
PROTOKÓŁ Nr XLI/09
z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się 29 grudnia 2009 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 14 osób (w tym 1 osoba spóźnioniona)

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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
5. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
6. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Nieścior Jacek - Radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w 

  Pułtusku
9. Przedstawiciele mieszkańców Popowa - Letnisko
10. Przedstawiciele prasy lokalnej
11. 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. Uchwalenie budżetu Gminy na 2010 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.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy w Rodzinie  w gminie 
Somianka na 2010 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Filii  Bibliotecznej  w  Kręgach  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Somiance.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Popowo – Letnisko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
11. .Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010 r.
13. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2010 r.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. 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  13  radnych  (brak  radnego  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 zgłoszono następujące wnioski:
• Wójt  Gminy -  wniesienie  do porządku obrad podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Somianka do Stowarzyszenia pod nazwą „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
• Przewodniczący  Rady Gminy  -  zdjęcie  z  porządku  obrad  podjęcie  uchwały  w  sprawie 

przyjęcia  planów pracy  stałych  komisji  Rady Gminy na  2010  r.  -  plany pracy  zostaną 
opracowane w m-cu styczniu 2010 r.

Innych propozycji do zmiany porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Każdy ze zgłoszonych wniosków został przegłosowany oddzielnie. 

W  głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  opowiedziała  się  za 
zgłoszonymi  wnioskami  tj.  wyraziła  zgodę  na  zdjęcie  z  porządku  obrad,  podjęcie  uchwały
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010 r. i realizację w punkcie 12 
podjęcie  uchwały  w  sprawie   przystąpienia  Gminy  Somianka  do  Stowarzyszenia  pod  nazwą 
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

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. 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.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  i  Przemocy w Rodzinie w gminie 
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Somianka na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  filii  Bibliotecznej  w  Kręgach  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Somiance.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Popowo – Letnisko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Somianka do Stowarzyszenia pod nazwą 

„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
13. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2010 r.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

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.

Do  przedstawionej  informacji  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zgłosił  następujące 
zapytanie: czy środki w wysokości 29.975,40 zł.  na zakup pomocy dydaktycznych i wykonanie 
miejsc zabaw we Wskazanych w informacji szkołach (tj. Woli Mystkowskiej, Nowych Wypychach, 
Ulasku, Kręgach, Jackowie Górnym) zostały pozyskane czy będą wydatkowane z budżetu gminy?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński –  zostały pozyskane w ramach programu „Radosna szkoła”.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 5
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 20.551.189 zł. i dochody w poszczególnych działach,
− wydatków 22.524.212 zł. i wydatki w poszczególnych działach,
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oraz uwarunkowania uwzględnione przy konstrukcji budżetu gminy na 2010 rok stanowiącego zał. 
nr 6 do nin. protokołu (pierwotna wersja budżetu stanowi zał. nr 5 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 lata 
2010  –  2012  (zał.  nr  3  do  projektu  budżetu)  oraz  limity  wydatków  na  wieloletnie  programy 
inwestycyjne  realizowane  ze  środków  pochodzących  z  funduszy  Strukturalnych  i  Funduszu 
Spójności w latach 2010 – 2012 (zał. nr 4 do projektu budżetu). Budżet  „napięty” - dla każdej 
miejscowości coś zabezpieczono i mam nadzieję, że ten budżet zostanie zrealizowany.

DO PPKT. 2

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

Opinia Komisji Oświaty
Przewodnicząca Komisji Oświaty B. Kiersnowska zwróciła się z prośbą do insp. ds. obsługi Rady 
Gminy E. Kuchta o odczytanie wniosków wypracowanych na posiedzeniu Komisji Oświaty.

Insp. ds. obsługi Rady Gminy E. Kuchta – na posiedzeniu komisji Oświaty zostały zgłoszone do 
projektu budżetu następujące wnioski: 

1. Zwiększenie zaplanowanej kwoty z 45.000 zł. do kwoty 100.000 zł. na budowę chodnika
w miejscowości Popowo.

2.  Remonty w szkołach wynikające z zaleceń komisji:
• kominy w Nowych Wypychach
• ławki i krzesła w Ulasku
• remont instalacji elektrycznej w Ulasku i Jackowie Górnym
• remont gzymsów poddachowych budynku w Kręgach
• kominy, dach, rynny, odwodnienie budynku w Somiance

3. Wniosek SPZZOZ dotyczący finansowego wsparcia na zakup sprzętu.
4. Wniosek mieszkańców Popowa – Letniko zamieszkałych przy ul.  Spacerowej  dotyczący 

budowy drogi – ulicy Spacerowej w Popowie – Letnisko. 

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  B.  Kiersnowska  –  pozostawiamy  pierwszy  wniosek
o zwiększenie kwoty z 45.000 zł. do 100.000 zł. na budowę chodnika w miejscowości Popowo. 
Pozostałe wnioski zgodnie z zapewnieniem Wójta mają być zrealizowane z rezerwy oświatowej. 
Komisja Oświaty pozostałe wnioski wycofuje.

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

• w zał. nr 2 projektu budżetu na 2010 r. w dziale 600 rozdz. 60016 przeniesienie środków
z planowanej budowy chodników przeznaczyć na:
– oświetlenie uliczne w Popowie – Letnisko - kwotę w wysokości 45.000 zł.,
– przebudowę dróg gminnych - kwotę w wysokości 155.000 zł.,

• w zał. nr 2 projektu budżetu na 2010 r. w dz. 600 rozdz. 60014 „drogi powiatowe” dopisać 
drogę: „Celinowo”.

Opinia Komisji Rewizyjnej przedstawiona przez Przewodniczącego K. Rakowskiego – opiniując 
projekt budżetu zgłaszam następujące wnioski:
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• w zał. nr 2 projektu budżetu na 2010 r. w dziale 600 rozdz. 60016 przeniesienie środków
z planowanej budowy chodników przeznaczyć na:
– oświetlenie uliczne w Popowie – Letnisko - kwotę w wysokości 45.000 zł.,
– przebudowę dróg gminnych - kwotę w wysokości 155.000 zł.,

• w zał. nr 2 projektu budżetu na 2010 r. w dz. 600 rozdz. 60014 „drogi powiatowe” dopisać 
drogę: „Celinowo”.

Radny M. Dąbrowski – ponieważ przystępujemy do Stowarzyszenia Zalewu Zegrzyńskiego więc 
będą jakieś korzyści i proponuję aby z działu 630 „Rozwój markowego produktu ... Puszcza Biała” 
kwotę 156.000 zł.  przenieść na zadanie  budowy chodnika,  które  Komisja  Rolnictwa i  Komisja 
Rewizyjna zabrała.

Skarbnik Gminy A. Królikowska – w 2010 r. będzie kwota nie 156.000 zł. lecz kwota ok. 137.000 
zł. a reszta w latach następnych była planowana do wydatkowania. 

Radny M. Dąbrowski – więc wnioskuję przeznaczyć kwotę w wysokości 137.000 zł. na budowę 
chodników aby każda wioska coś miała i każdy wyszedł z tej sesji zadowolony. 

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu nikt nie zgłaszał.

DO PPKT. 3

Treść  Uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia
16 grudnia 2009 r. odczytała Skarbnik Gminy A. Królikowska (stanowiącej wraz z uzasadnieniem 
zał. nr 7 do nin. protokołu).  Wydano pozytywną opinię z uwagami przedłożonego przez Wójta 
Gminy  projektu  budżetu  Gminy  na  2010  r.   (uwagi  zostały  zamieszczone  w  uzasadnieniu 
stanowiącym  –  wraz  z   Uchwałą  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Warszawie  –  zał.  nr 7 do nin.  protokołu).  Skarbnik  Gminy A.  Królikowska zapewniła,  że 
dokonano stosownych poprawek, zgodnie do uwag RIO.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

DO PPKT.4 - 5

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  przedkładając  projekt  sadziłem,  że  zaspokoję  potrzeby wszystkich 
radnych. Jeśli radni składają wnioski i uważają, że są one zasadne więc się do nich przychylam. Nie 
wszystkie potrzeby da się zaspokoić. Drobnymi kroczkami idziemy do przodu. W perspektywie 
kolejnych  lat  będziemy  realizować  kolejne  potrzeby.  Projekt  budżetu  powinien  zabezpieczyć 
większość potrzeb ale jeśli radni składają wnioski i uważają, że są one zasadne więc się do nich 
przychylam.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.  J.  Tolak  –  Komisja  Oświaty  złożyła  wnioski  dotyczące 
zabezpieczenia środków na remonty w szkołach ale je wycofała.

Zastępca wójta A. Salwin – w projekcie budżetu na 2010 r.  zabezpieczono kwotę 40.000 zł.  na 
remonty w szkołach i będziemy pozyskiwać środki z zewnątrz na ten cel.

Radny  K.  Rakowski  –  nawiązując  do  działu  630  i  wniosku  złożonego  przez  radnego
M. Dąbrowskiego informuję, że jako Komisja Rewizyjna jesteśmy przeciwni.
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Radny M. Dąbrowski – jestem przeciwny realizacji projektu dotyczącego szlaków rowerowych bo 
w  tym  projekcie  tylko  10%  zaplanowano  na  utwardzenie  a  resztę  środków  na  oznakowanie
i informatyzację. Dlatego proponuje przeniesienie kwoty w wysokości ok. 137.000 zł. na budowę 
chodników. Za 10% tej kwoty nie wyobrażam sobie utwardzenia ścieżek. Ponadto ścieżki mamy już 
oznakowane więc po co jeszcze raz to samo robić. Chodniki natomiast to bezpieczeństwo i estetyka. 
Z Popowa – Parcel do szkoły w Popowie Kościelnym dzieci chodzą pieszo. W Zdzieborzu chodnik 
też został wybudowany ze względów bezpieczeństwa. Tak samo stało się z chodnikiem przy drodze 
krajowej Nr 62 w Somiance. Zabranie pieniędzy z budowy chodników to działanie na złość. Można 
porównać  ważność:  ścieżek  wiodących  przez  las,  które  nigdy  nie  będą  ścieżkami  i  chodnik 
stanowiący bezpieczeństwo dla pieszych.

Radny J. Staśkiewicz – wspólnota Popowa też ma swoje środki więc dajcie coś od siebie i pokażcie, 
że chcecie coś zrobić. Barcice dokładają do inwestycji a na realizację inwestycji w Popowie idą 
pieniądze tylko z budżetu gminy.

Radny M. Dąbrowski – takie podejście do sprawy powoduje, że „ręce opadają”. Ja nikomu nie 
zabieram, wy zabraliście.

Radny L. Kozon – ale chcesz dla popowa z 45.000 zł. zwiększyć na 100.000 zł. Można z „Odnowy 
wsi” skorzystać. 

Radny  K.  Rakowski  jest  przygotowany  wniosek  dla  Popowa  na  kwotę  640.000  zł.  Mogę 
udowodnić, że na 1 mieszkańca Popowa najwięcej środków z budżetu gminy jest wydatkowanych. 
Chcemy 45.000 zł. przekazać dla Popowa – Letnisko a Ty chcesz 100.000 zł.

Radny M. Dąbrowski – ja nikomu nie zabieram. Wskazałem źródło, z którego można byłoby na 
wskazany cel przeznaczyć.

Radny L. Kozon - wnioskuję o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  poddał wniosek o zamknięcie dyskusji pod głosowanie.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności
13 radnych podczas głosowania.

Dyskusja została zamknięta. 

Radny M. Dąbrowski – wnioskuję o 15 min. Przerwy.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  poddał powyższy wniosek pod głosowanie.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  odrzucony większością  głosów:  3  głosami  „za”
i 10 głosami „przeciw” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Wniosek 1
Zwiększenie środków na budowę chodników z 45.000 zł. do 100.000 zł.

W głosowaniu jawnym większością głosów: 3 głosami „za” i 10 glosami „przeciw”, w obecności 
13 radnych podczas głosowania- wniosek został odrzucony.
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Wniosek 2
Przeniesienie  z  działu  600 rozdz.  616 kwoty 200.000 zł.  na  inwestycje  z  czego 45.000 zł.  na 
oświetlenie uliczne i 155.000 zł. na inwestycje drogowe.

W  głosowaniu  jawnym  większością  głosów:  12  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym”,
w obecności 13 radnych podczas głosowania  - wniosek został przyjęty.

Wniosek 3
W dz. 600 rozdz. 614 dopisać drogę Celinowo.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania 
- wniosek został przyjęty.

Wniosek 4
Wniosek  radnego  M.  Dąbrowskiego  dotyczący przeniesienia  kwoty  137.942  zł.  z  turystyki  na 
budowę chodników.

Radny M. Dąbrowski – najpierw jednak wnioskuję o przerwę aby ten wniosek przedyskutować.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  poddał wniosek dotyczący przerwy pod głosowanie.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  w  sprawie  przerwy  został  odrzucony większością  głosów:
3 głosami „za” i 10 głosami „przeciw” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przeniesienia 
kwoty 137.942 zł. z turystyki na budowę chodników. 

W  głosowaniu  jawnym  większością  głosów:  3  głosami  „za”  i  10  głosami  „przeciw”,
w obecności 13 radnych podczas głosowania  - wniosek został odrzucony.

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

DO PPKT.6

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Somianka na 2010 r. stanowiącej wraz z załącznikami zał. nr 8 do nin. protokołu.

W trakcie czytania w/w uchwały na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 13 radnych.

Na salę obrad powróciła również radna B. Kiersnowska – stan 14 radnych. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/209/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somianka 
na  2010  r.  została  podjęta  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas 
głosowania (radny M. Dąbrowski nie wziął udziału w głosowaniu).

O godz. 12.20 Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 10-minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.50 w obecności 14 radnych i przystąpiono do realizacji punktu 6.
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Do punktu 6
porządku obrad

Projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy  w  Rodzinie  w  gminie  Somianka  na  2010  r.   wraz
z   kosztorysem  wydatków  przedstawiła  insp.  ds.  obsługi  Rady  Gminy,  ochrony  zdrowia
i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta. 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie w gminie Somianka na 2010 r. stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/210/09  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”. 

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  w  październiku  br.  zmarł  radny
M.  Krysiak.  Rada  Gminy  ma  obowiązek  podjąć  uchwałę  o  wygaśnięciu  mandatu  w  terminie
3 miesięcy od zaistnienia wydarzenia.

Pytań ani uwag w tej sprawie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie  wygaśnięcia mandatu 
radnego stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/211/09  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”. 

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  podjęcie  uchwały  w sprawie  zamiaru  likwidacji  filii  Bibliotecznej
w Kręgach Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance omawiane było na komisjach. Woluminy 
zostaną przeniesione do publicznej Szkoły Podstawowej w Kręgach i część do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Somiance.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  udzielił  głosu  w  tej  sprawie  Pani  Dyrektor  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Somiance D. Groszkiewicz.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance D. Groszkiewicz – ja nie chciałabym aby była 
likwidacja filii i pytam co z pracownikiem.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – to jest uchwała o zamiarze likwidacji. Budynek wymaga 
poważnego remontu. Likwidację przewidziano z dniem 30 czerwca 2010 r.

Zastępca Wójta A. Salwin – jeszcze nie podjęto decyzji odnośnie pracownika.
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Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  filii 
Bibliotecznej w Kręgach Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance stanowiącej zał. nr 11 do nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLI/212/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – w miesiącu sierpniu b.r. wpłynął wniosek o utworzenie 
Sołectwa  Popowo  –  Letnisko.  Ten  wniosek  przedstawiłem  radnym,  którzy  zaproponowali
zorganizowanie  spotkania  z  mieszkańcami  w/w  miejscowości.  Spotkanie  odbyło  się  dnia
03 października 2009 r.  Wzięło w nim udział 27 mieszkańców. Mieszkańcy Popowa – Letnisko 
zgłosili na tym spotkaniu swoje problemy a my z Panem Wójtem przekazaliśmy je radnym. Radni 
zadecydowali aby sołectwo utworzyć z nową kadencją i przeprowadzić wybory sołeckie w terminie 
jak dla pozostałych sołectw na terenie  Gminy Somianka.  Dłużej  nie można dyskutować nad tą 
sprawą  i  w  porządku  dzisiejszych  obrad  zamieszczona  została  uchwała  w  sprawie  utworzenia 
Sołectwa Popowo – Letnisko. 

Mieszkanka  Popowa  –  Letnisko  E.  Kurek  –  proszę  aby  głosowanie  pozbawione  było  emocji. 
Utworzono  nową  miejscowość  i  potrzebuje  ona  swojego  sołtysa.  W  tej  miejscowości  od 
niepamiętnych  czasów  nic  nie  było  robione.  Rośnie  demokracja  więc  chcemy  wziąć  sprawę
w swoje ręce. Płacimy podatki więc chcemy korzystać z przywilejów. Tu występuje nierówność bo 
nie ma komu nas reprezentować. Obszar miejscowości dość duży, jest wiele do zrobienia. Prosimy 
o  zrozumienie  naszych  problemów  i  potraktowanie  nas  na  równi  z  innymi  lokalnymi 
społecznościami. W samej miejscowości Somianka jest 3 sołtysów, w Popowie 2 sołtysów. Krąży 
opinia, że jeśli w Popowie – Letnisko zostanie utworzone sołectwo to inne przysiółki też będą się 
domagały własnego sołtysa i to widocznie napawa lękiem radnych. Tak wcale być nie musi. My 
walczymy o swoje.

Radny J. Staśkiewicz – słyszałem, że Kępa Barcicka – 2 sołtysów, Dąbrowa też sołtysa i pewnie 
znalazłoby  się  jeszcze  kilka  miejscowości.  Sprawa  omawiana  była  na  wspólnym  posiedzeniu 
stałych komisji. Tam padł zarzut, że sołtys Huty Podgórnej o niczym nie informuje mieszkańców 
Popowa – Letnisko obszarowo przynależnego do Sołectwa Huta Podgórna. Chciałbym aby dziś 
odniósł się do tego zarzutu. 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – może nie o wszystkich sprawach informuję bo 
nie dotyczą one działkowiczów. W większości są to informacje skierowane do rolników. Gdyby 
mieszkańcy byli zainteresowani współpracą ze mną to byśmy wypracowali jakieś stanowisko.

Mieszkanka Popowa – Letnisko E. Kurek – o żadnych działaniach medycznych, inwestycyjnych
z Funduszu „Kapitał Ludzki” nie byliśmy informowani. Pan Sołtys Huty Podgórnej nie sprawdza 
się  w  działaniu  na  naszym  terenie.  To  jest  Sołtys  Sołectwa  Huta  Podgórna  a  my  jesteśmy 
mieszkańcami Popowa – Letnisko. Droga w Hucie została zbudowana a my nie mamy nic.

Radny L. Kozon – czy w ostatnich wyborach sołtysa Pani kandydowała na to stanowisko?
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Mieszkanka Popowa – Letnisko E. Kurek – nie.

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski i radny L. Kozon – kandydowała Pani bo obszar 
obecnego Popowa – Letnisko jest obszarem przynależnym do Sołectwa Huta Podgórna. 

Przedstawiciel mieszkańców Popowo – Letnisko – usłyszałem z ust naszego dostojnika, że nie ma 
nic złego w tym jeśli  pomaga się  członkom własnej  rodziny i  najbliższym. Tu też widzę takie 
stanowisko.

Radna  B.  Kiersnowska  –  uważam,  że  nie  należy  blokować  inicjatywy  lokalnej  działalności. 
Usłyszałam  dyskusję  mieszkańców  Popowa  –  Letnisko  i  sołtysa  Sołectwa  Huta  Podgórna
i to jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu słuszności utworzenia odrębnego sołectwa. 
Uważam, że powinniśmy podjąć uchwalę i nie blokować działania na rzecz lokalnej społeczności. 
Jestem „za”, będę głosować „za” i składam wniosek o imienne głosowanie w tej sprawie.

Przedstawiciel mieszkańców Popowa - Letnisko – trochę się dziwię stanowisku radnych. Pierwszy 
uczciwy głos  teraz  padł.  Każdy dba  o  własną  wieś.  W ostatnich  latach  wiele  się  zmieniło.  Ja 
dojeżdżam 7  lat  i  w tym okresie  był  „Dźwigar”,  „Ursus”,  z  „Ursusa”  zrobiło  się  350 działek 
letniskowych.  Jeśli  Państwo  tej  zmiany  nie  dostrzeżecie  to  będzie  początek  końca.  My  i  tak 
wygraliśmy bo ta sytuacja doprowadziła do lepszej aktywizacji. Jesteśmy jak te kury znoszące jajka 
za płotem. Jeśli zmobilizujemy 1/10 społeczności Popowa – Letnisko do aktywnego działania to nie 
wiem czy sąsiednia gmina nie zechce nas wziąć pod własne skrzydła.    

Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – kto tu jest kurą a kto jajem.

Przedstawiciel mieszkańców Popowa - Letnisko – my  to kury, które płacą podatki i w zamian nic 
nie otrzymują.

Mieszkanka  Popowa  –  Letnisko  E.  Kurek  –  powierzchnia  330  ha.  Mamy  największy  udział
w podatkach i żądamy utworzenia sołectwa.

Radny K. Rakowski – chciałem odnieść się do zachowania konkretnych osób z Popowa – Letnisko. 
Czy jest dziś obecny Pan Waldemar Jarkiewicz – autor listu otwartego.

Mieszkańcy Popowa – Letnisko – Pan Jarkiewicz jest chory i z tego powodu dziś nieobecny na 
sesji.

Radny  K.  Rakowski  –  Pan  Jarkiewicz  napisał  takie  rzeczy  nie  pytając  mnie  o  zdanie.  Ocena 
dotyczyła postępowania wszystkich radnych a przecież niektórzy byli „za”. Ja nie miałem okazji się 
wypowiedzieć bo się spóźniłem ale zostałem oceniony nie wypowiadając swojego zdania.  Dziś 
będę głosował przeciw utworzeniu sołectwa choć wcześniej byłem „za” utworzeniem sołectwa.

Mieszkanka Popowa – Letnisko E.  Kurek – sądziłam,  że jako radny z  tego  terenu będzie  Pan 
głosował za utworzeniem sołectwa. Proszę zagłosować zgodnie z własnym sumieniem.

Wójt Gminy A. Żołyński – widzę inicjatywę społeczną i jestem za utworzeniem sołectwa. Jestem 
trochę zniesmaczony zachowaniem mieszkańców na ostatnim spotkaniu.  Zabrał  głos  pan,  który 
zarzucał  wiele  kwestii  i  przedstawiał  to  w  świetle  „musicie”.  To  była  jedna  osoba  ale  jej 
zachowanie rzutuje na wszystkich mieszkańców i całą sprawę. Demokracja polega na tym, że tam 
gdzie  większość  tam  jest  racja.  Reasumując:  jestem  za  utworzeniem  sołectwa  ale  prośba  na 
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przyszłość  aby  zachowania  podczas  spotkań  wyrażały  więcej  sympatii  i  wykazywały  większą 
przychylność.  Radni  zauważyli,  że  w  teren  Popowa  –  Letnisko  należy  zaangażować  środki
i w budżecie na 2010 r. dali temu wyraz. Skierowanie środków na działania na terenie Popowa – 
Letnisko  nie  jest  zależne  od  kwestii  czy  sołectwo  zostanie  utworzone  czy  też  nie  zostanie 
utworzone.

Mieszkanka Popowa – Letnisko E. Kurek – przepraszam za zachowanie jednego z mieszkańców
i proszę aby fakty, nie emocje, wzięto pod rozwagę przy głosowaniu.

Radny K. Rakowski – czy szlaki turystyczne są Państwu niepotrzebne? Wywalczyłem 45.000 zł. na 
oświetlenie uliczne i szlaki. Klaskaliście przeciw. Więc jak mam to rozumieć?

Mieszkanka Popowa – Letnisko E. Kurek – sukces ma wielu ojców. Pana wcześniejsze działania nie 
wskazywały  na  zainteresowanie  naszą  miejscowością.  Dziś  chcemy  dyskutować  tylko  nad 
utworzeniem sołectwa.

Radny W. Bartosiak – kilka dni temu obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia więc apeluję do 
radnych o rozpatrzenie tej kwestii w atmosferze minionych świąt. Proszę o 5 minutową przerwę 
celem przedyskutowania tej sprawy.

Sprzeciwu brak.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 13.40 ogłosił 5 – minutowa przerwę

Obrady wznowiono o godz. 13.45 w obecności 14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku zgłoszonego 
przez radną B. Kiersnowską dotyczącego imiennego głosowania przy podjęciu uchwały w sprawie 
utworzenia Sołectwa Popowo – Letnisko.

W głosowaniu jawnym wniosek większością głosów: 4 głosami „za” i 10 glosami „przeciw” został 
odrzucony.

Przewodniczący odczytał treść uchwały stanowiącej zał. nr13 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie utworzenia Sołectwa Popowo - Letnisko   większością 
głosów: 5 głosami „za” i 9 głosami „przeciw” została odrzucona. 

Projekt w/w uchwały stanowi zał. nr 12do nin protokołu.

Radny M. Dąbrowski – proszę o zapisanie głosujących „za” w protokole.

Mieszkanka Popowa – Letnisko E. Kurek – prosimy o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami 
Popowa – Letnisko i przedstawienie argumentacji w tej sprawie. Dziwi mnie stanowisko naszego 
radnego, którego obraził list.  Decyzja na tak założylibyście sobie aureole na głowy. Tak się nie 
stało. Wydaje mi się,  że Rada Gminy boi się. Prosimy o spotkanie ze wszystkimi radnymi aby 
mogli mieszkańcom przedstawić własną argumentację w tej sprawie.

Przedstawiciele mieszkańców Popowa – Letnisko opuścili salę obrad.
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Do punktu 10
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
proponowane zmiany dotyczą: 

1. Zwiększenia  planowanych  dochodów  budżetu  gminy  o  kwotę  42.248,00  zł.  zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały - dochody te obejmują dochody związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do uchwały.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 111.402,00 zł. i jednocześnie 
zmniejszeniem o kwotę 99.064,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Zwiększenia  wydatków związanych z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej
i innych zadań zleconych gminie o kwotę 29.910,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
uchwały.

4. Ustalenia  dotacji  podmiotowej  dla  niepublicznej  jednostki  systemu  oświaty  zgodnie
z załącznikiem Nr 3  do uchwały.

Pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący odczytał treść uchwały stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/213/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. 
została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Do punktu 11
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że zgodnie
z zapisem w uchwale zimowe utrzymanie dróg zostanie podzielone na 2 etapy tj. 

• 1.01.2010 r. – 31.03.2010 r. 
• 1.11.2010 r. – 31.12.2010 r.

Łączna kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wynosi 20.907 zł. Czy wystarczy środków 
– trudno powiedzieć. To będzie zależne od warunków atmosferycznych.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy wszystkie gminy z powiatu wyszkowskiego takie 
uchwały już podjęły?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – oprócz gminy Rząśnik.

Radny T. Kokoszka – jak liczona jest kwota na realizację tego zadania?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – bierze się pod uwagę kilometraż dróg.

Innych pytań ani uwag do w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący odczytał treść uchwały stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/214/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego 
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zadania  zimowego utrzymania  dróg powiatowych na  terenie  Gminy Somianka została  podjęta 
jednogłośnie 12  głosami  „za”  w  obecności  12  radnych  podczas  głosowania  (brak  radnych:
B. Kiersnowskiej i K. Rakowskiego). 

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  przystąpienie  do  Stowarzyszenia  pod  nazwą  „Partnerstwo  Zalewu 
Zegrzyńskiego”  to  nic  innego  jak  przystąpienie  do  Lokalnej  Grupy  Działania.  Wyszkowskie 
stowarzyszenie  nie  otrzymało  środków od Marszałka.  Mamy możliwość  przystąpienia  do  innej 
Lokalnej Grupy Działania aby pozyskiwać środki na drobne lokalne działania. Gmina też będzie 
mogła  składać  wnioski.  Tak  więc  2010  rok  daje  nam  nowe  możliwości.  Obiecano  nam 
przeprowadzić szkolenia dla osób aktywnych na naszym terenie.

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

Radny T. Kokoszka – tu jest miejsce do działania dla mieszkańców Popowa – Letnisko.

Wójt Gminy A. Żołyński – tak, tu jest miejsce do działania dla osób aktywnych: sołtysów i osób 
fizycznych. Osoby fizyczne też mogą składać wnioski i pozyskiwać środki na lokalne działania.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący odczytał treść uchwały stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XLI/215/09 w sprawie przystąpienia  Gminy Somianka do 
Stowarzyszenia pod nazwą „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”  została podjęta jednogłośnie
13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania (brak radnego K. Rakowskiego). 

Do punktu 13
porządku obrad

Projekt Terminarza /planu pracy Rady Gminy Somianka na 2010 r. stanowiący zał. nr 17 do nin. 
protokołu przedstawił Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. 

Do  przedstawionego  projektu  planu  pracy  Rady  Gminy,  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  zgłosiła 
wniosek dotyczący przeniesienia z sesji zaplanowanej na XI 2010 r. „Uchwalenie stawek za wodę
i ścieki” do porządku sesji zaplanowanej na II 2010 r. ponieważ zgodnie z wnioskiem Kierownika 
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej,  Rada  Gminy  przedłużyła  okres  obowiązywania  stawek  do
31 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – wniosek uważam za zasadny. 

W głosowaniu jawnym w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”, w obecności
13 radnych podczas głosowania.

Innych zmian nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy na 
2010 r.

W głosowaniu jawnym terminarz/plan pracy Rady Gminy Somianka na 2009 r. stanowiący zał. nr 
18  do nin.  protokołu został  przyjęty jednogłośnie:  13  głosami  „za”,  w obecności  13  radnych 
podczas  głosowania. 

Do punktu 14
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 15.

Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Podziękowanie za drogi
• Sołtysa Sołectwa Suwin J. Czarnowskiego 
• Sołtysa Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowskiego  

Podziękowanie za uzupełnienia w drodze asfaltowej
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – dziękuję za uzupełnienia asfaltowe dziur w jezdni.

Podziękowanie za odcinek drogi w Nowych Płudach
Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – dziękuje za 500mb drogi i mam nadzieję, że będę mogła 
podziękować za całość.

Droga do Barcic
Sołtys Sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – krawędzie drogi do Barcic są powyłamywane. 
Powstały wyrwy. Ponadto barierki zabezpieczające ciek wodny przy tej drodze są powykrzywiane, 
pochylone.

Niedrożny przepust
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – przepust na łąkach jest niedrożny. Jeśli tylko warunki 
atmosferyczne  się  poprawią  to  wskażę  ten  przepust  i  trzeba  będzie  go  udrożnić.  To  ok.
2 godziny pracy koparką.

„Podziękowanie” za drogę Ulasek – Wólka Somiankowska - Kręgi
Radny W.  Bartosiak  –  składam w cudzysłowiu  podziękowanie  za  niepowstałą  drogę  Ulasek  – 
Wólka Somiankowska – Kręgi. Proszę o pełną determinację aby ta droga powstała. Panie Wójcie 
proszę dopilnować kogo trzeba i tego co nie zostało dopełnione aby nie zaprzepaścić przyznanych 
nam środków na ten cel. Chciałbym faktycznie za rok podziękować za tę drogę.

Podziękowanie za zorganizowanie spotkania opłatkowego
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – choć nie uczestniczyłem to dziękuję za zaproszenie
i  zorganizowanie  spotkania  opłatkowego  dla  radnych,  sołtysów,  pracowników  Urzędu  Gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych. 
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Życzenia od europosła i posłanki RP
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał nadesłane przez europosła J. Kalinowskiego oraz 
posłankę Rzeczpospolitej Polski E. Jakubiak życzenia świąteczno – noworoczne.

Wójt Gminy A. Żołyński – odpowiadając na zgłoszone wyżej wnioski informuję, że:
• droga do Barcic jest droga powiatową i  z własnych środków nie możemy dokonać tych 

napraw,
• zaszorowany przepust przy drodze gminnej trzeba będzie udrożnić,
• drogę   Ulasek  –  Wólka  Somiankowska  –  Kręgi  można  wykonać  z  własnych  środków

i czekać na refundację ale pytanie czy nas na to stać. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 
1.600.000 zł.

Ponadto chcę powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło za otrzymane podziękowania.

Tablice sołeckie
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  dziś  są  przygotowane  do  odbioru  obiecane  tablice  dla  Sołtysów
z herbem Gminy.

Życzenia noworoczne
• Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  życzę Państwu i  sobie  realizacji  wszystkich  zaplanowanych 

inwestycji,  aby nam się  dobrze  żyło  w naszej  małej  ojczyźnie.  Ponadto  życzę  zdrowia, 
jeszcze raz zdrowia i pieniędzy.  

• Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – życzę aby podziękowań było coraz więcej i aby 
udało  się  zrealizować  zaplanowane  inwestycje.  Życzę  również  zdrowia,  szczęścia
i pieniędzy.  

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.30 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLI 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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