
PROTOKÓŁ  NR XXIIN/08

z  XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 29 września 2008 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób 
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. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta 
3. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
5. Nieścior Jacek - Radca prawny
6. Kuchta Elżbieta - Insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 

2007 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju edukacji elementarnej w Gminie 

Somianka.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/19/06  z  dnia  29  grudnia  2006  r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/20/06  z  dnia  29  grudnia  2006  r.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Somianka.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. 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  12  radnych  (brak  radnych:
W.  Bartosiaka,  K.  Rakowskiego,  M.  Rogalińskiego)  -  Przewodniczący  przystapił  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 
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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.

Propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała,  że 
propozycja  zmian  budżetowych  została  podyktowana  szczególnie  potrzebą  wprowadzenia  do 
budżetu środków  pozyskanych przez GOPS. Proponowane zmiany dotyczą:
– zwiększenia planowanych dochodów Gminy o kwotę 68.477 zł. w tym:

– zwiększenie o kwotę 4.500 zł. z tytułu dotacji celowej na zakup komputera dla GOPS,
– zwiększenie o 63.977 zł. z tytułu dotacji na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

– zwiększenia wydatków o kwotę 123.983 zł. z przeznaczeniem na:
– w dz. 751 „Obsługę długu publicznego” - kwota 27.000 zł.
– w dz. 801 „Oświata i wychowanie” - kwota 3.000 zł.
– w dz. 852 „Pomoc Społeczną” – kwota 75.983 zł.
– w dz. 900 „ Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” - kwota 2.000 zł.

– zmniejszenia wydatków o kwotę 55.506 zł. w tym:
– w dz. 852 „Pomoc Społeczna” – o kwotę 19.506 zł.
– w dz. 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - o kwotę 36.000 zł.

– wprowadzenia zmian w załączniku inwestycyjnym tj.:
– w punkcie 30. wprowadzono dotacje dla bibliotek – kwota 16.000 zł.,
– w poz. 19 zwiększono o 10.000 zł. środki na dokumentację rozbudowy hali sportowej 

przy szkole w Woli Mystkowskiej,
– zmniejszono :

– o kwotę 36.000 zł. z dokumentacji dla biblioteki,
– o kwotę 12.000 zł. dofinansowanie na zakup samochodu PEFRON
– o kwotę 7.000 zł. z dokumentacji na budowę boisk. 

W  trakcie  wypowiedzi  Skarbnik  Gminy  na  salę  obrad  przybył  radny  W.  Bartosiak  –  stan
13 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  zaproponowano  zagwarantowanie  środków  na 
dokumentację na modernizacje biblioteki w Woli Mystkowskiej?

W uzupełnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że:  trwają 
przygotowania do składania wniosków do PROW. Na działania w ramach „Odnowy wsi” będzie 
można złożyć 3 wnioski:
– gmina – na budowę miejsca spotkań we wsi Popowo Kościelne,
– Gminny Ośrodek Kultury - na budowę miejsca spotkań we wsi Somianka – Parcele,
– jednostka kultury (biblioteka w Woli Mystkowskiej) - na modernizację tejże jednostki.
Ponadto  poinformował,  że  zwiększenie  środków na  opracowanie  dokumentacji  na  budowę hali 
dotyczy zaprojektowania łącznika między budynkiem szkoły a projektowaną halą sportową w Woli 
Mystkowskiej. Nabór wniosków na pozyskanie środków na te cele ma się rozpocząć w miesiącu 
październiku 2008 r.  Planuje  się  zaprojektowanie 2 pomieszczeń w łączniku oraz modernizację 
istniejącego zaplecza kuchennego w szkole w Woli Mystkowskiej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) D. Chodyna poinformowała, że GOPS 
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przygotował projekt , który przewiduje m.in. poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  Na  realizację  projektu  przewidziana  jest  kwota  71.483  zł.  z  czego
85 % tj. 63.977 zł. to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15 % tj. 7.506 zł to wkład 
własny.  Programem  zostanie  objętych  7  kobiet.  Dostarczono  wymagane  dokumenty  do 
Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania  Programów  Unijnych  i  czekamy  na  wyznaczenie  terminu 
podpisania umowy na realizację projektu.

Radny L. Kozon – na przygotowanie dokumentacji budowy hali sportowej w Woli Mystkowskiej 
było 50.000 zł.?

Odp: Wójt Gminy A Żołyński – tak. To była kwota brutto i na samą tylko halę, bez łącznika. Jeśli 
chcemy z  łącznikiem i  oświetleniem to  projektant  podał  kwotę  60.000 zł.  Tylko  jeden oferent 
zgłosił  się  do  wykonania  tego  zadania  bo halę  trzeba  zaprojektować szybko.  Możemy zakupić 
gotowy projekt  ale  to  będzie  konstrukcja  stalowa  za  cenę  50.000 zł.  +  VAT a  koszty budowy
ok. 3 mln. zł. Realizacja hali z projektu inwestorskiego to koszt ok. 1,3 mln. zł. Do budowy hali
z konstrukcji stalowej trzeba zaangażować specjalistyczny sprzęt np. dźwigi – dlatego wysoki koszt 
realizacji  inwestycji.  Ponadto  w technologi  stalowej  u  góry skrapla  się  woda i  cały czas  musi 
pracować wentylacja. Możemy zdecydować się na nieco tańszy projekt ale koszt realizacji będzie 
nieporównywalnie wyższy.

Radny M. Dąbrowski - wymiary hali?

Odp;Wójt Gminy A. Żołyński – 12 m x 24 m. Gotowy projekt to 12 m x 36 m.

Radny J. Staśkiewicz – jakie wymiary ma hala somiankowska?

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  12  m  x  36  m  –  tylko  po  co  nam  taka  wielka.  Będzie 
niewykorzystana.  

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
budżetu gminy Somianka na 2008 r. stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIIN/106/08 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie 
w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 4
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła insp. ds. płac M. Stępkowska informując, że 
Strategia powstała w wyniku konsultacji społecznych: 
– spotkań z przedstawicielami różnych grup społecznych
– ankiet przeprowadzonych w szkołach
– zebranych informacji o potrzebach społecznych.
Wszelkie  sugestie  można  było  zgłaszać  na  stronie  internetowej.  Strategia  jest  narzędziem 
umożliwiającym  analizę  potrzeb  edukacyjnych  gminy.  Będzie  miała  wpływ  na  wyznaczane 
kierunki  rozwoju  i  zarządzanie  edukacją  elementarną  w  naszej  gminie.  Dokument  ten  jest 
niezbędny do wnioskowania o środki z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” m.in z priorytetu 
9.1 oraz 9.5.
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Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  Strategia  jest  niezbędnym dokumentem do  ubiegania  się  o  środki
z  fuduszy  UE.  Złożyliśmy  w  czerwcu  br.  wniosek  o  pozyskanie  środków  na  przedszkola 
alternatywne  w  Somiance,  Woli  Mystkowskiej  i  Kręgach.  Z  optymizmem  czekamy  na 
rozstrzygnięcie konkursu. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – na jaką kwotę został złożony wniosek?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – na kilka mln. zł. m.in. Na zakup mebli, szkolenia i 3 miejsca pracy.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – ile za strategię?

Odp: Wójt  Gminy A. Żołyński – sama strategia nic nas nie kosztowała.  Sami wypracowaliśmy 
wnioski. Dokument został opracowany przez trenera z Fundacji Komeńskiego.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Somianka na lata 2008 -2012.

Radny M. Dąbrowski – chyba jest błąd jeśli chodzi o okres. W załączniku do uchwały w wielu 
miejscach wpisano okres 2008 – 2013. W nazwie uchwały jest podany okres 2008 – 2012.  Moim 
zdaniem powinien  być  podany okres  2008 -2013 bo  większość  funduszy operacyjnych  oferuje 
środki do wykorzystania w tym okresie.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – tak, powinien być wpisany prawidłowo okres 2008 – 2013.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał poprawny okres na jaki Strategia zostaje przyjęta 
i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej 
w Gminie Somianka na lata 2008 -2013 stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIIN/107/08 w w/w sprawie  została podjęta jednogłośnie 
w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 5
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  inicjatorem  projektów  uchwał
w sprawach:
– zmiany uchwały Nr IV/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 

Rady Gminy,
– zmiany uchwały Nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

z terenu Gminy Somianka
był Pan Wójt.

Radny L. Kozon – czy muszą być dwie uchwały?

Radca prawny J. Nieścior – były dwie uchwały więc zmiany też zaproponowano w formie dwóch 
uchwał.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -   inicjatorem  projektów  powyższych  uchwał  była  grupa  radnych. 
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Zaproponowana zmiana spowoduje, że radny będący sołtysem definitywnie uprawniony zostanie do 
poboru tylko jednej diety.

Radny M. Dąbrowski – czy sołtys i radny może brać dwie diety?

Radca prawny J. Nieścior – Rada Gminy uchwaliła zasady i mógł pobierać dwie diety a że nie były 
brane dwie, to pewnie żeby odciążyć budżet.

Radna B. Kiersnowska – za co sołtys pobiera dietę? Proszę wyjaśnić.

Radca  prawny  J.  Nieścior  –  sołtysowi  przysługuje  dieta  za  przyjazd,  za  udział  w  sesji, 
przekazywanie informacji mieszkańcom – wyborcom i wymiana informacji w drugim kierunku tj. 
między wyborcami a Radą Gminy.

Radna B. Kiersnowska – i za nic więcej?

Radca  prawny  J.  Nieścior  –  Rada  Gminy  może  ustanowić  inne  zasady.  Zgodnie  z  obecnie 
obowiązującą uchwałą dieta przysługuje za udział w sesji.

Radny M. Dąbrowski – a za udział w przetargach?

Radca prawny J. Nieścior – to są już inne kwestie.

Radna  B.  Kiersnowska  –  jestem  radną  i  sołtysem  za  co  jestem  wdzięczna  swym  wyborcom
i dziękuję im za zaufanie. W początkach funkcjonowania Rady sołtysi nie brali udziału w sesjach, 
tylko  sami  radni.  Mówiono,  że dieta  jest  za  pracę społeczną  sołtysa.  Weźmy pod uwagę same 
„kartki”, koszt telefonu, zebrania, nakazy podatkowe – to jest praca sołtysa. Jeśli przegłosujecie 
zaproponowane uchwały to wasza sprawa. Jeśli czytam, że radny to ta sama praca co sołtysa to jest 
przymuszenie do dodatkowej pracy. To nic innego jak czyn społeczny.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – te zmiany nie zabierają sołtysom i radnym diet.

Radny M. Dąbrowski – obecnie nie jestem sołtysem i jestem szczęśliwym człowiekiem. Zostałem 
odwołany na własną prośbę. Społeczeństwo z każdą sprawą idzie do sołtysa. Taki radny będzie 
pokrzywdzony.

Radny L. Kozon – sołtysi przecież biorą diety.

Radny M. Dąbrowski – ale radny będący sołtysem bierze dietę radnego.

Radny S. Nasiadka – bierze korzystniejszą. Dwie diety czyli 250 zł. za jedną sesję to chyba trochę 
za dużo.

Radny L. Kozon - w której gminie biorą dwie diety?

Radny S. Brzeziński – przecież sołtys poza dietą bierze prowizję od podatku.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – Rada Gminy uchwaliła, że diety wypłacane są za udział 
w sesji.

Radna B. Kiersnowska – widzę kontekst złośliwości.
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Radny J. Staśkiewicz – dziś na sesji nie ma radnego i sołtysa K. Rakowskiego. Zapytamy również
i jego o zdanie.

Radna B. Kiersnowska – proszę o 10 minut przerwy.

Na prośbę radnej B. Kiersnowskiej Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 11.05 ogłosił
10 – minutową przerwę.

O godz. 11.25 wznowiono obrady w obecności 12 radnych - brak radnego W. Bartosiaka.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/06
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy stanowiącej zał. nr 7 
do nin. protokołu. 

W trakcie czytania uchwały na salę obrad powrócił radny W. Bartosiak – stan 13 radnych.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXIIN/108/08 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów:  7 głosami  „za”,  4  głosami  „przeciw” i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”, w obecności
13 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 6
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr IV/20/06  z  dnia  29  grudnia  2006 r.  w sprawie  ustalenia  diet  dla  sołtysów z terenu Gminy 
Somianka stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXIIN/109/08 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów: 9 głosami „za” i 4 głosami „przeciw”, w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 7
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Niestaranne uchwały
Radny S. Nasiadka – uchwały pokreślone nie są czytelne.

Znak drogowy
Radny S. Nasiadka – znak drogowy.

Pobocza
Radny S. Nasiadka – trzeba zebrać pobocza bo woda stoi na drodze i zimą popsuje asfalt.

Nieprawidłowa nazwa miejscowości
Sołtys  sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski  – w Hucie Podgórnej  trzeba będzie  wymienić 
wszystkie dowody osobiste. Obecnie mieszkamy w „Hucie Podpórnej”.

Dziura w asfalcie
Sołtys sołectwa Ulasek B. Pachulski – dziura w asfalcie nadal nie uzupełniona. 3 miesiące temu 
zgłaszałem.
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Wycięcie krzaków

Sołtys sołectwa Ulasek B. Pachulski – przy dawnej hydroforni trzeba wyciąć krzaki.

Droga Ulasek – Wólka Somiankowska
Sołtys  sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – czy wniosek na budowę drogi  Ulasek – 
Wólka Somiankowska został złożony?

Odp: Zastępca Wójta A. Salwin – termin składania wniosków został przesunięty do 18 października 
2008 r. 

Płatność za decyzje podatkowe 
Radna B. Kiersnowska – jeśli decyzje podatkowe roznoszą sołtysi to czy ustawa o finansach mówi 
coś o płatności. Prawdopodobnie sołtysi nie mogą otrzymać zapłaty a pracownicy mogą.

Odpowiedź dotycząca wycieczki do Włoch
Sołtys  sołectwa  Suwin  J.  Czarnowski  –  w  sprawie  wycieczki  do  Włoch  nie  otrzymałem 
odpowiedzi. Kto pojechał i dlaczego?

Umorzenia podatków radnym
Radny S.  Nasiadka – na następną sesję przygotować wykaz umorzeń podatków osób będących 
radnymi za okres ostatnich 5 lat.

Płatność radnych za wodę
Radna B. Kiersnowska – czy wszyscy radni płacą zgodnie z licznikami za wodę. Kiedy założono 
liczniki i kiedy wodociąg oddano do użytku.

Wycięcie drzewa
Sołtys sołectwa Janki D. Majewska – działkowicz p. Kozak zgłosił, że trzeba wyciąć stare drzewo
z posesji p. Grabowskiej. Drzewo stoi blisko drogi. Jego konary dotykają do sieci elektrycznej co 
powoduje  przerwy w dostawie  prądu.  Jest  to  dla  mieszkańców uciążliwe.  Posesja  na  której  to 
drzewo rośnie jest bardzo zaniedbana o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Tarka
Sołtys sołectwa Henrysin M. Dobrzyński – na drodze od szosy jest „tarka”, nie można przejechać. 
Zgłaszałem do Szumowskiego ale bez efektu. 

Odpowiedzi Wójt Gminy A. Żołyński na zgłoszone wnioski:

● Bardzo dużo poszło towaru na Henrysin, na inne sołectwa też. W efekcie pozostało bardzo 
mało środków na bieżące utrzymanie dróg. Trzeba pozostawić środki na zimę. Nie mogę 
spełnić państwa postulatów. W niektórych sołectwach zrzucono 20 składów tłucznia/żwiru. 
Tarki na razie nie zlikwidujemy.

● Zebranie poboczy – jaki odcinek?

Radny S. Nasiadka - odcinek od P. Wojewódzkiego do P. Garbarczyka.

Wójt Gminy A. Żołyński – to długi odcinek. W tym roku nie ma szans na wykonanie tego zadania. 
Nie ma środków. W bieżącym roku na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono o 100.000 zł. więcej 
niż w roku poprzednim i prawie wszystko zostało wydatkowane.
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Dziura  i  krzaki  w  Ulasku  –  mieliśmy  awarię  samochodu  i  nastąpiły  opóźnienia
w wykonywaniu tego rodzaju prac. Samochód naprawiono i w tym tygodniu ekipa przystąpi do 
pracy.  

● Decyzje podatkowe – może pani Sekretarz pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Sekretarz Gminy T. Lipska – faktycznie był taki okres,  że pracownicy roznosili  decyzje 
podatkowe. Przepisy zostały zmienione. Przygotuje odpowiedź w tej sprawie. 

● Wycieczka  do  Włoch  –  w  tej  sprawie  na  najbliższej  sesji  Rady  Gminy  poproszę
o odpowiedź Panią Dyrektor GOK w Somiance.

Radna B. Kiersnowska – a z GOPS było dofinansowanie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – z GOPS nie było żadnych dopłat.

● Wykaz zaległości podatkowych – byłych radnych również, czy tylko obecnych?

Radny S. Nasiadka – tylko obecnych.

● Wykaz zaległości płatności za wodę – Pan Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej na 
sesji udzieli odpowiedzi.

● Wycięcie drzewa – gdzie ono rośnie?

Sołtys Sołectwa Janki D. Majewska – za drogą do p. Kozaka po prawej stronie.

● Uchwały  z  poprawkami  –  odpowiedzi  udzielił  Radca  prawny J.  Nieścior:  otrzymujemy 
uchwały  i  nanosimy  poprawki.  Powinny  one  być  przepisane  przekazane  radnemu  po 
przepisaniu.

Z sali obrad wyszła radna B. Kiersnowska – stan 12 radnych.

Wójt Gminy A. Żołyński – Komisja Rewizyjna życzyła sobie uchwały zaparafowane przez Radcę 
Prawnego a biorąc pod uwagę czas, w jakim zwołujemy sesje nadzwyczajne to nie ma możliwości 
aby jeszcze raz na poprawionej uchwale uzyskać parafkę i wysłać radnemu. 

Zjazdy, chodnik, oznakowanie przy drodze krajowej nr 62 
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -  zjazdy,  chodnik,  oznakowanie,  sprawa  nabrała  tempa  jeśli  chodzi
o chodnik i skrzyżowanie przy drodze krajowej w Somiance. Mamy porozumienie z Generalną 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Następnie odczytał niektóre zapisy w/w porozumienia tj. § 1 i 2.

Wójt  Gminy A. Żołyński  –  zjazdy,  które  są  obecnie  pozostawione i  nie  są zmodernizowane to 
zostaną uzupełnione gruntem do wysokości  jezdni.  Chodzi  o te zjazdy,  które  fizycznie  teraz są
w terenie a nie zostały zmodernizowane.

Na salę powróciła radna B. Kiersnowska – stan 13 radnych.

Wójt Gminy A. Żołyński – skrzyżowanie najprawdopodobniej wypadnie z realizacji bo właściciele 
nie wyrazili zgody na sprzedaż za zaproponowaną stawkę po 10 – 15 zł./m2. W sprawie chodnika 
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nie mieliśmy nic na papierze. Z rozmów wynikało, że mieszkańcy w większości wyrazili zgodę na 
budowę chodnika na własnych gruntach, przy granicy swoich nieruchomości z pasem drogowym. 
Zebrano oświadczenia,  zabrakło  kilku.  Ten teren  trzeba  podzielić  i  przekazać.  5  działek  trzeba 
uregulować  albo  wybudować  chodnik  w  pasie  drogowym.  Udało  mi  się  zdobyć  projekt  całej 
inwestycji  drogowej.  Są  złe  podkłady  geodezyjne.  W mapach  nie  widać  miejsca  na  chodnik
a w rzeczywistości  takie  miejsce jest.  Chcę zasygnalizować,  że  podejmuję takie  działania.  Być 
może trzeba będzie liczyć się z pewnymi kosztami. 

Chodnik przy drodze krajowej w Jackowie Górnym
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – sprawa chodnika w okolicach Jackowa Górnego?

Wójt Gminy A. Żołyński – są dwa odcinki od Celinowa do Jackowa i  od Płudów do Jackowa 
Górnego. Będziemy wnioskować aby chodnik w kierunku Jackowa Górnego był wykonany. Dzieci 
uczęszczają do szkoły w Jackowie Górnym i chodnik jest potrzebny.

Oferta PKS na dowóz uczniów
Wójt Gminy A. Żołyński – w sierpniu organizowany był przetarg na dowóz uczniów. Kwota za 
usługę  wzrosła  ze  140.000  zł.  do  260.000  zł.  (następnie  odczytał  treść  oferty  PKS). 
Kupowalibyśmy bilety miesięczne co daje kwotę ok.  180.000 zł.  Jest  to dla  nas  korzystniejsza 
sytuacja bo oszczędzamy ok. 80.000 zł. a ponadto mieszkańcy mogliby skorzystać z dojazdu do 
wybranej miejscowości za odpłatnością.

Radny  S.  Brzeziński  –  jak  Pan,  Panie  Wójcie  widzi  dowóz  dzieci  razem  z  mieszkańcami. 
Dowożone były same dzieci i był ścisk.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – to już sprawa PKS. Takie rozwiązanie funkcjonuje w powiecie 
ostrołęckim już od kilku lat. Dla nas jest to korzystna oferta.

Radny S. Nasiadka – kto może składać ofertę na dowóz dzieci?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – każdy kto spełnia wymogi. Zachęcamy do składania ofert.

Radny L. Kozon – w Celinowie do końca nie ma asfaltu. Czy autobus pojedzie do końca?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – trasy nie ulegają zmianie. Dla nas jest to korzystniejsza oferta
o 80.000 zł. Ponadto PKS będzie zabierał dzieci z miejscowości poniżej 3 km. Gdzie nie mamy 
obowiązku dowozu.

Radny L. Kozon – teraz są opiekunowie, jak będzie później?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – to sprawa PKS. Nas interesuje kwota. Dzieci te same, trasa też
a kwota niższa.

Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – niech radni przegłosują czy chcą.

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – czy będzie opiekun?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – to sprawa PKS. Kierowca autobusu odpowiada za bezpieczeństwo. 
Moim zdaniem kierowca powinien pilnować porządku w autobusie.

Radny W. Bartosiak – z ekonomicznego punktu widzenia poparłbym Wójta. Uważam jednak, że nie 
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należy podejmować decyzji na gorąco. Płacimy od ilości dzieci, czy od trasy?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – od ilości dzieci.

Radny W. Bartosiak – obecnie każdemu dziecku „podwozi się tyłek pod sam dom”. Nas nikt nie 
podwoził i się wychowaliśmy.

Sołtys  sołectwa  Celinowo  Z.  Kalinowski  –  jeśli  wy chodziliście  to  nasze  dzieci  też  powinny 
chodzić? Świat idzie z postępem. Może Pana to nie dotyczy. Pan ma dobrą drogę.

Radny W. Bartosiak – z drogą Pan nie trafił. Dziwię się przewoźnikowi, że tą drogą jeździ.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – przychylam się do propozycji Wójta.

Mleczarnia w Starym Kozłowie  
Wójt Gminy A. Żołyński – Mleczarnia sprzedaje w Starym Kozłowie budynek. Czy Rada Gminy 
upoważni mnie do kupna tej nieruchomości?

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy Rada Gminy upoważnia Wójta do wzięcia udziału
w przetargu na zakup nieruchomości po mleczarni w Starym Kozłowie?

Radny S. Nasiadka – jaka cena?

Radny L. Kozon – trzeba wpłacić wadium 2.000 zł. Działka ma 600 m2.

Radny S. Szczerba – działka uzbrojona, energia w budynku. Żeby przystąpić do przetargu trzeba 
wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł. Kwota nieruchomości nie jest znana, przecież to przetarg.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – może zagłosujemy czy Rada Gminy wyrazi zgodę na 
przystąpienie Wójta do w/w przetargu.

Radna B. Kiersnowska – nic o tym nie wiedzieliśmy. Trzeba się zastanowić. Głosowanie?! Trzeba 
przełożyć to, na następną sesję.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – teraz się zastanawiamy.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zarządził głosowanie – kto z radnych jest za wyrażeniem 
zgody na udział Wójta w negocjacjach, udział w przetargu dotyczącym kupna nieruchomości po 
mleczarni w Starym Kozłowie?

W głosowaniu jawnym Rada Gminy  większością głosów:  7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”
i  3 głosami „wstrzymującymi  się”  wyraziła zgodę na  przystąpienie przez Wójta  do negocjacji, 
udział w przetargu dotyczącym kupna nieruchomości po mleczarni w Starym Kozłowie.

Radca prawny J. Nieścior – wyraziliście Państwo zgodę na przystąpienie Wójta do przetargu. Wójt 
wpłaci wadium. Najwyżej przepadnie 2.000 zł. Kwoty nie można określić bo informacja „pójdzie
w eter” i konkurencja może to wykorzystać.

Radna B. Kiersnowska – w Ostrowach w świetlicy potrzebne ogrzewanie, Kozłowo - .....? Wola nie 
ma nic. Budynek w Woli Mystkowskiej do remontu. Teraz decydujemy sie na kupno nieruchomości
w Starym Kozłowie. 
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – działka 600m2 z mediami. Warto tym się zainteresować. 
Dziś nie przesądzajmy o przeznaczeniu tej nieruchomości Jeszcze nie została zakupiona.

Radny M. Dąbrowski – budynek po mleczarni nadaje się tylko do rozbiórki. Wiem coś na ten temat.

Radna H. Wykowska – w Starych Płudach piękny budynek sprzedano a teraz straszy wyglądem. Też 
był budynek z mediami.

Radny M. Dąbrowski – ze Starego Kozłowa do świetlicy do Ostrów jest tylko 1 km. Dzieci mogą 
przejść. To nie jest daleko.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – nie mówmy o świetlicy. Budynek jeszcze nie zakupiony 
a już mówimy o przeznaczeniu.

Radny M. Dąbrowski – budynek po mleczarni nadaje się tylko do rozbiórki. Taka inwestycja to 
tylko strata pieniędzy.

Fundusz sołecki
Wójt Gminy A. Żołyński – od przyszłego roku wchodzi w życie fundusz sołecki.

Radna B. Kiersnowska – czy ten fundusz wystarczy na remonty?

Wójt Gminy A. Żołyński – średnio na sołectwo 10.000 zł. - takie są założenia.

Rady M. Dąbrowski – lepiej zadbajmy aby każdy miał dostęp do internetu. Szkoła w Ostrowach nie 
ma dostępu. Tym trzeba sie zainteresować!

Radna B. Kiersnowska – potrzebne nam jest nagłośnienie na imprezy masowe. Tu też potrzebne są 
pieniądze.

Wyrażenie zgody przez Radę Gminy na budowę chodnika
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie – kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na 
budowę chodnika przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Somianka?  

W glosowaniu  jawnym Rada  Gminy jednogłośnie:  12  głosami  „za”  (podczas  głosowania  brak 
radnego  K.  Mosakowskiego)  wyraziła  zgodę  na  budowę chodnika  przy drodze  krajowej  nr  62
w miejscowości Somianka. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 8
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12.30 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXII 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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