynosić będzie 634.000 zł. brutto. Zadanie 
zaplanowane do realizacji w okresie 2009 – 2010. 

Plan odnowy miejscowości Nowe Wypychy
We wsi  Nowe  Wypychy  planuje  się  zagospodarowanie  centrum miejscowości  wraz  z  budową 
chodników i wymianą oświetlenia ulicznego. Łączny koszt realizacji zadania wynosić będzie ok. 
500.000 zł. brutto. Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie 2009 – 2010. 

Plan odnowy miejscowości Wola Mystkowska
We wsi Wola Mystkowska planuje się zagospodarowanie centrum miejscowości tj.:

1. zagospodarowanie terenu przy szkole pod plac zabaw dla dzieci. 
2. W  ramach  zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  przewiduje  się  ustawienie  ławek

i nasadzenie zieleni. 
3. Planuje się także wykonanie deptaku oraz utwardzenie placu przed szkołą wraz z budową 

chodników i wymianą oświetlenia ulicznego.
4. Przewiduje się budowę chodnika wraz  z oświetleniem ulicznym wzdłuż drogi powiatowej 

wiodącej do centrum miejscowości.
Łączny koszt realizacji zadania wynosić będzie ok. 645.000 zł.  brutto. Zadanie zaplanowane do 
realizacji w okresie 2009 – 2010. 

Plan odnowy miejscowości Somianka -Parcele
We wsi Somianka - Parcele planuje się:

1. zagospodarowanie terenu położonego w obrębie Somianka – Parcele, będącego własnością 
Gminy Somianka,

2. w  ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynku GOK przewiduje się 
wykonanie murków, ustawienie ławek, nasadzenie zieleni,

3. zagospodarowanie i wyposażenie terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży,
4. zakłada się również remont elewacji zewnętrznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych 

budynku GOK, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Łączny koszt realizacji zadania wynosić będzie ok. 670.000 zł.  brutto. Zadanie zaplanowane do 
realizacji w okresie 2009 – 2010. 
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Plan odnowy miejscowości Ulasek
We  wsi  Ulasek  planuje  się remont  istniejącego  budynku  z  przeznaczeniem  na  Filię  Gminnej 
Biblioteki  Publicznej  i  Centrum Integracji  oraz doposażenie  obiektu w niezbędne meble,  sprzęt 
biurowy i inne.
Łączny koszt realizacji zadania wynosić będzie ok. 650.000 zł.  brutto. Zadanie zaplanowane do 
realizacji w okresie 2009 – 2010. 

Plan odnowy miejscowości Wólka Somiankowska
We wsi Wólka Somiankowska planuje się:

1. kapitalny  remont  budynku  (wraz  z  wykonaniem  c.o.)  stanowiącego  własność  Gminy 
Somianka, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

2. wydzielenie dla potrzeb Filii Gminnej Biblioteki Publicznej pomieszczenia i wyposażenie 
go w meble i sprzęt biurowy oraz multimedialny

3. w ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu do gier i zabaw dla dzieci i młodzieży.
Łączny koszt realizacji zadania wynosić będzie ok. 450.000 zł.  brutto. Zadanie zaplanowane do 
realizacji w okresie 2009 – 2010. 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował,  że powyższe plany zostały opracowane celem złożenia 
wniosków do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W  czasie  wypowiedzi  Wójta  Gminy  na  salę  obrad  powrócił  radny  K.  Mosakowski  –  stan
12 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad podjęciem 
poszczególnych uchwał w w/w sprawach.

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy  Miejscowości  Popowo  Kościelne   stanowiącej  wraz  z  planem,  zał.  nr  7  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXX/143/09 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów:  10 głosami  „za”  i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”  w  obecności  12  radnych  podczas 
głosowania (brak: radnego W. Bartosiaka, T. Kokoszki i radnego M. Krysiaka).  
 

Do punktu 9
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Nowe Wypychy  stanowiącej wraz z planem, zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXX/144/09 w w/w sprawie  została  podjęta  jednogłośnie:
12  głosami  „za”  w  obecności  12  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka,
T. Kokoszki i radnego M. Krysiaka).  
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Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Wola Mystkowska  stanowiącej wraz z planem, zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXX/145/09 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów:  11  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności  12  radnych  podczas 
głosowania (brak: radnego W. Bartosiaka, T. Kokoszki i radnego M. Krysiaka).  

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy  Miejscowości  Somianka  -  Parcele   stanowiącej  wraz  z  planem,  zał.  nr  10  do  nin. 
protokołu.

W trakcie czytania uchwały na salę obrad przybył radny T. Kokoszka – stan 13 radnych

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/146/09 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie:
13 głosami  „za”  i  w obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka
i M. Krysiaka).  

Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Ulasek  stanowiącej wraz z planem, zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/147/09 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie:
13 głosami  „za”  i  w obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka
i M. Krysiaka).  

Do punktu 13
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości  Wólka  Somiankowska  stanowiącej  wraz  z  planem,  zał.  nr 12 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/148/09 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie:
13 głosami  „za”  i  w obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka
i M. Krysiaka).  

Do punktu 14
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak - teraz będziemy podejmować uchwały intencyjne. Są one 
ściśle powiązane z podjętymi wcześniej planami odnowy miejscowości.

Radny J. Staśkiewicz – skąd środki?
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Odp:  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  są  to  uchwały intencyjne.  Trzeba  będzie  zabezpieczyć  środki
z  dochodów  albo  zwiększając  deficyt  na  rok  2010.  całkowite  koszty  poszczególnych  zadań 
przedstawiają się następująco:

• Popowo Kościelne - kwota brutto 634.000 zł. 
• Nowe Wypychy - kwota brutto 500.000 zł.   
• Wola Mystkowska - kwota brutto 645.000 zł. 

• Somianka – Parcele - kwota brutto 670.000 zł. 
• Ulasek - kwota brutto 650.000 zł. 
• Wólka Somiankowska - kwota brutto 450.000 zł. 

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – czy chodnik w miejscowości Popowo obejmuje Popowo – 
Parcele, czy tylko Popowo Kościelne?

Radny M. Dąbrowski – tylko Popowo Kościelne.

Innych Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  intencyjnej  w  sprawie 
zabezpieczenia w budżecie gminy na 2010 rok środków finansowych na realizację zadań w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi” 
(dotyczącej  miejscowości  Popowo Kościelne,  Nowe Wypychy,  Wola  Mystkowska),  stanowiącej 
zał. nr 13 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/149/09 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie:
13 głosami  „za”  i  w obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka
i M. Krysiaka). 

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  intencyjnej  w  sprawie 
zabezpieczenia w budżecie gminy na 2010 rok środków finansowych na realizację zadań w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi” 
(dotyczącej miejscowości Somianka – Parcele, Ulasek, Wólka Somiankowska), stanowiącej zał. nr 
14 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/150/09 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie:
13 głosami  „za”  i  w obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka
i M. Krysiaka). 

Do punktu 15
porządku obrad

Uzasadniając  podjęcie  uchwały  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  projekt  uchwały
w  sprawie  zmian  budżetowych  uległ  zmianie  w  stosunku  do  tego,  co  było  prezentowane  na 
wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy.  Po  20.000  zł.  zostało  zabezpieczone
z  własnych  środków  w  2009  r.  na  zadania  uwzględnione  we  wnioskach  „Plany  odnowy 
miejscowości”, reszta w 2010 r. i zostało to wykazane w załączniku inwestycyjnym. Na remont 
budynku GOK w 2009 r., z kredytów i pożyczek wykazana była kwota 182.500 zł., pozostawiono 
kwotę 20.000 zł. a resztę przeniesiono na przebudowę dróg żwirowych na asfaltowe.  

Radny T.Kokoszka – w tym roku będzie tylko plan i nic więcej?
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Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – mamy miesiąc marzec, 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosków – to 
już  wrzesień,  ogłoszenie  przetargów  na  wykonanie  zadania  więc  to  już  końcówka  roku  2009
a realizacja nastąpi w 2010.

Radny L. Kozon – jeśli chodzi o inwestycje, to rok 2010 r. mamy z głowy.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – tak. Uchwała intencyjna to deklaracja.

Radny T. Kokoszka – czy uchwałę intencyjną można zmienić?

Radca Prawny J. Nieścior – to zależy jak ta sprawa traktowana jest w tym funduszu do którego 
składane są wnioski. Nie wiem czy z nazwy intencyjna, czy w skutkach.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak udzielił głosu Skarbnik Gminy.

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała treść uchwały w sprawie zmian budżetowych i omówiła 
poszczególne załączniki do uchwały.

Z sali wyszedł Naczelnik OSP Popowo Kościelne, T. Grześkiewicz.

Radny M. Dąbrowski – w poz. 23 było 670.000 zł. a obecnie jest 20.000 zł. Gdzie „idzie” kwota 
650.000 zł.

Odp: Skarbnik Gminy A. Królikowska – ale po dochodach kwota 537.500 zł. wykazana była jako 
środki unijne i z pożyczek.

Radny M. Dąbrowski – Nadal brakuje mi 100.000 zł.

Skarbnik Gminy A. Królikowska – 100.000 zł. „idzie” na przydomowe oczyszczalnie.

Radny  S.  Brzeziński  –  na  tą  sesję  otrzymaliśmy  w  dniu  dzisiejszym  trzeci  projekt  zmian 
budżetowych.

Radny T. Kokoszka - zanim się wczytamy i rozejrzymy w nowych propozycjach to trochę musi 
potrwać.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał  treść uchwały  w sprawie   zmian do uchwały 
budżetowej  Nr  XXVIII/129/08  z  dnia  30  grudnia  2008  r.   stanowiącej   zał.  nr   15  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/151/09 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie:
13  głosami  „za”  w  obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka
i M. Krysiaka).  

Do punktu 16
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – ta uchwała a raczej jej przedmiot czyli ośrodki przedszkolne omawiane 
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były wielokrotnie. Proponujemy cztery oddziały przedszkolne, które będą funkcjonowały w ramach 
pozyskanych środków.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy 
Somianka do realizacji  projektu  „Mazowieckie  Ośrodki  Przedszkolne”  w ramach Priorytetu  IX 
Poddziałania  9.1.1  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  stanowiącej   zał.  nr   16  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXX/152/09 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie:
13  głosami  „za”, w  obecności  13  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka
i M. Krysiaka).  

Do punktu 17
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli Państwo sobie życzycie to poproszę pracownika merytorycznie 
odpowiedzialnego. Sprawozdanie zostało szczegółowo przedstawione i nie wiem czy istnieje taka 
potrzeba.

Radny M. Rogaliński – Gmina Długosiodło pozyskała kwotę na utylizację eternitu.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – jest to niewielka kwota i stanowi kroplę w morzu potrzeb. Na 
najbliższej sesji udzielę informacji na ten temat.

Radny  M.  Dąbrowski  –  nie  wiem  czy  to  sprawozdanie  różni  się  od  sprawozdania  Gminy 
Długosiodło. W tym sprawozdaniu jest nawet słowo „Gmina Długosiodło”. Czy takie sprawozdania 
publikowane  są  w  BIP.  Jeśli  byłaby  publikacja  z  Gminy  Długosiodło  to  porównalibyśmy  ze 
sprawozdaniem naszej gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – zaprosimy pracownika.

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 15-minutowa przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  12.25  w  obecności  10  radnych  (brak  radnych  W.  Bartosiaka,
M. Krysiaka, B. Kiersnowskiej, K. Mosakowskiego i K. Rakowskiego). Na salę obrad przybył także 
insp. ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej T. Kuchta. 

Radny M. Rogaliński – Gmina Długosiodło pozyskała na utylizację azbestu 250.000 zł. a co Gmina 
Somianka robi?

Insp.  ds.  gospodarki  komunalnej  i  działalności  gospodarczej  T.  Kuchta  –  ja  nie  zajmuję  się 
pozyskiwaniem  środków.  Możliwe,  że  Gmina  Długosiodło  pozyskała  środki  na  ten  cel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień dzisiejszy nic mi 
na ten temat nie wiadomo. Wiem, że można pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ale wniosek musi być złożony na kwotę min. 10 mln złotych.

Wójt Gminy A. Żołyński – na najbliższej sesji udzielę wyjaśnienia.

Radny M. Rogaliński – dlaczego tak późno?
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Insp. ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej T. Kuchta – gminy, które pozyskały 
środki, to za 1m2 utylizacji azbestu płacą 25 zł. Najlepszym wyjściem z sytuacji na dzień dzisiejszy 
jest zdjęcie eternitu i zabezpieczenie w foli do czasu gdy będą środki na utylizację.

Radny M. Rogaliński – Gmina Długosiodło dostała.

Wójt Gminy A. Żołyński – jest Pan pewien, że komuś już zdjęto?

Radny M. Rogaliński – ale Gmina Somianka nie ma żadnych środków na ten cel.

Insp. ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej T. Kuchta – są, ale niewielkie i nie 
chcemy nikomu robić apetytu.

Radny M. Dąbrowski  –  czy Gmina  Somianka składała  gdzieś  wnioski?  Może do  Narodowego 
funduszu?

Insp.  ds.  gospodarki  komunalnej  i  działalności  gospodarczej  T.  Kuchta  –  my  tu  się  nie 
kwalifikujemy.

Radny M. Dąbrowski – w takim razie może razem jako Powiat Wyszkowski.

Insp.  ds.  gospodarki  komunalnej  i  działalności  gospodarczej  T.  Kuchta  –  owszem jako Powiat 
mamy większe szanse. Na dzień dzisiejszy Powiat nie bardzo się tym interesuje.

Wójt Gminy A. Żołyński – nie sadzę aby było duże zainteresowanie . Tu chodzi przecież tylko
o zdjęcie eternitu i jego utylizację. Pokrycie dachowe oraz robociznę trzeba pokryć z własnych 
funduszy.

Insp. ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej T. Kuchta – na zdjęciu eternitu zmiana 
dachu się nie kończy. Zazwyczaj okazuje się, że trzeba wymienić częściowo lub w całości więźbę 
dachową, zakup blachy to też poważny koszt a do tego trzeba doliczyć koszty robocizny.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – trzeba na ten cel pozyskiwać pieniądze.

Wójt Gminy A. Żołyński – na najbliższą sesję będziemy wiedzieć więcej.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Do punktu 18
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone w punkcie 3 interpelacje i  wnioski udzielił  Wójt Gminy A. Żołyński.

Lampy - odp: naliczyłem 20 szt. lamp oświetlenia ulicznego więc na najbliższą sesję przedstawię 
propozycję zmian budżetowych.

Na salę powrócił radny K. Rakowski – stan 11 radnych.
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Do punktu 19
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Radny M. Dąbrowski przedstawił następujące sprawy:
• Dofinansowanie  prac  wykończeniowych  budynku  OSP  w  Popowie  Kościelnym  -  jeśli 

dostaniemy 20.000  zł.  to  mamy  szansę  pozyskać  50.000 zł.  i  budynek  garażu  zostałby 
wykończony.  Postaramy  się  znaleźć  dodatkowe  środki  mając  jakieś  wsparcie  z  gminy. 
Radni w większości negatywnie ustosunkowali się do powyższej propozycji.

• Działkowicze proszą o kilka lamp w Popowie – Parcele w stronę wału. Tam mieszkają 
ludzie na stałe mimo, że może nie są zameldowani.

Plac zabaw w miejscowości Huta Podgórna i Wielęcin
Radny  K.  Rakowski  –  składam formalny  wniosek  na  zagospodarowanie  terenu  na  plac  zabaw
w miejscowości Huta Podgórna i Wielęcin.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – uwzględnię w zmianach budżetowych.

Dofinansowanie OSP Barcice
Radny J. Staśkiewicz – składam formalny wniosek o dofinansowanie OSP Barcice w wysokości 
10.000 zł.

Trasa przez Somiankę
Radny T. Kokoszka – czy przez Somiankę mogłyby przejeżdżać autobusy? Problem obecnie polega 
na tym, że jeden przystanek został zlikwidowany a dotychczasowy przystanek przy posesji Państwa 
Garbarczyk dla pasażerów przyjeżdżających z Wyszkowa został przeniesiony w stronę Serocka.

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  przed  Świętami  Wielkanocnymi  odbędzie  się  spotkanie
to  przedstawię  tę  sprawę.  Gdyby  PKS  dowoził  nasze  dzieci  do  szkół  to  ten  problem  byłby 
rozwiązany. Jednak na dowóz uczniów wygrał inny oferent, dlatego mamy problem.

Oświetlenie uliczne w Celinowie
Sołtys sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – nie ma kto się o mnie upomnieć. Z radnym tego okręgu 
siedzimy do siebie plecami. Ja proszę o 1 lampę na środku wsi. W Celinowie nie ma żadnej lampy. 
Radny K. Rakowski zapomniał o Celinowie, nie zgłosił. Inni zgłaszali o uzupełnienie 2, 4 lamp
a u nas nie ma w ogóle.

Sołtys sołectwa Michalin W. Czarnowska zgłosiła następujące sprawy:
• Wymiana lamp w Michalinie bo są stare.
• O nowej sieci wodociągowej nic nie słychać.
• Asfaltu brak i też nic nie słychać.

Odp: Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – w budżecie na tę sieć wodociągową środki zostały 
zagwarantowane.

Dodatkowe lampy w Sołectwie Somianka - Parcele
Sołtys sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – mieszkańcy zza kościoła tez zgłaszali prośby o 
kilka dodatkowych lamp.
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Brak oświetlenia w Nowych Wypychach
Radny S. Nasiadka – Wypychy nie mają światła.

Termin dostarczenia materiałów na sesję Rady Gminy
Radny L. Kozon – w jakim terminie przed sesją powinniśmy otrzymać materiały?

Odp: Radca prawny J. Nieścior – na 7 dni przed sesją.

Sprzątanie przed świętami
Sołtys  sołectwa  Suwin  J.  Czarnowski  –  przed  świętami  trzeba  sprzątnąć  śmieci  z  terenu 
(szczególnie rowy należałoby oczyścić).

Sołtys sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski zgłosił następujące sprawy:
• Dożwirowanie drogi wiodącej do Cisk..
• Oczyszczenie drogi do p. Króla.

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  sprzątanie  prowadzimy  we  własnym  zakresie  angażując  do 
wykonania tego zadania skazanych. Powiat przesłał propozycje zawarcia porozumienia na letnie 
utrzymanie dróg na terenie gminy Somianka. Nie przedstawiłem go Radzie ponieważ uważam, że 
zaproponowano zbyt niską kwotę a za dużo zadań do wykonania wymieniono w tym porozumieniu. 
Największym problemem są przepusty. Nie były remontowane i są bardzo niebezpieczne. W takiej 
sytuacji nie mogę wziąć odpowiedzialności za utrzymanie dróg powiatowych. Naprawa jednego 
przepustu to kwota kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy jest kilka 
przepustów  niecierpiących  zwłoki  w  naprawie:  Popowo  Kościelne,  Stare  Kozłowo,  Michalin, 
Somianka  -  Parcele,  Ulasek.  Planowaliśmy  złożyć  wniosek  do  Samorządowego  Instrumentu 
Wsparcia na odcinek drogi Ulasek – Now Wypychy. Fundusz jak na razie zamrożony i problem 
przepustu w Ulasku nadal aktualny.

Oferta PZU
Anna Kruza zachęciła do zapoznania się z propozycja  PZU dotyczącą ubezpieczeń dotowanych 
przez Państwo.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 20
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12.55 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:           Przewodniczył:

                                                                        
  /-/ Elżbieta Kuchta                                                                                        Przewodniczący 
     Insp. ds. obsługi                                                                                             Rady Gminy   

      Rady    Gminy                                                                                          /-/ Tadeusz Jacek Tolak
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