
PROTOKÓŁ  NR XVII/08

z  XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 30 kwietnia 2008 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 1 osoba spóźniona
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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Kaczmarczyk Teresa - Skarbnik Gminy
4. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

  Społecznej w Somiance
5. Nieścior Jacek - Radca Prawny
6. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Właściciele działek letniskowych z terenu gminy Somianka
8. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 

2 do nin. protokołu. 
9. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2008 r. 
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) Wystąpienie Wójta Gminy.
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do RIO z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
3) Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
4) Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  z  dnia
28 grudnia 2007 r.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  realizacji  projektu
w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  ds.  Rolnictwa,  Rozwoju 
Społeczno– Gospodarczego i Gospodarki Finansowej  na 2008 rok.

10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Somiance z realizacji  zadań za 
2007 r. 

11. Sprawozdanie  Kierownika  Posterunku  Policji  w  Somiance  o  stanie  bezpieczeństwa  na 
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terenie Gminy Somianka za 2007 r.
12. Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy  w  Rodzinie  za  2007  r.  oraz 
wykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2007 r. 

13. Informacja o przygotowaniu inwestycji do realizacji z funduszy strukturalnych.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  13  radnych  (brak  radnego  K.  Rakowskiego
i  W.  Bartosiaka).  Po  stwierdzeniu  quorum  otwarcia   dokonał  i  przewodniczył  obradom 
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Jacek Tolak. 

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

Do punktu 2
porządku obrad

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

W tym punkcie:

− Wójt Gminy A. Żołyński zaproponował:
 wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminą Somianka a Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków,
 przesunięcie  punktu  „Informacja  Wójta  w  okresie  między  sesjami”  do  realizacji

w dalszej części porządku sesji.

− Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku za wieloletnią pracę dla Wójta Gminy. 

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak ustalił kolejność realizacji zgłoszonych wniosków i poddał 
każdy z nich pod głosowanie.

 Zdjęcie z punktu 5 „Informacji Wójta w okresie między sesjami”.
W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za”.
 

 W punkcie 12 podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia dodatku za wieloletnią pracę dla Wójta 
Gminy.

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za”.

 W punkcie 13 „Informacja Wójta w okresie między sesjami”.
W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za”.
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 W  punkcie  14   podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  pomiędzy  Gminą 
Somianka a Skarbem Państwa Nadleśnictwem Wyszków.

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za”.

Uwzględniając powyższe wnioski, Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4.  Przyjęcie  protokołu  z  XVI  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  

27 marca 2008 r. 
5. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) Wystąpienie Wójta Gminy.
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do RIO z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
3) Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
4) Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/2007 z dnia 28 grudnia 
2007  r.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  realizacji  projektu
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 przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno– 
Gospodarczego i Gospodarki Finansowej  na 2008 rok.

9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance z realizacji zadań za 2007 r.
10. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance o stanie bezpieczeństwa na terenie 

Gminy Somianka za 2007 r. 
11. Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy  w  Rodzinie  za  2007  r.  oraz 
wykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2007 r.

12. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia dodatku za wieloletnią pracę dla Wójta Gminy.
13. Informacja Wójta w okresie między sesjami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia  porozumienia  pomiędzy Gminą Somianka a Skarbem 

Państwa Nadleśnictwem Wyszków.
15. Informacja o przygotowaniu inwestycji do realizacji z funduszy strukturalnych.
16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

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

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące interpelacje i wnioski:

Radny M. Krysiak: 
– Droga Kręgi  –  Gulczewo nie  ma  uregulowanego stanu prawnego.  Należałoby wystąpić  do 

Nadleśnictwa o przekazanie tej drogi aby można było wykonać jej modernizację.
– Jak  wygląda  sprawa  własności  działki  przy  Mleczarni  –  najprawdopodobniej  jest  ona 

własnością Skarbu Państwa. Tu też należałoby wystąpić o jej przekazanie i przystąpić do jej 
uporządkowania.

Radny J. Staśkiewicz – dokumentacja na drogi Barcice, Suwin.
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Innych interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu Nr XVI/08 z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 
2008 r.  nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie:13 głosami „za”.

Do punktu 5
porządku obrad

PPKT. 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowiące zał. nr 4 do nin. protokołu
przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński.

W trakcie wypowiedzi Wójta:
 na salę przybył radny K. Rakowski – stan 14 radnych,
 z sali wyszedł radny S. Nasiadka – stan 13 radnych,

Wójt  Gminy  po  przedstawieniu  części  opisowej  sprawozdania  poinformował  o  zrealizowanych 
inwestycjach w 2007 r. tj.: 
− w dz.Rolnictwo i łowiectow na kwotę 784.971,07 zł. w tym:

− budowa sieci wodociagowej Płudy, Jasieniec, Wola Mystkowska - 555.622,37 zł.
− modernizacja  stacji  uzdatniania  wody – dokumentacja  hydroforni  w Somiance  – 

2.527 zł.
− budowa sieci wodociągowej Celinowo – Wielęcin – 226.821,70 zł. 

− w dz.Transport i łączność na kwotę 758.055,66 zł. w tym:
− dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych   – 126.597,12 zł.

1. modernizacja drogi Wola Mystkowska – Kozłowo – Ostrowy w miejscowości 
Wola Mystkowska dofinansowanie w wysokości 28.760,00 zł.

2. modernizacja  drogi  Gładczyn  Popowo  Kościelne  w  miejscowości  Popowo 
Kościelne dofinansowanie w wysokości 69.960,00 zł.

3. modernizacja drogi Wyszków – Somianka – Popowo w miejscowości Popowo 
Kościelne dofinansowanie w wysokości 23.185,00 zł.

4. budowa chodnika w Somiance dofinansowanie w wysokości 4.692,12 zł.
− modernizacja dróg gminnych   - 631.458,54 zł.

1. modernizacja drogi Wielęcin koszt zadania 165.929,09 zł.
2. modernizacja drogi Ulasek – Wólka Somiankowska koszt zadania 394.007,63 

zł.
3. opracowanie dokumentacji na modernizację dróg koszt zadania 7.792,00 zł.
4. modernizacja chodnika w Jackowie Górnym koszt zadania 33.247,84 zł.
5. budowa chodnika w Somiance koszt zadania 30.481,98 zł.

− w dz. Administracja publiczna na kwotę 77.726,30 zł. w tym:
− modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy koszt zadania 58.450,90 zł.
− Doposażenie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy koszt zadania 19.275,40 zł.

− w  dz.  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  na  kwotę  112.375,49  zł.
w tym:

− dofinansowanie  budowy  garaży  dla  OSP  w  Popowie  kwota  19.983,51  zł,
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w Barcicach kwota 11.452,98 zł.
− karosacja samochodu dla OSP Barcice koszt zadania 80.939,00 zł.

− w dz. Oświata i wychowanie na kwotę 115.016,37 zł. w tym:
− termomodernizacja budynku szkoły w Ulasku koszt zadania 53.002,36 zł.
− remont dachu na budynku szkoły w Kręgach koszt zadania 62.014,01 zł.

− w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 93.903,56 zł. w tym:
− budowa nowych punktów świetlnych w Somiance koszt zadania 23.387,46 zł.
− dotacja  na  inwestycje  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  wysokości

70.516,10 zł. z czego na:
1. zakup samochodu służbowego dostawczego – 20.000 zł.
2. zakup 6 pomp – 39.341,71 zł.
3. modernizacja i doposażenie oczyszczalni ścieków – 5.209,10 zł.
4. przyłącze wodociągowe 400 mb w miejscowosci Wielęcin – 5.965,29 zł.

Kończąc  swą  wypowiedź  podziękował  Pani  Skarbnik,  Pani  Sekretarz  i  pracownikom  Urzędu 
Gminy za wykonanie budżetu oraz zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o udzielenie absolutorium. 

Na salę obrad powrócił radny S. Nasiadka – stan 14 radnych.
 
PPKT. 2 
Wniosek  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2007  r.  kierowany  do  RIO 
przedstawił wiceprzewodniczący komisji L. Kozon. Kserokopia tegoż wniosku stanowi zał. nr 5 do 
nin. protokołu.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.

PPKT. 3
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść opinii RIO stanowiącej  zał. nr 6 do nin. 
protokołu.  RIO  pozytywnie  ustosunkowało  się  do  wniosku  Komisji  Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. 

PPKT. 4
Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

PPKT. 5
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVII/90/08  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi 
Gminy została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Z sali obrad wyszedł radny M. Dąbrowski – stan 13 radnych.

Uzasadnienie   do   podejmowanej   uchwały  przedstawiła  Skarbnik  Gminy   T.  Kaczmarczyk 
informując o tym, że projekt zmian budżetowych przewiduje:
− zwiększenie dochodów o kwotę 1.090.000 zł.
− zwiększenie wydatków o kwotę 1.567.000 zł.
− różnicę w wysokości 477.000 zł., którą planuje się pokryć z wolnych środków.

5



Na salę powrócił radny M. Dąbrowski a wyszła radna B. Kiersnowska – stan 13 radnych.
Kontynuując swą wypowiedź Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk szczegółowo omówiła zał. Nr 1 i 2 
do uchwały.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  propozycja  zmian  budżetowych  dotyczy  szczególnie  wprowadzenia 
środków  z  dotacji.  Środki  trzeba  wprowadzić  do  budżetu  aby  można  było  ogłosić  przetargi. 
Proponujemy przeznaczenie 30.000 zł.  na zakup zegarów astronomicznych w celu oszczędności 
płatności za zużycie energi elektrycznej na oświtlenie uliczne.

Przedstawiciel  działkowiczów  Pan  Mirosław  Szewczyk  –  droga  do  Kępy  Barcicikiej,  która  to 
droga?

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – jest to droga wiodąca przy Urzędzie Gminy w kierunku 
Leśniczówki i ośrodków wypoczynkowych. 

Innych pytań ani uwag do przedstawionych informacji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XVII/91/08  w sprawie  zmian  do uchwały  budżetowej  
Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.

Na wniosek radnego S. Nasiadka Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 12.10 ogłosił
15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.50 w obecności 11 radnych (brak radnego: L. Kozona i T. Kokoszki 
oraz radnej B. Kiersnowskiej).

Do punktu 7
porządku obrad

Kierownik  GOPS  D.  Chodyna  w  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  poinformowała,  że 
GOPS przygotowuje wniosek na  pozyskanie  środków strukturalnych  z  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w wysokości 71.483,00 zł. Aby można było złożyć wniosek należy wykazać wkład 
własny w wysokości 10,5% ogólnej kwoty przewidzianej na realizację projektu tj. 7.506 zł.  

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XVII/92/08  w sprawie przystąpienia  Gminy Somianka do 
realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została 
podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Projekt planu pracy  Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno– Gospodarczego i Gospodarki 
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Finansowej  na 2008 rok przedstawił jej Przewodniczący K. Mosakowski.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XVII/93/08 w sprawie przyjęcia  planu  pracy  Komisji  ds. 
Rolnictwa, Rozwoju Społeczno– Gospodarczego i Gospodarki Finansowej  na 2008 rok  została 
podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Somiance  D.  Chodyna  przedstawiła 
sprawozdanie  z  realizacji  zadań  w  2007  r.,  które  stanowi  zał.  nr  11  do  nin.  protokołu.  Na 
zakończenie swego wystąpienia zwróciła się z prośbą do zebranych aby zgłaszali do GOPS osoby 
potrzebujace pomocy.

Do  przedłożonego  sprawozdania  Przewodniczący  Rady  Gminy  zgłosił  zapytanie  dotyczące 
programu PFRON “Uczeń na  wsi  -  ...”  i  związanej  z  tym opłaty  za  internet  –  zwrot  opłat  za 
internet za kwartał czy za rok?
 
Odp: Kierownik (GOPS) w Somiance D. Chodyna – za rok szkolny.  Pozostaje do wyjaśnienia 
kwestia zwrotu za lipiec i sierpień.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości.

Do punktu 10
porządku obrad

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2007 r. stanowiące zał. nr 12 
do  nin.  protokołu złożył  w  imieniu  Kierownika  Posterunku  Policji  w  Somiance  mł.  asp.
Z. Kwieciński.

Do przedstawionego sprawozdania zgłoszono następujące pytania:

 Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – udzielono 344 pouczeń. Ważne aby nie karać od 
razu. To piękne, że Policja poucza.

 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak - trasa 62, mieszkańcy zgłaszają uwagi, że nadmierny 
ruch, nadmierna prędkość pojazdów. Czy można wpłynąć na zmianę sytuacji?

Odp: Mł. asp. Z. Kwieciński – Policja w Somiance nie jest wyposażona w urządzenia radarowe. 
Takie  urządzenia  ustawia  Policja  z  Wyszkowa.  W wyniku takich  działań  często  bywają  karani 
mieszkańcy gminy Somianka. My nigdy nie jesteśmy obojętni na zachowania typu - wyprzedanie 
na skrzyżowaniu.

 Wójt Gminy A. Żołyński  – jeśli  fotoradar  zarejestruje wykroczenie  popełnione przez Litwina, 
bądź obywatela Łotwy, czy jest możliwośc egzekwowania kary za popełnione wykroczenie?
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Odp: Mł. asp. Z. Kwieciński – odczyty z fotoradaru dokonywane są raz na jakiś czas. Obywatel 
innego  kraju  może  być  ukarany  przy  kolejnym  wjeździe  do  naszego  kraju.  Jeśli  wykroczenia 
zostaną  zarejestrowane  tzw.  “suszarką”  to  winowajcy  karani  są  natychmiast.  Stali  mieszkańcy 
otrzymują  mandaty  kredytowe  a  osoby bez  stałego  adresu  zamieszkania  i  obcokrajowcy  płacą 
mandaty gotówkowe. 

 Wójt G miny A. Żołyński – czyli fotoradar nie przyniesie oczekiwanego skutku? 

Odp: Mł. asp. Z. Kwieciński – a kto miałby go obsługiwa? Trzeba zgrywać dane, odczytywać i 
egzekwować.

 Radny M. Krysiak – może sytuację poprawiłoby ustawienie atrap?

Odp: Mł. asp. Z. Kwieciński –  moim zdaniem lepszy efekt odniesiemy wprowadzeniem zakazu 
używania sybiradio.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie  zostało  przyjęte  przez  Radę  Gminy  do  akceptującej  wiadomości.            

Do punktu 11
porządku obrad

Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy  w  Rodzinie  za  2007  r.  oraz 
wykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2007 r. stanowiące  zał. nr 13 do 
nin.  protokołu przedstawiła  pełnomocnik  Wójta  ds. realizacji  gminnego  programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie E. Kuchta.

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 12
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały radca prawny J. Nieścior poinformował,  że dodatek 
stażowy jest  obowiązkowym elementem wynagrodzenia  a  elementy wynagrodzenia  ustala  Rada 
Gminy w drodze uchwały.
  
Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przemiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr  XVII/94/08 w  sprawie ustalenia dodatku za wieloletnią pracę 
dla  Wójta  Gminy  została  podjęta  jednogłośnie  w  obecności  11  radnych  podczas  głosowania 
(podczas głosowania brak radnej B. Kiersnowskiej, oraz  radnych: T. Kokoszki i L. Kozona). 
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Do punktu 13
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami  stanowiącą zał. 
nr 15 do nin. protokołu. 

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

W tym punkcie soltysi zgłosili następujące zapytania:

 Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy do końca wakacji w Ostrowach - zgodnie 
z wcześniejszymi zapewnieniami – zostanie zbudowana droga?

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  nie  mogę  dać  gwarancji.  Starostwo  ogłosiło  przetarg  na 
wykonanie  tego  zadania  i  nie  wiem jaki  termin  realizacji  tej  inwestycji  ustalono  z  wybranym 
wykonawcą.

 Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ale droga do cmentarza w Woli Mystkowskiej 
będzie zrobiona a w Ostrowach nie wiadomo? Drogi trzeba budować żywym ludziom.

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  ok.  22  maja  będzie  wiadomo  jaki  jest  termin  wykonania 
inwestycji.

 Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska – a  co  z  naszą  drogą  w Miczlinie?  “My też 
jesteśmy żywi ludzie”.

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  2008  r.  były  zaplanowane  do  realizacji  w  porozumieniu
z  Powiatem:  droga  w  Michalinie,  w  Ostrowach  i  “Świerkówka”  w  Popowie.  Starostwa  nie 
otrzymały planowanych środków z Ministerstwa Transportu Rolnego i na naszym terenie to zadanie 
wypadło z realizacji.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy złożoną informację przez Wójta Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości.

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – mamy okazję zbudować drogę asfaltową w kierunku Kępy Barcickiej – 
wartość zadania 680.000 zł - otrzymując dofinansowanie z Nadleśnictwa Wyszków w wysokości 
40% zadania nie więcej jednak niż 260.000 zł. oraz dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w wysokości 300.0000 zł. Z własnych środków planujemy dołożyć 
120.000 zł. ale konkretna kwota wyniknie po rozstrzygnięciu przetargu. Jest to dla nas korzystan 
inwestycja.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  przemiotowej  sprawie 
stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr   XVII/95/08  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  pomiędzy 
Gminą  Somianka  a  Skarbem Państwa  Nadleśnictwem Wyszków  została  podjęta  jednogłośnie
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w obecności 10 radnych podczas głosowania  (podczas głosowania brak radnej B. Kiersnowskiej, 
oraz  radnych: T. Kokoszki, L. Kozona i S. Nasiadka). 

Do punktu 15
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  w  kwestii  pozyskania  środków  z  funduszy 
strukturalnych przygotowane są 2 projekty:
− na przydomowe oczyszczalnie – złożono projekt na 250.000 zł. a otrzymaliśmy 50.000 zł.,
− na stację uzdatniania wody w Spmiance.
Ponadto  przygotowywany  jest  projekt  do  PROF  na  pozyskanie  środków na  budowę kolektora 
ścieków do Michalina. Obecnie za mało jest ścików dopływowych i to ogranicza nam przyjęcie 
ścieków dowożonych. Ta inwestycja kosztowałaby 400.000 zł. Tu nie mamy jeszcze pewności czy 
otrzymamy środki.

Na sale powrócił radny S. Nasiadka – stan 11 radnych.

Do punktu 16
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił Wójt Gminy A. Żołyński:

Droga do Gulczewa – odp. Dowiem się o sytuacji prawnej i odpowiem w terminie późniejszym.

Działka za mleczarnią – odp. na wspomianym gruncie stoi budynek Mleczarni.Pani M.Mróz zajmie 
się wyjaśnieniem własności gruntu pod tym budynkeim.

Dokumentacja dróg Suwin, Barcice – odp.ta dokumentacja do końca br. zostanie wykonana.

Radny M. Rogaliński – czy Pan, Panie Wójcie rozmawiał z Wójtem Zator aby realizować wspólną 
inwestycję.

Odp. - jeśli jeden projektan projektowałby drogę to trzeba byłoby partycypować w kosztach.

Radny M. Rogaliński – jeśli będzie złożony jeden projekt dwóch gmin to może będzie miał większe 
szanse na pozyskanie środków.

Odp. - jeśli pozyskamy środki strukturalne i droga bedzie musiała spełniać pewne wymogi więc 
będzie i droższa.

Na tym zakończono realizację punktu 16.

Do punktu 17
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Chodnik przy trasie nr 62
Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie T. Grześkiewicz – co dzieje się w sprawie budowy chodnika 
przy trasie Nr 62 w Sołectwie Somianka Zaszosie? 
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Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – rozmawialiśmy z Panem Skarpetowskim . Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Atostrad zaproponował aby pozyskać grunt od właścicieli. Niebawem odbędzie 
się  spotkanie  z  Panem  Dąbrowskim  -  Generalnym  Dyrektorem  Dróg  Krajowych  i  Atostrad
i o efektach tego spotkania poinformuje Pana Sołtysa.

Skrzyżowanie w Somiance 
Radna H. Wykowska – co ze skrzyżowaniem w Somiance

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński - mam kserokopię projektu skrzyżowania. Bedzie przebudowane. 
Musimy wykupić grunt.

Droga do Cisk 
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski:
− droga do Cisk jest w opłakanym stanie. Dziury w nawierzchni na 30 cm,
− przy sklepie w Zdzieborzu zepsuta jest lampa i wymiana żarówki nic nie daje,
− dożwirowanie odcinka drogi do Zgleca.

Odp: Wójt  Gminy A. Żołyński  – wszystkich dróg nie da się zrobić od razu.  W 2008 r.  mamy 
zaplanowane do realizacji 6,5 km dróg.

Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – czy jest sens budowy drogi o szerokości 8 m bez 
rowów?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – teraz takich dróg już się nie buduje. Dziury na drodze do Cisk były 
łatane. Nie wiem czy zostanie naprawiona lampa przy sklepie. Zaplanowałem ustawienie lampy na 
zakręcie.Droga koło Zgleca zostanie poprawiona.

Rowanie drogi w Ulasku
Radny M. Rogaliński – dożwirowanie drogi w Ulasku.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – widziałem, będzie zrobione.

Droga przez Somiankę “Stara wieś”
Sołtys Sołectwa Somianka A. Ślesik – czy można byłoby porównać drogę przez Somiankę “Stara 
wieś”? Może w przyszłości można będzie pozyskać jakieś środki z zewnątrz i położyć asfalt.

Odpady wielkogabarytowe i dzikie wysypiska
Radna H. Wykowska:
− czy w 2008 r. będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych?
− Komisja Rolnictwa w swym planie pracy ma zadanie dotyczące dzikich wysypisk. Czy sołtysi 

mają zgłaszać takie wysypiska?

Odp. Przewodniczący Komisji Rolnictwa K. Mosakowski – tak, Komisja dokona wyjazdu w teren
i zorientuje się jak sytuacja  pod tym względem wygląda.  Ponadto dokona oceny stanu dróg na 
terenie gminy.

Oświadczenia majątkowe
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – dziś ostatni dzień składania oświadczeń majątkowych.

Plan zagaspodarowania przestrzennego gminy
Radny K. Rakowski – co zplanem zagospodarowania przestrzennego?
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – złą rzeczą jest, że nie robi planu zesppół i nie robi się obrębami. 
Obecnie pozostało uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Ważną rzeczą jest zgodność planu ze 
studium.

Radny K. Rakowski  – jak uchwalaliśmy studium uwarunkowań to mówiono,  że jest  ono mało 
ważne, że to tylko “kwiatek do kożuszka”.

Wójt Gminy A. Żołyński – studium jest bardzo ważne.

Radny M. Dąbrowski – odnoszę wrażenie, że architekt zakonczeniem prac nad planem wcale nie 
jest zainteresowany bo ma w tym interes. Bierze piniądze za indywidualne decyzje.

Wójt Gminy A. Żołyński – sytuacja dokładnie tak wygląda ale trzeba przyznać, że niewiele brakuje 
do końca. W takiej sytuacji mam rozwiązać umowę?

Radny K. Rakowski – może wstrzymać mu indywidualne decyzje.

Wójt Gminy A.Żołyński – zobaczymy co z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków.

Przetarg na soprzedaż mienia w Ostrowach 
Radny S. Brzeziński – czy można byłoby ogłosić przetarg na sprzedaż mienia w  Ostrowach?
Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  Pani  M. Mróz sporządza  operat  szacunkowy.  Trzeba  jeszcze 
wprowadzić dochód ze sprzedaży mienia do budżetu gminy. Jeśli społeczeństwo wyraża zgodę na 
sprzedaż to niech tak będzie ale nie za cenę z ubr.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jeszcze trochę a budynek runie.

Wójt Gminy A. Żołyński – może i tak będzie ale pozostanie grunt.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 18
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.45 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                         Przewodniczył:

/-/ Elżbieta Kuchta                                Przewodniczący 
  Rady Gminy

 Insp. ds. obsługi               
  Rady    Gminy      /-/ Tadeusz Jacek Tolak  
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