
PROTOKÓŁ Nr LI/10
z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się 04 listopada 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób  w tym 3 osoby spóźnione

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej        - Wójt Gminy
2. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
3. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
4. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
5. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
6. Wolińska Agnieszka - radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
7. Przedstawiciele prasy lokalnej
8.  Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2do nin. 

protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:

• z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
• z L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010 r. 

5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 

Somianka.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  rocznych 

programów  współpracy  Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Gminy Somianka.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum – w chwili otwarcia obecnych 12 radnych (brak radnego: W. Bartosiaka, B. Kiersnowskiej,
K. Mosakowskiego) powitał uczestników sesji.
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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.

W tym punkcie Wójt Gminy A. Żołyński złożył następujące wnioski: 

Wniosek 1
Wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu 
Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka”.

Wniosek 2
Wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały
Nr XIVN/88/2004 Rady Gminy Somianka z  dnia 12 marca 2004 r.  w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka”.

Wniosek 3
Wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Somianka, 
obejmującego część terenu sołectwa Janki ”.

Wniosek 4
Wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu  -  Podjęcie  uchwał  w sprawie  zatwierdzenia  Planów 
Odnowy następujących Miejscowości:

• Barcice,
• Stary Mystkówiec,
• Skorki,
• Kręgi,
• Nowe Wypychy,
• Popowo Kościelne,
• Ulasek.

Innych propozycji zmian ani uwag do przedstawionego porządku obrad  nikt nie zgłaszał.

W trakcie zgłaszania wniosków na salę obrad przybyli radni: B. Kiersnowska i i K. Mosakowski – 
stan 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zaproponował:
– realizację wniosku 1 w punkcie 9 porządku obrad,
– realizację wniosku 2 w punkcie 10 porządku obrad,
– realizację wniosku 3 w punkcie 11 porządku obrad,
– realizację wniosku 4 w punkcie 12 porządku obrad,

a następnie poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  1 został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za”  w  obecności
14 radnych podczas głosowania.

W głosowaniu jawnym wniosek 2 został przyjęty większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem 
„przeciw” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Na salę przybył radny W. Bartosiak – stan 15 radnych.
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W głosowaniu jawnym wniosek 3 został przyjęty większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym się” w obecności 15 radnych podczas głosowania – radny W. Bartosiak nie wziął 
udziału w głosowaniu.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  4 został  przyjęty  jednogłośnie:  15  głosami  „za”  w  obecności
15 radnych podczas głosowania.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:
• z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010 r.
• z L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010 r.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 

Somianka.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  rocznych 

programów  współpracy  Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  zimowego 
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIVN/88/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 
12  marca  2004  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka, obejmującego część terenu sołectwa Janki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
• Barcice,
• Stary Mystkówiec,
• Skorki,
• Kręgi,
• Nowe Wypychy,
• Popowo Kościelne,
• Ulasek

13. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Gminy Somianka.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Radna  B.  Kiersnowska  –  wpłynął  wniosek  do  Pana  Wójta  dotyczący  zmiany  przeznaczenia 
nieruchomości w Woli Mystkowskiej.  Czy zapoznał się Pan z tym wnioskiem i jakie jest Pana 
stanowisko w tej sprawie?

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

• Zmian do protokołu Nr XLIX/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. nikt nie zgłaszał.
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W głosowaniu jawnym protokół z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 
2010 r.  został  przyjęty większością  głosów:  14 głosami  „za”  i  1  głosem „wstrzymującym się”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr LN/10 z dnia 21 września 2010 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21 września 2010 r. 
został przyjęty większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności  
15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

W tym punkcie głos zabrali:

• Radny  M.  Dąbrowski  –  czy  we  wniosku  na  komputery/internet  została  uwzględniona 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym?

Odp Wójt Gminy A. Żołyński – tylko szkoły prowadzone przez Gminę a szkoła w Popowie nie jest  
taką placówką. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popowie jest prowadzona przez Stowarzyszenie.

• Radny M. Rogaliński – jaki to będzie internet? W szkole w Ulasku nie zawsze działa.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – modernizowane są całe linie. Będzie też neostrada. W szkołach 
będą stałe  łącza i  sieć wewnętrzna.  Do komputerów przenośnych indywidualnie  sprawa będzie 
rozpatrywana. Dodam, że dla Popowa będą komputery dla biblioteki i świetlicy środowiskowej.

• Radny M. Dąbrowski – dziś mamy podjąć uchwałę dotyczącą współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Więc nie rozumiem …, co to szkoła w Popowie jest czarną owcą. Przecież jest to szkoła 
publiczna.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – każde stowarzyszenie ma możliwość składania wniosków. Gmina 
złożyła wniosek na podmioty podlegające Gminie. Stowarzyszenie mogło być partnerem ale nie 
musiało. Nam partnerstwo w tym momencie nie było potrzebne.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
proponuje się zmiany:

– w planie dochodów – zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały,
– w planie wydatków – zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.
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W trakcie omawiania projektu uchwały z sali obrad wyszli radni: M. Dąbrowski i B. Kiersnowska – 
stan 13 radnych.

Po chwili na salę powróciła radna B. Kiersnowska – stan 14 radnych.

W tym punkcie głos zabrali:

• Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – na co wydatkowano kwotę 60.000 zł. w dziale 
„Oświata i wychowanie”?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na dach budynku szkoły w Woli Mystkowskiej, na zakup ławek 
szkolnych i krzeseł.

• Radna B. Polak – dach cieknie w Woli Mystkowskiej w szkole?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w przedszkolu.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 
2010 stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W trakcie czytania na salę powrócił radny M. Dąbrowski – stan 15 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/268/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów:  14 głosami „za”  1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania. 

O godz. 11.25 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.00 w obecności 14 radnych – brak radnego L. Kozona. 

Do punktu 7
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,
że uchwała w sprawie określenia trybu prac  nad projektem uchwały budżetowej była podejmowana 
ale Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała kilka zapisów. Naniesiono poprawki zgodnie 
ze wskazaniem organu nadzorczego i dziś ponownie przedstawiamy uchwałę Radzie.  

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Na salę powrócił radny L. Kozon – stan 15 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  prac   nad 
projektem uchwały budżetowej Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/269/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Zołyński poinformował, że tą sprawą zajmuję się Pani Sekretarz, ale dziś jest na  
szkoleniu  przedwyborczym.  Proponowany  program  współpracy  reguluje  tryb  konsultacji
z organizacjami pozarządowymi. Potrzebę podjęcia takiej uchwały reguluje ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. My takich zadań do powierzenia innym organizacjom mamy 
niewiele.  Inne gminy przekazują organizacjom do realizacji  m.in.  gminny program profilaktyki.
W naszej  gminie  środki  na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  w  większości  przeznaczane  są  na 
działalność profilaktyczną realizowaną przez świetlice środowiskowe.

Z sali wyszedł radny K. Mosakowski – stan 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowiącej zał. nr 7 do 
nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/270/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Na salę obrad powrócił radny K. Mosakowski – stan 15 radnych.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  od  Państwa  zależy  czy  zadanie  dotyczące  przejęcia  od  Powiatu 
Wyszkowskiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka weźmiemy 
do realizacji, czy nie. Jeśli Powiat wyłoni wykonawcę do realizacji tego zadania to nie będziemy 
mogli  być  decydentami  np.  w kwestii  kiedy powinny wyjechać  w teren odśnieżarki,  piaskarki, 
pługi. Ponadto Starostwo wyszło z propozycją, aby wziąć utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
gminy na czas dłuższy niż jeden rok. Ja nie zgodziłem się na taką propozycję.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  czy  zamierza  Pan,  Panie  Wójcie  zakupić  pług  do 
ciągnika?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, ale jego wydajność będzie ograniczona. Jeśli będzie dużo 
śniegu to nie będzie możliwe odśnieżenie wszystkich dróg na terenie Gminy. Na pewno Somiankę
i okolice odśnieżymy tym sprzętem.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  przejęcia od Powiatu 
Wyszkowskiego  zadania  zimowego  utrzymania  dróg powiatowych na  terenie  Gminy Somianka 
stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/271/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 10 - 11
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  uchwały  dotyczące  planu  zagospodarowania  przestrzennego  były 
podjęte  ale  zostały uchylne przez Wojewodę bo załączniki  do uchwały były mało czytelne  dla 
organu nadzorczego. Obecnie w załącznikach widać działki, które zostaną objęte planem. Jedna 
działka została dokreślona w stosunku do poprzednio przyjętego załącznika ale ostatecznie decyzję 
w tej sprawie podejmuje Rada Gminy.

Radny M. Dąbrowski – w tym załączniku dotyczącym uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka, obejmującego część terenu 
sołectwa Janki, moja działka została podzielona i proponuje się objąć planem tylko 1 ha. Proponuję 
albo wyłączyć tę działkę, albo dołączyć kolejne moje dwie działki do obszaru objętego planem. 
Studium kończy się na wysypisku, na lesie i nie wiem czy ktoś tego nie oprotestuje. Poza tym tu 
jest nieaktualna mapa. Jeśli moja propozycja nie zostanie przyjęta to ja sam oprotestuję tę uchwałę.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – poprosiliśmy pracownika Urzędu Gminy zajmującego się 
sprawami planowania przestrzennego w celu wyjaśnienia czy podejmowane uchwały będą zgodne 
ze studium.

Wójt Gminy A. Żołyński – studium kończy się na wysypisku. Reszta to teren rolny.

Insp.  ds.  planowania przestrzennego M. Mróz – tak,  zrobiliśmy więcej o 70 – 100 m żeby nie 
kończyło się bezpośrednio na terenie objętym studium.

Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa dotyczy wniosku p. M. Dąbrowskiego.

Radny M. Dąbrowski - ... a ściślej mówiąc działek o numerach: 45/1, 45/2, 45/3 podzielonej na trzy 
działki z czego jedna stanowi moją własność.

Wójt Gminy A. Żołyński – proszę sprecyzować swój wniosek.

Radny M. Dąbrowski – proszę o dołączenie do obszaru objętego planem kolejnych dwóch moich 
działek.

Wójt Gminy A. Żołyński – moim zdaniem byłoby lepiej dla Pana aby Pana działki nie były objęte  
planem. Oznaczony w załączniku teren będzie miał charakter typowo rolny.

Radny M. Dąbrowski – w takim razie proszę wyrzucić moją działkę z tego terenu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że głosowanie nad wnioskiem odbędzie się 
w punkcie 11 porządku obrad. 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały
Nr XIVN/88/2004 Rady Gminy Somianka z  dnia 12 marca 2004 r.  w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka stanowiącej 
zał. nr 9 do nin. protokołu.

W trakcie czytania uchwały z sali obrad wyszedł radny T. Kokoszka – stan 14 radnych.
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W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/272/10  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Radny L. Kozon – czy tym razem Wojewoda nam nie uchyli uchwały?

Wójt Gminy A. Żołyński – trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że tym razem już nie.

Na salę powrócił radny T. Kokoszka – stan 15 radnych.

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Dąbrowskiego 
dotyczący wyłączenia z załącznika graficznego do uchwały działki o numerze 45/1.

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym się” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Somianka, obejmującego część terenu sołectwa Janki wraz z załącznikiem 
graficznym stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Somianka, 
obejmującego część terenu sołectwa Janki stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/273/10  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – plany odnowy miejscowości to nic innego jak działania, których owoce 
możemy m.in. oglądać za oknem i wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Termin jest napięty 
bo kończy się kadencja Rady Gminy a możliwość składania wniosków zamyka się 31 listopada br. 
Nowa Rada Gminy zacznie obradować w grudniu. Kolejne plany odnowy na kolejne miejscowości 
będą  przyjęte  na  sesji  zaplanowanej  na  dzień  10  listopada  br.  Obecnie  w  ramach  odnowy 
miejscowości nie można budować chodników ani oświetlenia ulicznego ale można budować m.in. 
skwery,  place,  świetlice,  boiska.  Rada  Gminy  kończy  kadencję  12  listopada.  Jest  mało  czasu
a chciałbym jeszcze w tej kadencji zamknąć tę sprawę aby w następnej można było to zrealizować. 
Na wszystkie miejscowości wniosków nie da się złożyć.  Największe szanse mają miejscowości 
położone w obszarze Natura 2000 oraz położone przy zabytkach. Za Naturę 2000 można pozyskać 
1  punkt,  za  zabytki  również  1  punkt.  Proponuję  złożyć  jak  najwięcej  wniosków  co  będzie 
wyzwaniem dla nowego wójta. Realizacja tych wniosków nastąpiłaby nie wcześniej niż w 2012 r. 
W  2011  roku  nastąpiłoby  dokończenie  rozpoczętych  inwestycji  tj.  stacja  uzdatniania  wody
w  Somiance,  przydomowe  oczyszczalnie.  Poszczególne  Rady  sołeckie  przyjęły  plany  odnowy 
swoich miejscowości. Teraz kwestia przyjęcia ich w drodze uchwały przez Radę Gminy.  Myślę, że 
to będzie tylko formalność bo tu jest wyraźna inicjatywa oddolna. Później trzeba będzie znaleźć 
środki na realizację, będzie trzeba się zastanowić czy w całości realizacja planu czy częściowo.
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Radna  B.  Kiersnowska  –  czy  Pan,  Panie  Przewodniczący  będzie  czytał  całe  plany  odnowy 
miejscowości?

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  -   będę  czytał  uchwały  dla  przyjęcia  poszczególnych 
planów  a  Pan  Wójt  poprzedzi  wcześniej  informacją  co  w  danej  miejscowości  planuje  się 
zrealizować.  Plany  są  dość  obszerne,  mają  ponad  20  stron.  Nie  sposób  wszystkiego  teraz 
przeczytać.

Radna B. Kiersnowska – nie chcę głosować nad czymś czego nie znam. 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  plany  zostały  wypracowane  przez  mieszkańców  poszczególnych 
miejscowości.

Radna B. Kiersnowska – chcę zapoznać się z czymś nad czym będę głosować. Przecież można 
zrobić kserokopie.

Radny  K.  Rakowski  –  ale  o  potrzebach  w  danej  miejscowości  decydują  mieszkańcy  tej 
miejscowości.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – przed podjęciem uchwały  Wójt poinformuje co w danej 
miejscowości planuje się zrealizować.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance H. Główczyk – powtarza się sytuacja sprzed
3 lat. Takie rozważania spowodowały, że Barcice zostały z niczym a w Somiance powstał piękny 
plac. Tu są ludzie kompetentni i pozwólmy im działać.

Radna B. Kiersnowska – proszę mi nie ubliżać.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – nikt Pani nie ubliża. Udzieliłem głosu pani Dyrektor 
GOK i  pozwoliłem jej  się  wypowiedzieć.  Kończąc dyskusję  informuję,  że  Pani  otrzyma Plany 
odnowy poszczególnych miejscowości.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Barcice” 

Wójt Gminy A. Żołyński – mieszkańcy zadecydowali o zagospodarowaniu placu przed kościołem
i budowa chodnika przed kościołem.

Radny M. Rogaliński – mówił Pan, Panie Wójcie, że chodników nie można budować.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w centrum miejscowości można. Budowy chodników przy drogach 
nie można realizować w ramach odnowy miejscowości.

Radny W. Bartosiak – będę głosował „za” czy mi się to będzie podobało czy nie. Przecież decyzja
o przeznaczeniu środków będzie podejmowana później?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak środki na realizację planów później.

Radny  M.  Dąbrowski  –  chciałbym  zapoznać  się  z  tym  co  zostało  zaplanowane  w  Popowie 
Kościelnym.  Nie  można  przecież  obiecywać  mieszkańcom  rzeczy  nierealnych.  Tam  przecież 
istnieje problem stanu prawnego działki.
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to kwestia potrzeb mieszkańców. Nie chcę zabrać działki. Ważne 
żeby uregulować jej stan prawny. Jeśli chcecie to Gmina wycofa swój wniosek i Wasz będzie jako 
jedyny. Jaką decyzję podejmie sąd, tego nie wiem. Owszem w takiej sytuacji zagrożenie istnieje. 
Jeśli społeczeństwo chce – niech przejmuje i wówczas przekaże Gminie na długoletnie użyczenie. 
Przedłuży  się  to  w  czasie.  Można  to  skrócić  ale  musi  być  zaufanie  do  władz  gminnych
i wyznaczony jeden kierunek działania. 

Radny M. Dąbrowski – czyli w Popowie będziemy głosować nad czymś co zostanie wyrzucone bo 
nierealne do zrealizowania.

Odp.  Wójt  Gminy A. Żołyński  –  projekt  można zrobić na całość a  potem będzie można część 
wyrzucić ze względu na brak uregulowania prawnego własności działki

Radna B. Kiersnowska – mam nadzieję, że otrzymam kserokopie tych planów.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Barcice”  stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/274/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

• Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Stary 
Mystkówiec” 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  mieszkańcy  zadecydowali  o  wyremontowaniu  byłego  spichlerza
i zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu. Adaptacja pomieszczeń m.in. na zebrania wiejskie.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Stary Mystkówiec”  stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/275/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Skorki” 

Wójt Gminy A. Żołyński – mieszkańcy zadecydowali o zagospodarowaniu centrum miejscowości 
tj. remont budynku świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół i budowa placu zabaw.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Skorki”  stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/276/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
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• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kręgi” 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  mieszkańcy  zadecydowali  o  zagospodarowaniu  terenu  po  byłej 
mleczarni.  Status  prawny został  uregulowany.  Zaplanowana została  budowa świetlicy wiejskiej
i zagospodarowanie terenu wokół.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Kręgi”  stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/277/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Z sali wyszedł radny K. Mosakowski – stan 14 radnych.

• Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Nowe 
Wypychy” 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  zagospodarowanie  centrum  miejscowości:  wymiana  oświetlenia 
ulicznego, budowa chodnika.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Nowe Wypychy”  stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu. 

W trakcie czytania uchwały z sali obrad wyszedł radny W. Bartosiak – stan 13 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/278/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za”  w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

• Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Popowo 
Kościelne” 

Wójt  Gminy A.  Żołyński  – przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości. 
Pozostaje tylko do rozstrzygnięcia kwestia prawna.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Popowo Kościelne”  stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/279/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za”  w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ulasek” 

Wójt Gminy A. Żołyński – adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.
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Na salę obrad powrócił radny W. Bartosiak – stan 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Ulasek”  stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LI/280/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 13
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  zaplanowane  inwestycje  zostały  wykonane  za  wyjątkiem 
przydomowych oczyszczalni. Wykonaliśmy:

– trzy „Odnowy wsi”,
– drogę Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi,
– drogę w Barcicach,
– drogę w Somiance,
– dach na Ośrodku Zdrowia,
– sieć wodociągową,
– sieć kanalizacyjną,

To  co  zaplanowano  i  pozyskano  środki  na  te  zadania  to  zostało  zrealizowane,  z  wyjątkiem 
przydomowych oczyszczalni.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – mam nadzieję, że na najbliższej sesji plany odnowy 
miejscowości będą kontynuowane. Wszyscy się niecierpliwią a tu trochę trzeba poczekać. „Jeszcze 
kura jajka nie zniesie a już patelnię grzeją”. Trochę nieprzyjemnie jest słuchać kłótni.

Radny T. Kokoszka – oznakowanie drogi gminnej przy p. Grodzkiej. My wiemy jak jeździć ale 
obcemu trudno.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  jeszcze  w  tej  kadencji  znaki  zostaną  zakupione  i  drogi 
oznakowane.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  podjęliśmy  kroki  w  kierunku  realizacji  inwestycji  „Słoneczne 
kolektory”.  Weszliśmy w partnerstwo.  Dla  beneficjenta  będzie  to  koszt  ok.  3.000 zł.  Możemy 
złożyć wniosek sami jako Gmina ale brak partnera to w tym wypadku 8 punktów mniej za wniosek.

Ta  informacja  wzbudziła  ożywienie  wśród  zebranych  wyrażającą  akceptację  pomysłu 
inwestycyjnego.

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  bardzo  proszę  Panią  B.  Kiersnowską  o  doprecyzowanie  zapytania 
złożonego w punkcie 3.

Radna B. Kiersnowska – złożony został wniosek o przekształcenie przeznaczenia nieruchomości. 
Czy Pan się z nim zapoznał i co w tej sprawie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ten wniosek zostanie potraktowany jako wniosek/uwaga do planu 
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zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Somianka.  Wójt  nie  może  zmienić  przeznaczenia 
nieruchomości.

Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Przepust w Ulasku
Radny M. Rogaliński – przepust w Ulasku na drodze gminnej przy posesji p. Wiśniewskiego zapada 
się.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zapisałem.

Mostek w Popowie
Radny M. Dąbrowski – w Popowie mostek się zapada. Co dzieje się w tej sprawie?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  sprawa  ciągnie  się  od  2007  r.  Przed  kolegiami  i  różnymi 
instytucjami  udowadnialiśmy  istnienie  naturalnego  cieku  wodnego.  Właściciel  nieruchomości 
otrzymał  decyzję  udrożnienia  odpływu.  Mieszkańcy  chcą  aby  wykopać  rów  przy  drodze 
powiatowej. Starostwo nie jest temu przychylne, woda „idzie” przez prywatną działkę.

Radny M. Dąbrowski – ale ktoś wydał im decyzję na zabudowę.

Wójt Gminy A. Żołyński – jest jeszcze prawo wodne. Właściciel działki poprzez zasypanie rowu 
zakłócił stosunki wodno – prawne. Starostwo jest niechętne aby angażować środki publiczne do 
rozwiązania sprawy prywatnej.

Radny M. Dąbrowski – czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji bo właściciel zapewne nic nie wykona.

Wójt Gminy A. Żołyński – wybierzemy wykonawcę a jego obciążymy kosztami.

Radny M. Dąbrowski – już jeden próbował ...

Wójt Gminy A. Żołyński – to będzie wejście z Policją. Należność za wykonanie zadania zostanie 
skierowana do komornika.

Radny M. Dąbrowski  –  może uda się  nam wspólnie  problem rozwiązać.  Może zakupimy rury
i założymy na działce?

Wójt Gminy A. Żołyński – nie można angażować środków publicznych do rozwiązania problemu, 
który zgotował sobie właściciel działki.

Radny M. Dąbrowski – problem się skumulował bo inny przepust znajdujący się w niewielkiej 
odległości też jest niedrożny.

Radny T. Kokoszka – a może rury zakupić i zamontować ze środków wspólnoty. Sprawa przecież 
dotyczy wspólnoty Popowa.

Odp. Radny M. Dąbrowski – wiadomo,  że jak coś jest  wspólnoty to tak naprawdę niczyje.  Tu 
będzie problem.
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Podziękowanie za drogę i świetlicę
Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska M. Szczesny – dziękuję Wójtowi i Radzie za wybudowanie 
drogi  relacji  Ulasek  –  Wólka  Somiankowska  –  Kręgi  oraz  remont  świetlicy  w  Wólce 
Somiankowskiej.

Radny W. Bartosiak – sołtys mnie ubiegł ale ja też składam podziękowanie za te inwestycje.

Oznakowanie, zagęszczenie i posprzątanie
Sołtys  Sołectwa Huta  Podgórna W. Groszkowski  –  konieczne  jest  oznakowanie drogi  w Hucie 
Podgórnej, zagęszczenie i posprzątanie terenu po asfaltowaniu.

Podziękowanie za piękny plac w centrum Somianki
Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – dziękuję za piękny plac w centrum Somianki.  

Sesja Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak – ogłaszam, że na dzień 10 listopada br.  o godz.  9.00 
została zaplanowana kolejna sesja, ostatnia już w tej kadencji.

Przepust w Starych Płudach
Radna H. Wykowska – przepust w Starych Płudach.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa z tym przepustem trochę się wydłuża bo wykonawca,  
któremu powierzono wykonanie zadania miał wypadek. Dopiero po 10 listopada br. będzie w stanie 
powrócić do pracy. Myślę, że do wyborów sprawa zostanie załatwiona.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.40 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady LI 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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