
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/08
z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która obradowała w dniu 30 grudnia 2008 r.
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

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

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej        - Wójt Gminy
2. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
5. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
6. Przedstawiciele prasy lokalnej
7. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do 

nin. protokołu 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
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  XIV/67/2007  

z dnia 28 grudnia 2007 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 
w Rodzinie w gminie Somianka na 2009 r.

7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2009 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.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 
2009 r.

9. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2009 r.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. 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 11 radnych (brak radnych: B. Kiersnowskiej, L. Kozona,
K. Rakowskiego, W. Bartosiaka) – 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,  w  punkcie  8,  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia 

porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków.
• Zdjęcie  z  porządku  obrad  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planów  pracy  stałych 

komisji Rady Gminy na 2009 r. (projekt uchwały w przedmiotowej sprawie stanowi zał. nr 
12 do nin. protokołu) - plany pracy zostaną opracowane w m-cu styczniu 2009 r.

Innych propozycji do zmiany porządku obrad nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  11  głosami  „za”  wyraziła  zgodę  (zgodnie
z wnioskiem Wójta Gminy) na zdjęcie z porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 r. i realizację w punkcie 8  podjęcie uchwały
w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków.

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 XIV/67/2007 
    z dnia 28 grudnia 2007 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy
    w Rodzinie w gminie Somianka na 2009 r.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2009 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.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków.
9. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2009 r.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

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.

W trakcie przedstawianej informacji na salę obrad przybył radny K. Rakowski – stan 12 radnych.

Do przedstawionej informacji zgłoszono następujące zapytania:

• Radny J. Staśkiewicz – ile skrzynek pozostało do założenia?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – 32 szt. i planuję wykonać to zadanie w terminie do 31.01.2009 r.
a to dlatego,  że trzeba zawrzeć nową umowę na konserwację.  Wyniesienie 1 skrzynki  to koszt 
ok.1.500 zł. Po wyniesieniu wszystkich skrzynek będziemy mogli skorzystać z wyboru oferenta na 
wolnym rynku. W przeciwnym wypadku konserwację będzie można powierzyć tylko Zakładowi 
Energetyki.

• Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – czy na hali gimnastycznej w Somiance wszystkie 
usterki zostały usunięte?

Odp:  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  z  uwagi  na wystąpienie  usterek  przedłużono okres  gwarancji
do 31.07.2009 r.

• Radny T. Kokoszka – przedszkola?

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  ramach  pozyskanych  środków  planujemy zorganizowanie
i prowadzenie trzech przedszkoli: w Somiance, Woli Mystkowskiej i Kręgach. Ile w rzeczywistości 
zostanie zorganizowanych przedszkoli, wiadomo będzie po 10.01.2009 r.

• Radny M. Dąbrowski – gdzie?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – w Somiance, Woli Mystkowskiej i Kręgach w godz. 15 -20.00. 
Będą to grupy 15 – osobowe, skupiające najmłodsze dzieci.

• Radny S. Brzeziński – sieć wodociągowa?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – planuje się złożenie 2 wniosków na stacje uzdatniania wody oraz 
sieć wodociągową Michalin, Wola Mystkowska, oraz sieć na terenach letniskowych.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 
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Do punktu 5
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
proponowane  zmiany zostały podyktowane  głównie  potrzebą  wprowadzenia  do  budżetu  gminy 
kwoty 11.925 zł. z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Wyszków na zimowe utrzymanie 
dróg za okres do 31.12.2008 r., oraz przeniesieniem w załączniku inwestycyjnym.

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 XXVIII/127/08 w sprawie  zmian do uchwały budżetowej
Nr  XIV/67/2007  z  dnia  28  grudnia  2007  r. została  podjęta  jednogłośnie 12  głosami  „za”
w  obecności  12  radnych  podczas  głosowania  (brak  radnych:  B.  Kiersnowskiej,  L.  Kozona
i W. Bartosiaka). 

Do punktu 6
porządku obrad

Projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy  w  Rodzinie  w  gminie  Somianka  na  2009  r.   wraz
z  kosztorysem wydatków stanowiący zał. nr 6 do nin. protokołu, przedstawiła insp. ds. obsługi 
Rady  Gminy,  ochrony  zdrowia  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi  E.  Kuchta.  Przedstawiając 
program zaznaczyła, że poszczególne komisje rady Gminy zwiększyły środki o kwotę  2.000 zł.
w stosunku do projektu, z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń instruktorów świetlic 
zatrudnionych na umowy zlecenie.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zarządził  głosowanie  nad  zwiększeniem  środków  na 
powyższy program o kwotę w wysokości 2.000 zł. do kwoty 111.166 zł.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania 
kwota  na  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy  w  Rodzinie  w  gminie  Somianka  na  2009  r.  została 
zwiększona do kwoty 111.166 zł.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały stanowiącej zał. nr 7 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/128/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie w gminie Somianka na 2009 r. została podjęta jednogłośnie: 12 głosami 
„za”  w obecności 12 radnych podczas głosowania (brak: radnej B. Kiersnowskiej, L. Kozona,
W. Bartosiaka). 
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Do punktu 7
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  poinformował,  że  projekt  uchwały  uległ  zmianie  w  stosunku  do 
pierwotnej wersji. Następnie przedstawił wysokość planowanych:
− dochodów 16.899.409 zł. i dochody w poszczególnych działach,
− wydatków 17.721.899 zł. i wydatki w poszczególnych działach,
oraz uwarunkowania uwzględnione przy konstrukcji budżetu gminy na 2009 rok stanowiącego zał. 
nr 8 do nin.  protokołu.  Zaznaczył,  że  udział  gminy w podatku  dochodowym gminy od  osób 
fizycznych może być niższy od planowanego. Po odczytaniu uwarunkowań przedstawił  zadania 
inwestycyjne  zaplanowane na  2009 r.(zał.  nr  3  do  projektu  budżetu)  oraz  limity wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013 ( zał. nr 4 do projektu budżetu)

Podczas wypowiedzi Wójta Gminy, na salę obrad przybył radny L. Kozon – stan 13 radnych.
 
DO PPKT. 2

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zaproponował  w  tym  punkcie  odczytanie  opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na przedstawienie opinii RIO
w tym punkcie.

Treść  Uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia
16 grudnia 2008 r. odczytała Zastępca Wójta Gminy A. Salwin (stanowiącej wraz z uzasadnieniem 
zał. nr 9 do nin. protokołu).  Wydano pozytywną opinię z uwagami przedłożonego przez Wójta 
Gminy  projektu  budżetu  Gminy  na  2009  r.   (uwagi  zostały  zamieszczone  w  uzasadnieniu 
stanowiącym  –  wraz  z   Uchwałą  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Warszawie – zał. nr 9 do nin. protokołu) 

Po odczytaniu opinii RIO Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zwrócił się z zapytaniem – czy 
uwagi zostały uwzględnione i dokonano stosownych poprawek? 

Skarbnik Gminy A. Królikowska – tak, dokonano poprawek.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

DO PPKT. 3

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie 
opinii do projektu uchwały budżetowej.

Opinia  Komisji  Oświaty przedstawiona  przez  Wiceprzewodniczącego  M.  Dąbrowskiego  – 
opiniując projekt budżetu zgłaszam następujące wnioski:

• zwiększyć środki na wynagrodzenia w dz. 851, 
• budowa chodnika w Kręgach – zwiększenie deficytu,
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• sfinansowanie akompaniatora dla zespołu „Przepióreczka”,  
• z kwoty zarezerwowanej dla OSP w Popowie (z uwagi na to, że Wójt nie może inwestować 

w tę jednostkę bo nie jest właścicielem), zgodnie z wnioskiem stanowiącym zał. nr 10 do 
nin. protokołu), przeznaczyć dla OSP w Somiance, 

• wymiana  okien  w  budynku  świetlicy  środowiskowej  w  Wólce  Somiankowskiej  ale  ze 
środków pozyskanych z zewnątrz.

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

• podwyższenie  kwoty  o  2.000  zł.  w  dz.  851  na  wynagrodzenia  instruktorów  świetlic 
zatrudnionych na umowy zlecenie,

• kwotę zarezerwowaną dla OSP w Popowie przeznaczyć dla OSP w Somiance,
• w dz. 600 dopisać dwie drogi: „Huta Podgórna, Somianka”, 
• rynek w Popowie – zmniejszyć kwotę do kwoty 625.000 zł.  z czego w budżecie gminy 

pozostawić 125.000 zł. a 500.000 zł. do pozyskania z zewnątrz.

Opinia Komisji Rewizyjnej przedstawiona przez Przewodniczącego K. Rakowskiego – opiniując 
projekt budżetu zgłaszam następujące wnioski:

• w dz. 600 dopisać dwie drogi: „Huta Podgórna, Somianka”, 
• w  dz.  700  zmniejszyć  wydatki  na  rynek  w  Popowie  do  kwoty  625.000  zł.,  z  czego

w budżecie gminy pozostawić 125.000 zł. a 500.000 zł. do pozyskania z zewnątrz, 
• zmniejszenie  w  dz.  700  i  zwiększenie  w  dz.  851  o  2.000  zł.  z  przeznaczeniem  na 

podwyższenie  wynagrodzeń  instruktorów  świetlic  środowiskowych  zatrudnionych  na 
umowy zlecenie,

• zmiana  w  dz.  754  -  kwotę  zarezerwowaną  dla  OSP w  Popowie  przeznaczyć  dla  OSP
w Somiance.

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu nikt nie zgłaszał.

DO PPKT.4 - 5

Wójt Gminy A. Żołyński – wnioski są bardzo podobne. Bardzo dobrze, że Huta Podgórna znajduje 
się  w  projekcie  bo  to  dotyczy  działki  nr  972  gdzie  Agencja  Rozwoju  Rolnictwa  warunkuje 
uregulowanie prawa własności. Nie wiem czy tę inwestycję uda się zrealizować.
       
Na wniosek radnych o godz. 11.30 Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 15 – minutową 
przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.00 w obecności 14 radnych (po przerwie na salę obrad przybył 
radny W. Bartosiak).

Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak zarządził głosowanie nad wnioskami do projektu budżetu 
gminy na 2009 r. stanowiącego zał. nr 8 do nin. protokołu.

Wniosek 1
Podwyższenie wynagrodzeń dla instruktorów świetlic środowiskowych zatrudnionych na umowy 
zlecenie (zmniejszenie w dz. 700 dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł. i zwiększenie w dz. 851 
dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł.)

W  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie:  14  głosami  „za”,  w  obecności  14  radnych  podczas 
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głosowania- wniosek został przyjęty.

Wniosek 2
Budowa chodnika w Kręgach, kwota 40.000 zł. - zwiększenie deficytu.

Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli uważacie, że jest to zasadna inwestycja to akceptuję. Mamy wysoki 
deficyt i mając na uwadze składanie wniosków o pozyskanie środków – byłbym ostrożny.

Radny M. Krysiak – mój argument jest prosty: zostało sprzedane jedyne mienie w Kręgach, wartość 
działek  200.000  zł.  Dlaczego  nie  można  zrobić  czegoś  w  kręgach  za  1/5  wartości  kwoty 
sprzedanego mienia. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców i odległość, to jest inwestycja zasadna.

W głosowaniu jawnym większością głosów: 4 głosami „za” i 10 głosami „przeciw”, w obecności 
14 radnych podczas głosowania  - wniosek upadł.

Wniosek 3
Akompaniament dla zespołu „Przepióreczka”

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak – Komisja  Oświaty nie  wskazała  źródła  finansowania. 
Zwrócę się do Wójta o znalezienie środków. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek. 
Zespół rozsławia naszą gminę w całym kraju a także i poza jego granicami. Występował również na 
Litwie.

Radny M. Dąbrowski – akompaniatora można sfinansować z kwoty zaplanowanej na zapuk oleju 
opałowego bo obecne stawki są znacznie niższe.

Wniosek został przyjęty przez aklamację. 

Wniosek 4
Zmiana  zapisu  w dz.754  i  w załączniku  inwestycyjnym,  poz.  8   -  zmiana  zapisu  z  „Budowa 
(wykończenie pomieszczeń) garażu przy OSP  w Popowie  kwota 30.000 zł.”, na zapis: „Remont 
budynku OSP w Somiance” - kwota 30.000 zł.

W głosowaniu jawnym większością głosów: 13 głosami „za” i  1 głosem „wstrzymującym się”,
w obecności 14 radnych podczas głosowania  - wniosek został przyjęty.

Wniosek 5
W dz. 700 przebudowa nawierzchni ze żwirowych na asfaltowe, dopisać: „Suwin – Ciski, Huta 
Podgórna, Somianka”.

W  głosowaniu  jawnym  większością  głosów:  11  głosami  „za”,  1  „przeciw”  i  2  głosami 
„wstrzymującymi się”, w obecności 14 radnych podczas głosowania  - wniosek został przyjęty.

Wniosek 6
W dz. 700 zmniejszyć wydatki na rynek w Popowie z kwoty 900.000 zł. do kwoty 625.000 zł.,
z czego w budżecie gminy pozostawić 125.000 zł. a 500.000 zł. do pozyskania z zewnątrz

W  głosowaniu  jawnym  większością  głosów:  12  głosami  „za”,  1  „przeciw”  i  1  głosem 
„wstrzymującym się”, w obecności 14 radnych podczas głosowania  - wniosek został przyjęty.
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O godz. 12.15 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił przerwę celem naniesienia zmian
w projekcie budżetu gminy wynikających z przyjęcia wniosków przez Radę Gminy Somianka.
Obrady wznowiono o godz. 14.15 w obecności 14 radnych.

DO PPKT.6

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Somianka na 2009 r. stanowiącej wraz z załącznikami zał. nr 11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVIII/129/08 w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy 
Somianka  na  2009  r.  została  podjęta  większością  głosów:  13  głosami  „za”  i  1  głosem 
„wstrzymującym się”, w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  życzył  Wójtowi  Gminy  zrealizowania  uchwalonego 
budżetu.

Wójt Gminy A. Żołyński podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy za życzenie i radnym za 
uchwalenie budżetu.

Do punktu 8
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 2008 r. Ten projekt obejmuje okres: 

– od 1 stycznia do 31 marca 2009 r. na kwotę 20.050 zł.
– od 1 listopada do 31 grudnia 2009 r. na kwotę 13.370 zł. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  czy  wystarczy  środków  na  wykonanie  zadania 
zaproponowanych przez Powiat?

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  jeśli  zima  jest  lekka  to  nawet  trzeba  dokonać  zwrotu 
niewykorzystanych środków.

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu 
Wyszkowskiego  zadania  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych na  terenie  Gminy Somianka 
stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVIII/130/08 w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu 
Wyszkowskiego  zadania  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych na  terenie  Gminy Somianka 
została podjęta jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Projekt Terminarza /planu pracy Rady Gminy Somianka na 2009 r. stanowiący zał. nr 14 do nin. 
protokołu przedstawił Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. 
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Do  przedstawionego  projektu  planu  pracy  rady  Gminy,  radna  H.  Wykowska  zgłosiła  wniosek 
dotyczący zorganizowania sesji objazdowej celem oceny stanu dróg – sesja w miesiącu kwietniu 
2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – wniosek uważam za zasadny i apeluję o uwzględnienie
w planie pracy Rady Gminy. 

Radny K. Rakowski – proponuje w miesiącu styczniu 2009 r. bo przecież trzeba będzie składać 
wnioski o pozyskanie środków.

Nawiązała się dyskusja dotycząca ustalenia terminu sesji objazdowej.

Ostatecznie ustalono termin sesji na miesiąc kwiecień 2009 r.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  radnej  H.  Wykowskiej  jednogłośnie:  14  głosami  „za”  został 
przyjęty, w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Innych zmian nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy na 
2009 r.

W głosowaniu jawnym plan pracy Rady Gminy Somianka na 2009 r. stanowiący zał. nr 15 do nin. 
protokołu został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za”,  obecności  14  radnych  podczas 
głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 11.

Do punktu 11
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Podziękowanie za drogę w Ostrowach
Sołtys sołectwa Ostrowy, M. Siemieniewski – dziękuję za drogę w Ostrowach. 

Oznakowanie
Radna H. Wykowska – proszę o zmianę oznakowania. Tablica informacyjna „Stare Płudy” została 
ustawiona w Nowych Płudach.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  podobnie  jak  z  Barcicami.  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych
i Autostrad zapewniła, że zmieni ustawienie tablic. Wyślemy pismo jeszcze raz i myślę, że zostaną 
umieszczone w odpowiednich miejscach.

Życzenia noworoczne
Wójt  Gminy i  Przewodniczący Rady Gminy złożyli  życzenia noworoczne wszystkim zebranym
i ich rodzinom. Życzyli m.in. aby kryzys gospodarczy nas nie dotknął. 
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Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 12
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.40 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXVIII 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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