
PROTOKÓŁ Nr XIV/2007
z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która obradowała w dniu 28 grudnia 2007 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14osób 
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. Kaczmarczyk Teresa - Skarbnik Gminy
3. Przybyłowski  Jan - Radca Prawny
4. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
5. Chodyna  Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                            w Somiance
6. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Przedstawiciel prasy lokalnej
8. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do 

nin. protokołu 

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  IV/17/2006  

z dnia 29 grudnia 2006 r.
6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2008 r.:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
2) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przedstawienie  przez  Wójta  stanowiska  w  sprawie  opinii  komisji  

i wniosków radnych,
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 
w Rodzinie w gminie Somianka na 2008 r.

8. Przedstawienie protokołu z kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2008 r.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum – w chwili otwarcia obecnych 14 radnych – powitał uczestników sesji.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji – 
zawiadomienie o terminie sesji zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.

Do przedstawionego porządku sesji Wójt Gminy zaproponował:
• Wniesienie  do  porządku  obrad  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia

z Zarządem Powiatu Wyszków.
• Wniesienie  do  porządku  obrad  podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/57/2007 

Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  15  listopada  2007  r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy 
Somianka do Stowarzyszenia pod nazwą „Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej”.

Innych propozycji do zmiany porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  ustalił,  że  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia 
porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków nastąpiłoby w punkcie 7 porządku obrad. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie: 14 głosami „za” wyraziła zgodę na realizację 
w  punkcie  7  wniosku  Wójta  Gminy  dotyczącego  podjęcia  uchwały  w  sprawie  zawarcia 
porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  ustalił,  że  podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr XII/57/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Somianka do Stowarzyszenia pod nazwą „Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej” nastąpiłoby 
w punkcie 8 porządku obrad. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie: 14 głosami „za” wyraziła zgodę na realizację 
w  punkcie  8  wniosku  Wójta  Gminy  dotyczącego  podjęcia  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr XII/57/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Somianka do Stowarzyszenia pod nazwą „Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej”. 

Po uwzględnieniu zmian Rada Gminy prowadziła obrad według następującego porządku:
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 
    z dnia 29 grudnia 2006 r.
6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2008 r.:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
2) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przedstawienie  przez  Wójta  stanowiska  w  sprawie  opinii  komisji  

i wniosków radnych,
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
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6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
     7.   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem powiatu Wyszków.
   8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/57/2007 Rady Gminy Somianka z dnia
        15 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Somianka do Stowarzyszenia pod
             nazwą „Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej”.
 9.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy
            w Rodzinie w gminie Somianka na 2008 r.
   10.    Przedstawienie protokołu z kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
   11.    Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2008 r.
   12.    Przyjęcie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2008 r.
   13.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
   14.   Wolne wnioski i zapytania.
   15.   Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłaszano następujące wnioski i interpelacje:

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie T. Grześkiewicz podziękował Panu Wójtowi, Pani Sekretarz, 
Sołtysom i Księdzu proboszczowi parafii NMP w Somiance za zorganizowanie zbiórki pieniędzy 
dla poszkodowanego A. Grześkiewicza.

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski:
● Cały dzień palą  się  lampy uliczne.  Czy na  naszym terenie  działa  już   firma,  której  ten 

problem można byłoby zgłosić?
● Czy będzie robiona droga w Hucie Podgórnej w 2008 r. Wyjaśnienie jakie otrzymałem w tej 

sprawie nie było jasne.

Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska  –  czy  wodociąg  w  Michalinie  w  2008  r.  będzie 
zrealizowany? 

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie składał.

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.

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie składał.

Do punktu 5
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk poinformowała, że 
proponowane zmiany zostały podyktowane:

● potrzebą wprowadzenia do budżetu gminy kwoty 33.970 zł. z tytułu otrzymanej subwencji 
ogólnej i zwiększenia dochodów o w/w kwotę.
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● dokonaniem przeniesienia po stronie wydatków kwoty w wysokości  20.000 zł. -  zmiana 
polegająca  na  zmniejszeniu  kwoty  wydatków  na  modernizacje  dróg  powiatowych
a przeznaczeniu tej kwoty na modernizację budynku Urzędu Gminy (ta operacja wymaga 
również zmian w załączniku inwestycyjnym,

● zwiększeniem po stronie wydatków o kwotę 13.970 zł.  na opłaty za energię oświetlenia 
ulicznego. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – te zmiany omawiane były szczegółowo na posiedzeniach 
komisji. 

Pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący odczytał treść uchwały stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIV/66/2007 w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej
Nr  IV/17/2006 z  dnia  29  grudnia  2006  r.  została  podjęta  jednogłośnie 14  głosami  „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 6
porządku obrad

DO PPKT. 1
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  radni  otrzymali  projekt  budżetu
w ustawowym terminie, ponadto został on omówiony na posiedzeniach komisji poprzedzających 
dzisiejszą sesję. Następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy celem przedstawienia projektu budżetu
i jego uzasadnienia.

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił wysokość planowanych:
– dochodów 12.001.272 zł. i dochody w poszczególnych działach,
– wydatków 11.908.114 zł. i wydatki w poszczególnych działach,
oraz część opisową projektu budżetu gminy na 2008 rok stanowiącego zał. nr 6 do nin. protokołu. 
Zwrócił  uwagę  na  wysokość  wydatków  zaplanowanych  na  oświatę.  Przedstawił  następujące 
zaplanowane zadania  inwestycyjne  i  podkreślił,  że  będą realizowane tylko te,  na które  uda się 
pozyskać środki z funduszy unijnych:
– budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mystkowska,
– modernizacja  dróg  powiatowych  –  łącznie  o  długości  3,5  km  na  kwotę  200.000  zł.

(w miejscowości Ostrowy, Michalin, „Świerkówka”),
– nowe zadanie – droga Wola Mystkowska – Nowe Kozłowo realizacja zadania przy wsparciu 

finansowym z Samorządowego Instrumentu Wsparcia,
– zakup komputerów kwota 20.000 zł. ,
– zakup samochodu dla niepełnosprawnych kwota 25.000 zł.,
– modernizacja i budowa nowych punktów świetlnych kwota 20.000 zł.
– uzbrojenie zbiorników oczyszczalni kwota 70.000 zł.
 
DO PPKT. 2
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zwrócił  się  do  przewodniczących  komisji  
o przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej.
Opinia Komisji Oświaty przedstawiona przez Przewodniczącą B. Kiersnowską – opiniując projekt 
budżetu zgłaszam następujące wnioski:

- z  bieżącego  utrzymania  dróg  przeznaczyć  na  oświetlenie  uliczne  alei  w  Kręgach  środki 
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finansowe w wysokości 5.000 zł. 
- z  bieżącego  utrzymania  dróg  zagwarantować  środki  finansowe  na  wykonanie  przepustu

w Popowie kwota 20.000 zł.
- z  bieżącego  utrzymania  dróg  zagwarantować  środki  finansowe  na  wykonanie  przepustu

na drodze gminnej w Nowych Płudach kwota 20.000 zł.  
- z wolnych środków przeznaczyć 20.000 zł. na budowę garażu OSP w Popowie 
- budowa drogi w Woli Mystkowskiej odcinek 500 mb – realizacja zadania mająca wpływ na 

zwiększenie deficytu gminy, którego źródłem pokrycia będą wolne środki,
- budowa  drogi  Ulasek  –  Wólka  Somiankowska  odcinek  1  000  mb  –  realizacja  zadania

w wysokości  300.000 zł.  mająca  wpływ na  zwiększenie deficytu  gminy,  którego źródłem 
pokrycia będą wolne środki kwota ,

- zwiększenie deficytu gminy, którego źródłem pokrycia będą wolne środki.

Opinia Komisji Rolnictwa przedstawiona przez Przewodniczącego K. Mosakowskiego – opiniując 
projekt budżetu zgłaszam następujące wnioski:

- obniżenie środków na budowę drogi Wola Mystkowska – Nowe Kozłowo z kwoty 250.000 zł. 
do kwoty 150.000 zł. i przeznaczenie różnicy w wysokości 100.000 zł. na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych – kwota 25.000 zł.,
- zmniejszenie deficytu gminy o kwotę 75.000 zł.

Opinia  Komisji  Rewizyjnej przedstawiona  przez  Przewodniczącego  K.  Rakowskiego  –  po 
wspólnym posiedzeniu komisji podjęliśmy pewne ustalenia ale widocznie do niektórych komisji 
ustalenia  te  nie  dotarły  i  niektórzy  działają  pod  publikę.  Komisja  Rewizyjna  opiniując  projekt 
budżetu zgłasza następujące wnioski:

- wnioskujemy  o  zmniejszenie  o  kwotę  100.000  zł.  środków  na  budowę  drogi  Wola 
Mystkowska – Nowe Kozłowo i przeznaczenie tej kwoty na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych w wysokości 25.000 zł.,
-  zmniejszenie deficytu gminy o kwotę 75.000 zł.

- realizacja w 2008 r. tylko tych zadań inwestycyjnych na które uda się pozyskać finansowe 
wsparcie z zewnątrz.

Przewodnicząca Komisji  Oświaty B.  Kiersnowska –  dopominanie  się  o  budowę 500 mb drogi
w Woli Mystkowskiej od kilku lat – to jest działanie pod publikę!?
      
DO PPKT. 3
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2007 r. stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu 
pozytywnie  opiniującej  przedłożony  przez  Wójta  Gminy  projekt  budżetu  Gminy  na  2008  r.  
z uwagą, że niewłaściwie zatytułowano załącznik Nr 9 , dotyczący Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po odczytaniu opinii  RIO Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak oddał głos Skarbnik Gminy
T. Kaczmarczyk.

Skarbnik  Gminy  T.  Kaczmarczyk  poinformowała,  że  zastrzeżenie  RIO  zostało  poprawione.
W komputerze umieszczone są rubryki obok i dokonano zapisu w niewłaściwym załączniku.

DO PPKT.4 - 5
Wójt Gminy A. Żołyński – przychylam się do opinii Komisji Rewizyjnej bo jest najrozsądniejsza. 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  wnioskował  o  realizację  tylko  tych  inwestycji,  na  które 
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uzyskamy finansowe wsparcie z zewnątrz.. Podzielam ten wniosek. Gminę nie stać na realizację 
inwestycji  tylko  z  własnych  środków.  Realizując  inwestycje  przy  wsparciu  z  zewnątrz 
zabezpieczamy tylko środki własne w wysokości 25% a przy naszym zadłużeniu to też będzie nie 
lada wyczynem.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – otwierając dyskusję zwracam się z prośbą o rozsądne
i rozważne podejście do do budżetu gminy.
  
Wiceprzewodniczący  Komisji  Oświaty  M.  Dąbrowski  –  po  ostatnim  wspólnym  posiedzeniu 
bardziej  szczegółowo  przeanalizowałem  projekt  budżetu  i  chciałbym  wskazać  Panu  Wójtowi 
wprowadzenie pewnych możliwości:

- skoro  weszliśmy  w  przydomowe  oczyszczalnie  to  widziałbym  przeniesienie   kwoty
70.000 zł. z ZGK na budowę przydomowych oczyszczalni,

- nie mamy skalkulowanego wzrostu podatku od nieruchomości co według moich obliczeń 
daje  kwotę  ok.  100.000  zł.  Te  środki  mieliśmy przeznaczyc  na  poprawę  stanu dróg  na 
terenach letniskowych i już teraz wnioskuję o potraktowanie tej kwoty jako wkład własny 
na budowe drogi w Hucie Podgórnej a resztę pozyskać z zewnątrz na ten cel,

- bardzo zasadne jest zbudowanie drogi w Woli Mystkowskiej bo już od 7 lat społeczeństwo
o nią walczy. Komisja Oświaty wcale nie działa pod publikę. Pod publikę to działa Komisja 
Rewizyjna a konkretnie pan K. Rakowski.  Droga w Hucie Podgórnej  była  zaplanowana
a  zbudowano  drogę  w  Wielęcinie.  To  Komisja  Rewizyjna  działa  pod  publikę  dla 
zaspokojenia własnych potrzeb, potrzeb wyborców.

Skarbnik  Gminy  T.  Kaczmarczyk  –  wzrost  stawki  podatku  od  nieruchomości  z  planowanej
0,15 zł./m2 na 0,25zł./m2 nastąpił po sporządzeniu projektu budżetu gminy. Do chwili uchwalenia 
obowiązuje  projekt.  Możemy  dziś  zwiększyć  dochody  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości
o 100.000 zł. albo w 2008 r. O tym decyduje Rada Gminy.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej K. Rakowski – muszę odnieść się do niektórych wypowiedzi 
bo są bardzo ciekawe. W 2008 r. możemy zrobić 3 razy więcej jeśli będziemy realizować te zadania 
inwestycyjne na które uda nam się pozyskać środki z zewnątrz. W Hucie Podgórnej planowaliśmy 
budowę  drogi  przy  wsparciu  z  zewnątrz.  Nie  otrzymaliśmy  dofinansowania  więc  zbudowano 
odcinek 350 mb drogi na najbardziej zagęszczonym terenie. Ja nie wyrzucam środków w błoto. To 
Pan, panie Dąbrowski wyrzuca rocznie ok. 300.000 zł. w błoto na szkołę w Popowie.

Wiceprzewodniczący rady Gminy W. Bartosiak – ja dziś będę głosował przeciw budżetowi. Na 
komisjach  głosowałem  o  zmniejszenie  środków  na  budowę  drogi  Wola  Mystkowska  –  Nowe 
Kozłowo  o  100.000  zł.  i  przeznaczenie  tej  kwoty  na:  dofinansowanie  zakupu  samochodu  dla 
niepełnosprawnych i zmniejszenie deficytu budżetu gminy. Nie rozumiem dlaczego budowa drogi 
w Woli Mystkowskiej a nie drogi Ulasek – Wólka Somiankowska, którą codziennie chodzą dzieci 
do szkoły.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  K.  Mosakowski  –  jestem  przeciwny  wnioskowi 
Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty M. Dąbrowskiego dotyczącego zabrania kwoty 70.000 zł. 
zaplanowanej na uzbrojenie zbiorników oczyszczalni. To zadanie jest konieczne do wykonania.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  mamy jeszcze  3  miesiące  do  zakończenia  zbierania  wniosków na 
przydomowe  oczyszczalnie.  Do  ich  realizacji  upłynie  jeszcze  ok.  1  rok.  Proces  inwestycyjny 
rozpocząłby się w 2009 r. Mamy obecnie oczyszczalnię w Somiance. Z sieci wprawdzie korzysta 
niewielu  mieszkańców  Somianki  ale  można  zadbać  o  zwiększenie  ilości  dostawców  ścieków.
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W tym  celu  konieczne  jest  uzbrojenie  zbiornika.  W przydomowych  oczyszczalniach  są  różne 
rozwiązania i różne technologie. Nie zawsze przepuszczalny jest grunt, trzeba wybierać osad.
W odniesieniu do budowy drogi Wola Mystkowska – Nowe Kozłowo to mamy duże szanse na 
pozyskanie środków bo: mamy wysoki wskaźnik „g”, długość wnioskowanego odcinka, budowa 
obwodnicy, styczność z drogą powiatową. Natomiast małe szanse mamy na pozyskanie środków
z FOGR  na  budowę  drogi  Ulasek  –  Wólka  Somiankowska.  Niebawem ma ruszyć  Regionalny 
Program Operacyjny ale tu nawet gdybyśmy uzyskali akceptacje do do realizacji inwestycji minie
2  lata.  W  dyskusji  z  Komisją  Rewizyjną  ustaliliśmy,  że  przetarg  na  budowę  drogi  w  Woli 
Mystkowskiej zostanie ogłoszony na początku roku bo jego rozstrzygnięcie w tym czasie może być 
dla nas finansowo korzystne.

O godz. 11.30 Przewodniczący ogłosił 30 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.00 w obecności 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak zarządził głosowanie nad wnioskami do projektu budżetu 
gminy na 2008 r. stanowiącego zał. nr 6 do nin. protokołu.

Wniosek radnego
Radny M. Dąbrowski – wnioskuję o wprowadzenie do budżetu kwoty 100.000 zł. tj. zwiększenie 
dochodów  z  tytułu  wzrostu  stawki  podatku  od  nieruchomości  i  przeznaczenie  w/w  kwoty  na 
budowę drogi w Hucie Podgórnej.

Radni  S.  Szczerba i  L.  Kozon – można to uczynić w trakcie roku zmianami budżetowymi jak 
dochody wpłyną do budżetu gminy.

Radny J. Staśkiewicz – daj sobie teraz z tym spokój kolego.

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  zwiększeniem  dochodów  z  tytułu  podatku  od 
nieruchomości o kwotę 100.000 zł.

W głosowaniu  jawnym większością  głosów:  6  głosami  „za”  i  8  głosami  „przeciw”  -  wniosek 
upadł.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że najdalej idącym będzie wniosek Komisji  
Rewizyjnej  i  Komisji  Rolnictwa dotyczący  zmniejszenia  środków na  modernizację  drogi  Wola 
Mystkowska – Nowe Kozłowo z kwoty 250.000 zł. do kwoty 150.000 zł. i przeznaczenia różnicy
w wysokości 100.000 zł. na:
– dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych w wysokości 25.000 zł.,
– zmniejszenie deficytu gminy o kwotę 75.000 zł.

W głosowaniu jawnym większością głosów: 9 głosami „za” i 5 głosami „przeciw” wniosek został 
przyjęty.

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że w takim przypadku inne wnioski upadły.

Nikt z radnych głosu nie zabrał. Uwag nie zgłoszono.

O godz. 12.10 Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak ogłosił przerwę celem naniesienia zmian
w projekcie budżetu gminy wynikających z przyjęcia wniosków przez Radę Gminy Somianka.
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Obrady wznowiono o godz. 12.55 w obecności 14 radnych.

DO PPKT.6
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  zgodnie  do  przyjętych  przez  Radę 
Gminy wniosków, projekt budżetu ulega zmianie w następujących pozycjach:
– zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.000 zł. do kwoty 11.833.114 zł. z czego:

– zmniejsza się wydatki inwestycyjne na modernizację drogi gminnej Wola Mystkowska – 
Nowe Kozłowo o kwotę 100.000 zł. 

– zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych
o kwotę 25.000 zł. w dz. „Pomoc Społeczna”. 

                  Po zmianach zadania inwestycyjne w 2008 r. wynoszą 501.547 zł.
– zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 75.000 zł. do kwoty 168.158 zł. 
– zmniejsza  się  przychody  budżetu  gminy  /kredyt/  o  kwotę  75.000  zł.  do  kwoty

1.325.000 zł. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Somianka na 2008 r. stanowiącej wraz z załącznikami zał. nr  8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV/67/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somianka 
na 2008 r. została podjęta większością głosów: 10 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” i 1 głosem 
„wstrzymującym się”.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak życzył Wójtowi Gminy aby mógł zrealizować uchwalony 
budżet i pozyskać z zewnątrz jak najwięcej środków.

Wójt Gminy A. Żołyński – w 2007 r. nie udało się pozyskać środków. W 2008 r. wnioski złożymy
i mam nadzieję, że uda mi pozyskać środki z zewnątrz ale tu jest potrzebny wkład własny a my 
niestety  mamy  ograniczone  możliwości  pod  tym  względem.  Mam  nadzieję,  że  uchwalone 
inwestycje uda nam się zrealizować. Tego życzę sobie i Państwu.

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa zawarcia porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy cyklicznie się powtarza. Ostanie porozumienie zawarte było 
na okres do 31 grudnia 2007 r. Warunki atmosferyczne są dosyć sprzyjające i oferowanej kwoty nie 
wykorzystaliśmy. W 2007 r. nie dołożyliśmy własnych środków i mam nadzieję, że w 2008 r. też 
nie dołożymy ale to zależne jest od aury.

Pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia
z Zarządem Powiatu Wyszków stanowiącej zał. nr  9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XIV/68/2007 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia
z  Zarządem  Powiatu  Wyszków  została  podjęta  jednogłośnie:  14  głosami  „za”  w  obecności
14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania polega na zaktywizowaniu 
społeczności  lokalnej.  Jest  możliwość  pozyskiwania  środków  unijnych  na  realizację  potrzeb 
lokalnych.  Podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do takiej  grupy o nazwie „Partnerstwo Puszczy 
Białej  i  Kamienieckiej” w dniu 15 listopada 2007 r.  a dziś podejmujemy uchwałę zmieniającą. 
Zmiana  dotyczy  osoby  reprezentującej  naszą  gminę  w  pracach  tej  grupy.  Poprzednio 
reprezentantem był Pan R. Ostatek.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XII/57/2007 Rady 
Gminy  Somianka  z  dnia  15  listopada  2007  r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do 
Stowarzyszenia pod nazwą „Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej” stanowiącej  zał. nr  9 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XIV/69/2007 zmieniająca  uchwałę  Nr  XII/57/2007  Rady 
Gminy  Somianka  z  dnia  15  listopada  2007  r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do 
Stowarzyszenia  pod  nazwą  „Partnerstwo  Puszczy  Białej  i  Kamienieckiej” została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Z sali wyszedł radny K. Rakowski – stan 13 radnych.

Do punktu 9
porządku obrad

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w gminie Somianka na 2008 r. stanowiący zał. nr 10 do nin. 
protokołu przedstawiła  insp.  ds.  obsługi  Rady  Gminy,  ochrony  zdrowia  i  przeciwdziałania 
alkoholizmowi E. Kuchta.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie w gminie Somianka na 2008 r.  stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIV/70/2007  została  podjęta  jednogłośnie w  obecności
13 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Treść protokołu z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej w gminie Somianka za 2006 r. 
przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową stanowiącego zał. nr 11 do nin. protokołu 
odczytał Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak.

Podczas  czytania w/w protokołu z  sali  wyszli  radni:  J.  Staśkiewicz,  B.  Kiersnowska – stan 11 
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radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego protokołu RIO nikt nie zgłaszał.

Do punktu 11
porządku obrad

Projekt Terminarza /planu pracy Rady Gminy Somianka na 2008 r. stanowiący zał. nr 12 do nin. 
protokołu przedstawił Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. 

Radny L.  Kozon  –  pierwsza  sesja  w  2008  r.  zaplanowana  została  w  m-cu  marcu.  Wnioskuje
o zwołanie pierwszej sesji w lutym.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – uważam to za zasadne.

Z sali wyszedł radny S. Nasiadka – stan 10 radnych.

Radni zaakceptowali zgłoszony wniosek.

Innych zmian nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym plan pracy Rady Gminy Somianka na 2008 r. stanowiący zał. nr 13 do nin. 
protokołu został  przyjęty większością  głosów: 9 głosami „za” i  1  głosie  „wstrzymującym się”
w obecności 10 radnych podczas głosowania. 
 

Do punktu 12
porządku obrad

Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący komisji L.Kozon. Plan 
pracy przewidywał 9 posiedzeń kontrolnych.

Rada Gminy nie wypowiedziała się w sprawie przedstawionego planu pracy przedstawionego przez 
Komisję Rewizyjną.

Rada Gminy uznała, że plan pracy Komisji Rewizyjnej stanie się przedmiotem obrad w miesiącu 
lutym.

Na tym zakończono realizację punktu 12.

Do punktu 13
porządku obrad

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych i sołtysów w punkcie 3 porządku 
obrad, udzielił Wójt Gminy A. Żołyński.

Potrzeba  naprawy oświetlenia  w Hucie  Podgórnej   –  odp:  ten  problem zostanie  zgłoszony do
p. Kuchty.

Wodociąg w Michalinie – odp: tam są tylko rury azbestowe ale woda jest idealna. Rury trzeba 
będzie wymienić ale w chwili obecnej gdy nie mamy środków to jest niemożliwe. Nitka zostanie 
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pociągnięta z Somianka a ewentualnie później wpięta do nowej hydroforni jak pozyskamy środki na 
ten cel.

Do punktu 14
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Plan zagospodarowania przestrzennego
Sołtys wsi Huta Podgórna W. Groszkowski – czy jest już plan zagospodarowania przestrzennego?  

Wójt Gminy A. Żołyński – tak został nam przedstawiony ale nasze uwagi w ty planie nie zostały 
zamieszczone. My przekazujemy uwagi a urbanista je lekceważy . Są to niewielkie uwagi ale nie są 
uwzględnione.  Wszystko  przeciągnęło  się  w  czasie.  Przekroczenia  terminów  spowodowały,  że 
uzyska w efekcie niewielkie wynagrodzenie za swoje dzieło.

Rezygnacja Pana Wiesława Bartosiaka z funkcji Wiceprzewodniczącego
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał pisemną rezygnację  Pana Wiesława Bartosiaka
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somianka (pisemna rezygnacja stanowi  zał. nr 14 
do  nin.  protokołu.  Zapewnił,  że  będzie  rozmawiał  i  podejmie  próby  aby  odwieźć  Pana
W.  Bartosiaka  od  złożonej  rezygnacji.  Jeśli  próba  się  nie  powiedzie  to  ta  sprawa  będzie 
przedmiotem obrad najbliżej sesji. 

Na sale powrócili radni: J Staśkiewicz i L. Kozon – stan 12 radnych.

Życzenia noworoczne od Wicemarszałka Sejmu RP
Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia noworoczne od Wicemarszałka Sejmu RP.
Następnie Przewodniczący i Wójt Gminy złożyli również zebranym życzenia noworoczne.

Na tym zakończono realizację punktu 14 porządku obrad.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.50 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIV 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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