
PROTOKÓŁ  NR XXXVII/09

z  XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 22 września 2009 r.

w sali sali obrad Urzędu Gminy

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. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                                       w Somiance
6. Nieścior Jacek - radca prawny Kancelarii Radców Prawnych

  w Pułtusku
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego.
4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. Przyjęcie  protokołu  z   XXXVI zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia  27 sierpnia 

2009r.
6. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08  z  dnia

30 grudnia 2008 r.  
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wyszkowskiemu  – 

dotyczy przebudowy/odnowy drogi powiatowej 4410W na odcinku Zdziebórz - Ulasek.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wyszkowskiemu  - 

dotyczy  przebudowy/odnowy  drogi  powiatowej  3432W  na  odcinku  Zdziebórz  –  granica 
powiatu. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  realizacje  zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi 
bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne”.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  między  Gminą  Somianka  a  Gminą 
Rząśnik.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  w  roku  budżetowym 
2009.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo Kościelne.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele.
16. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
17. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Gminy Somianka.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O godz. 13.15 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak. 
Po  stwierdzeniu  quorum -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  13  radnych  (brak  radnego
W.  Bartosiaka  i  M.  Krysiaka)  –  minutą  ciszy  uczczono  pamięć  osiemnastu  górników  kopalni 
„Wujek” „Ruch Śląsk”, którzy 18 września 2009 r. ponieśli śmierć w wyniku wybuchu metanu. 
Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

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

Do przedstawionego porządku obrad zgłoszone zostały następujące wnioski:

➢ Wójt Gminy A. Żołyński:
1. wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  Powiatowi  Wyszkowskiemu  (pomoc  finansowa  Powiatowi 
Wyszkowskiemu  na  sfinansowanie  zadania  pod  nazwą  „Wsparcie  techniczne 
powiatowego  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  ratowniczo-gaśniczego
w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim”),

2. wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy 
finansowej  Powiatowi  Wyszkowskiemu  (pomoc  finansowa  Powiatowi 
Wyszkowskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie).

➢ Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak:
3. zdjęcie z porządku sesji punktu 3 - Spotkanie ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego –

z uwagi na, że Starosta nie będzie mógł w dzisiejszej sesji wziąć udziału.

Innych propozycji zmian do porządku obrad ani innych uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek 
dotyczący zdjęcia z porządku sesji punktu 3 a następnie wnioski zgłoszone przez Wójta Gminy.

W głosowaniu  jawnym  wniosek dotyczący  zdjęcia  z  porządku  sesji  punktu  3  został przyjęty 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

W  głosowaniu  jawnym  wniosek w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Wyszkowskiemu  (pomoc  finansowa Powiatowi  Wyszkowskiemu na  sfinansowanie  zadania  pod 
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nazwą  „Wsparcie  techniczne  powiatowego  systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  ratowniczo-
gaśniczego w zakresie  ratownictwa ekologicznego i  chemicznego w powiecie   wyszkowskim”) 
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

W  głosowaniu  jawnym  wniosek w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Wyszkowskiemu  (pomoc  finansowa  Powiatowi  Wyszkowskiemu  na  dofinansowanie  zakupu 
aparatury  medycznej  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej
w Wyszkowie)  został  przyjęty jednogłośnie:  13 głosami  „za” w obecności  13 radnych podczas 
głosowania. 

Porządek obrad XXXVII zwyczajnej sesji po przyjęciu wniosku przedstawia się następująco:

3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Przyjęcie protokołu z  XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia

2009 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami. 
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08  z  dnia

30 grudnia 2008 r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu – 

dotyczy przebudowy/odnowy drogi powiatowej 4410W na odcinku Zdziebórz - Ulasek.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu - 

dotyczy przebudowy/odnowy drogi  powiatowej  3432W na odcinku Zdziebórz  –  granica 
powiatu. 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych na realizacje  zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi 
bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne”.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Somianka
a Gminą Rząśnik.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 
2009.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo Kościelne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo - Parcele.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo - Parcele.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie
16. Podjęcie uchwały  w sprawie 
17. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.  
18. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Gminy Somianka.
19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski:

Radny M. Dąbrowski – szkoda, że nie ma Starosty. Dziś dajemy pieniądze i chcielibyśmy wiedzieć 
jaki jest los szpitala.

Radna B. Kiersnowska – a może pan Wójt wie coś więcej na ten temat?
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – znam informacje prasowe.

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXXVI  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  27  sierpnia
2009 r. został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”  w obecności 13 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. 

Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – chodzi o inwestycję pn. „Budowa kompleksu sportowego 
„Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Somiance wraz z oświetleniem” kiedy nastąpi 
realizacja?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – jutro mija termin składania odwołań po rozstrzygnięciu przetargu. 
Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie, przystąpimy do podpisania umowy i ... do pracy.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Do punktu 6
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska – w dniu dzisiejszym został przedłożony nowy projekt uchwały
w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  na  rok  2009   uwzględniający  ustalenia  ze  wspólnego 
posiedzenia stałych komisji Rady Gminy i tak proponuje się:

1. Zwiększenie planowanych dochodów Gminy na 2009 r. o kwotę 6.325,00 zł  i jednocześnie 
zmniejszenie o kwotę  50.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększenie planowanych wydatków Gminy na 2009 r. o kwotę 62.000,00 zł i jednocześnie 
zmniejszenie o kwotę 105.675,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Proponuje  się  plan  wydatków  inwestycyjnych  na  2009  r.  w  kwocie  4.232.184,00  zł.  - 
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określa się
w  załączniku Nr 3a.

5. Budżet Gminy Somianka na 2009 r. po zmianach zamknie się:
• po stronie dochodów kwotą 16.131.361,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.071.470,00 zł,
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• po stronie wydatków kwotą 17.737.003,00 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.071.470,00 zł.

Wójt Gminy A. Żołyński – po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Powiat okazało się, 
że na inwestycję „przebudowa/odnowa drogi Suwin - Ciski” brakuje 52.000 zł. Powiat chce aby 
różnicę pokryć po połowie czyli 26.000 zł. Gmina Somianka dokłada z własnych środków i Powiat 
26.000 zł. też dokłada.

Radni – Panie Wójcie, chyba droga Zdziebórz – Ciski.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  tak,  Zdziebórz  –  Ciski.  Zrealizujemy  całą  inwestycję  razem
z chodnikiem.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie 
Gminy na  rok 2009  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/180/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Wyszkowskiego Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że:

– w pierwszym przypadku pomoc finansowa dotyczy przebudowy/odnowy drogi powiatowej 
4410W  na  odcinku  Zdziebórz  –  Ulasek.  Udzielenie  pomocy  finansowej  dla  Powiatu 
Wyszkowskiego (na wykonanie tego zadania) z budżetu Gminy Somianka w 2009 r. wynosi 
10.000 zł.

– w  drugim przypadku  pomoc  finansowa  dotyczy  przebudowy/odnowy drogi  powiatowej 
3432W  na  odcinku  Zdziebórz  –  granica  powiatu.  Udzielenie  pomocy  finansowej  dla 
Powiatu  Wyszkowskiego  (na  wykonanie  tego  zadania)  z  budżetu  Gminy  Somianka
w 2009 r. wynosi 165.000 zł.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

Przystąpiono do podjęcia uchwał.

➢ Uchwały  dotyczącej  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Wyszkowskiego  na 
przebudowę/odnowę drogi powiatowej 4410W na odcinku Zdziebórz – Ulasek:

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenie  pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVII/181/09 w  w/w  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

➢ Uchwały  dotyczącej  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Wyszkowskiego  na 
przebudowę/odnowę drogi powiatowej  3432W na odcinku Zdziebórz – granica powiatu:
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Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenie  pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/182/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej  uchwały Wójt Gminy A. Żołyński  poinformował o tym,  że 
przebudowa drogi, o której mowa w projekcie uchwały tj. w miejscowości Jackowo Górne, zostanie 
zgłoszona do Narodowego Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Wartość zadania 400.000 zł. 
Żeby złożyć wniosek do w/w Funduszu musimy zabezpieczyć własne środki w 2010 r. w wysokości 
200.000 zł. Szanse wniosku są niewielkie ale jednak istnieją.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na realizację  zadania  inwestycyjnego pn.  „Przebudowa nawierzchni  drogi  gminnej 
wraz  z  elementami  poprawiającymi  bezpieczeństwo  ruchu  w  miejscowości  Jackowo  Górne” 
stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVII/183/09 w  w/w  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.  

Do punktu 10
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że w ramach współdziałania pomiędzy Gminą Somianka
a Gminą Rząśnik zostanie dokonana przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach 
Wielątki Folwark – Wielątki Rosochate na długości 1510,5 mb. Wykonawcą zadania będzie Gmina 
Rząśnik.  Nasz  udział  w  zasadzie  symboliczny  bo  na  realizację  przedmiotowej  inwestycji 
zabezpieczamy kwotę 3.600,00 zł.

Z sali wyszedł radny S. Nasiadka – stan 12 radnych.

Radny  K.  Rakowski  –  uchwała  powinna  być  bardziej  sprecyzowana.  Obecny  zapis  pozwala 
wnioskować, że dofinasowujemy inną gminę.

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  –  upoważniamy Wójta  Gminy  do  podpisania  umowy
i umowa określi szczegóły.

Radny K. Rakowski – uchwała powinna być bardziej szczegółowa.

Radny  M.  Dąbrowski  –  wszystko  zostało  zapisane:  „wzajemne  zobowiązania   stron  określi 
umowa”.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  współdziałania 
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pomiędzy Gminą Somianka a Gminą Rząśnik  stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVII/184/09 w  w/w  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.  

O godz. 13.55 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak 15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 14.25 w obecności 12 radnych – brak radnego J. Staśkiewicza.
 

Do punktu 11 
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – kredyt jest następstwem tego co uchwaliła Rada Gminy. Gdybyśmy nie 
musieli dokładać do oświaty to kredyt wynosiłby 600.000 zł.

Na salę obrad powrócił radny J. Staśkiewicz – stan 13 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009 stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVII/185/09 w  w/w  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12 -14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – proponujemy nadanie nazw dla trzech ulic z czego: 
– dla dwóch dróg gminnych
– jednej drogi prywatnej

w miejscowościach: Popowo Kościelne i Popowo – Parcele. 

Radny M. Dąbrowski – przy jednej ulicy stoi tylko jeden budynek ale w najbliższym z czasem 
zapewne się zabuduje. Nie wiem kto wymyśla nazwy ulic.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nazwy ulic ustalane są w wyniku konsultacji społecznych.

Radny L. Kozon – czy nadanie nazwy ulicy rodzi koszty dla gminy?

Odp. Sekretarz Gminy T. Lipska – gmina jest zobowiązana umieścić tablice informacyjne.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

➢ Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Popowo Kościelne stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XXXVII/186/09  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

➢ Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie nadania nazwy 

7



ulicy w miejscowości Popowo - Parcele stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/187/09 w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

➢ Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Popowo - Parcele stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXVII/188/09 w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 15
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  Starostwo  Powiatowe  w  partnerstwie  z  gminami  wnioskuje
o  pozyskanie  środków  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Wsparcie  techniczne  powiatowego 
systemu  reagowania  kryzysowego  oraz  ratowniczo  -  gaśniczego  w  zakresie  ratownictwa 
ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim”. Trzeba na ten cel wyasygnować własne 
środki w wysokości 16.000 zł. Starostwo jest wnioskodawcą a gminy partnerami.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – jakie możemy uzyskać wsparcie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – możemy pozyskać samochód ratowniczo – gaśniczy.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu  stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/189/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 16
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – większość gmin z Powiatu Wyszkowskiego wsparcia finansowego dla 
szpitala na zakup sprzętu medycznego już udzieliła. Pozostaliśmy my i Gmina Zabrodzie.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu  stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVII/190/09 w  w/w  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 17
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze zostało przekazane 
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radnym w ustawowym terminie. Ponadto zostało ono omówione na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji Rady Gminy. Może jakaś informacja budzi wątpliwości, proszę zgłaszać pytania.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Wójt Gminy A. Żołyński – ja ze swej strony powiem, że wykonanie podatku od osób fizycznych
w I półroczu br. zmalał o 7,5%. Obecnie wykonanie przedstawia się inaczej. Kolejna zagrożona 
pozycja  do  wykonania  to  sprzedaż  nieruchomości.  W  Hucie  Podgórnej  ustaliliśmy  cenę
w wysokości 50 zł./m2 i zainteresowania kupnem nie ma. 

Do punktu 18
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  wykonanie  planowanych  w 2009  r.  ma  swój  finał  w II  półroczu. 
Większego  zagrożenia  jeśli  chodzi  o  wykonanie  inwestycji  –  nie  ma.  Sytuacja  będzie  bardziej 
klarowna po rozstrzygnięciu przetargów.

Radny M. Dąbrowski – oczyszczalnie przydomowe. Co dzieje się w tej sprawie?

Wójt Gminy A. Żołyński – złożono 150% wniosków – czyli o połowę więcej niż było środków. 
Ministerstwo złożyło wniosek o zwiększenie środków na ten cel. Przyszły rok teren gminy będzie 
jednym  wielkim  placem  budowy.  W  ciągu  dwóch  tygodni  Urząd  Marszałkowski  zamieści 
informacje na powyższy temat. W 2010 r. planujemy budowę 100 szt. oczyszczalni, w 2011 kolejne 
100 szt. wraz z modernizacją sieci wodociągowej w Michalinie.

Do punktu 19
porządku obrad

Z uwagi na brak interpelacji i wniosków przystąpiono do realizacji punktu 20 porządku obrad.

Do punktu 20
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Dziury w jezdni
Radny S. Nasiadka – dziury w jezdni asfaltowej.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  – sołtys  z  Jackowa Górnego też  zgłaszał  ten  problem
w przerwie sesji.

Droga  Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi
Sołtys  Sołectwa  Wólka  Somiankowska  M.  Szczesny  –  jakie  są  losy  drogi  Ulasek  –  Wólka 
Somiankowska – Kręgi. Co z gruntami pod tę drogę.

Odpowiedzi na powyższe wnioski i zapytania udzielił Wójt Gminy A. Żołyński:
– asfaltu nie mamy ale postaram się załatwić,
– grunty pod drogę – w najbliższy poniedziałek tj. 28 września 2009 r. na część powinna być 

decyzja. Część wytycza geodeta i potrwa to około 1 miesiąca.

Po udzieleniu odpowiedzi na w/w wnioski i zapytania zgłaszano kolejne:
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Tablice sołeckie
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – tablice z napisem „SOŁTYS” i tablice informacyjne 
wyglądają okropnie.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – interesująco wyglądają zadaszone tablice informacyjne ustawione 
na  terenie  Gminy  Wyszków.  Będziemy  jeszcze  o  tym  rozmawiać.  Natomiast  tablice  sołeckie 
chcemy wykonać z herbem. Musimy trochę poczekać. Może za 1 – 2 miesiące herb będzie.

Odbiór azbestu
Radny M. Rogaliński – czy wiadomo coś na temat odbioru azbestu?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wniosek na 2009 – 2010 na pozyskanie środków na wykonanie 
tego zadania został złożony. Nie mamy odpowiedzi.

Zawiadomienia o szkoleniach 24 – 25 września 2009 r.
Wójt Gminy A. Żołyński – firma ARiMR w Warszawie bezpośrednio kontaktując się z rolnikami 
korzystającymi z dopłat ARiMR, wzywała ich do stawiennictwa w dniu 24 bądź 25 września 2009 
r. My o niczym nie wiedzieliśmy bo to spotkanie mimo, że miało odbyć się w Urzędzie Gminy 
Somianka to nikt nas o tym nie powiadomił ani niczego z nami nie uzgadniał. Zaczęliśmy sami te 
sprawę wyjaśniać i okazało się, że spotkanie odbędzie się w terminie 24 – 25 września 2009 r. 
Zostało ono zorganizowane przez ARiMR w Warszawie w celu wyjaśnienia błędów w złożonych 
wnioskach o dopłaty.

Zastępca  Wójta  A.  Salwin  –  powstał  chaos.  mieszkańcy  Gminy  Somianka  i  gmin  sąsiednich 
posiadających grunty na naszym terenie przychodzili do Urzędu, pytali o spotkanie a my o niczym 
nie wiedzieliśmy. Dopiero po pewnych wyjaśnieniach okazało się, że spotkanie organizuje ARiMR 
Warszawa. Dziś nam przysłali zawiadomienie o terminie i miejscu organizowanego spotkania.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 21
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15.15 wypowiadając 
słowa „Zamykam obrady XXXVII 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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