
PROTOKÓŁ Nr XLVII/10

z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 29 czerwca 2010 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób
Nieobecnych nieuspr.     -   1 osoba

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej        - Wójt Gminy
2. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
5. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Somiance
6. Piątek Andrzej - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Nieścior Jacek - Radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
9. Przedstawiciele prasy lokalnej
10. 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 protokołu z XLVI zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z dnia 02 czerwca 

2010 r. 
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/170/09 Rady Gminy Somianka

z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Somiance do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka.
9. Sprawozdanie  Dyrektora  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  z  działalności  za

2009 r. 
10. Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Somiance

z działalności za 2009 r. 
11. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2009 r.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum – w chwili  otwarcia  obecnych  12 radnych (brak  radnego:  W.  Bartosiaka,  S.  Nasiadka
i K. Rakowskiego) 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.

W tym punkcie Wójt Gminy A. Żołyński złożył wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku 
sesji  w punkcie  12 podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia  do realizacji  projektu pt.  "Od super 
przedszkolaka  do  wzorowego  uczniaka"  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.
W uzasadnieniu poinformował, że złożony projekt w w/w sprawie został pozytywnie rozpatrzony
i podjęcie uchwały jest niezbędne z uwagi na możliwość przystąpienia do realizacji. 

Radny  M.  Dąbrowski  –  uważam,  że  z  Komisja  powinna  zapoznać  się  z  projektem.  Jest  to 
inwestycja za 3,5 mln. zł. Nic o tym nie wiedzieliśmy, a powinniśmy. Jest to trochę lekceważenie 
Komisji Oświaty.

Na salę obrad przybył radny K. Rakowski – stan 13 radnych.

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

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

W głosowaniu jawnym wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji w punkcie 12 podjęcie 
uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji  projektu pt.  "Od super przedszkolaka do wzorowego 
uczniaka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został przyjęty większością głosów: 
10 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z dnia 02 czerwca 

2010 r. 
5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/170/09 Rady Gminy Somianka

z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Somiance do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka.
9. Sprawozdanie  Dyrektora  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  z  działalności  za

2009 r. 
10. Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Somiance

z działalności za 2009 r. 
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11. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Od super przedszkolaka do 

wzorowego uczniaka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Radna B. Kiersnowska – chcę radnym i Przewodniczącemu Rady Gminy podziękować za decyzję 
dotyczącą  dzierżawy nieruchomości  w Woli  Mystkowskiej.  Odbyło  się  w tej  sprawie  zebranie 
wiejskie i mieszkańcy nie zgodzili się na dzierżawę. Dziękuję Radzie Gminy, że uszanowała tę 
decyzję.

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian  do  protokołu  Nr  XLVI/10  Rady Gminy Somianka  z  dnia  02  czerwca  2010  r.  nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 02 czerwca 2010 r. 
został przyjęty większością głosów: 11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 
13 radnych podczas głosowania – radny M. Dąbrowski nie wziął udziału w głosowaniu.

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 odniesieniu do realizacji projektów poinformował, że:

– do  projektu  „  Mobilni  zawodowo”  skierowanego  do  mieszkańców  Woli  Mystkowskiej
i  okolic  wpłynęło  27  zgłoszeń.  Do projektu  zakwalifikowanych  zostanie  20  osób.  Kurs 
rozpocznie się dnia pod koniec lipca br. Planowane zakończenie kursu dnia 31 października 
2010 r.

– do  projektu  „Mobilni  zawodowo”  skierowanego  do  mieszkańców  Somianki  i  okolic 
wpłynęło 38 zgłoszeń. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób. Kurs rozpocznie 
się dnia lipca br. Planowane zakończenie kursu dnia 31 października 2010 r.

– do  projektu  „Edukacja  przez  taniec”  wpłynęło  55  zgłoszeń  w  tym:  38  dziewcząt
i  17  chłopców.  Do  projektu  zakwalifikowanych  zostanie  32  osoby:  16  dziewcząt
i 16  chłopców. Kurs rozpocznie się dnia 15 lipca br. Zakończenie kursu dnia 31 grudnia 
2010 r.

Ponadto nawiązując do stwierdzenia dotyczącego lekceważenia Komisji  Oświaty zwrócił  się do 
członków  w/w  komisji  z  zapytaniem  gdzie  była  Komisja  Oświaty  gdy  przedstawiana  była 
informacja o tym, że Urząd Gminy składa wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
realizację programu „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”.

Radna B. Polak - przedszkola, z czym się to wiąże i jakie będą konsekwencja dla gminy? Nie wiem 

3



czy ta sprawa była omawiana, czy nie była omawiana. Czy mamy w budżecie środki na ten cel, czy  
nie mamy. Gdzie będą te ośrodki przedszkolne?

Wójt Gminy A. Żołyński – pytając o skutki finansowe miała Pani na myśli wkład własny?
Radna B. Polak – tak.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – złożyliśmy wniosek na przedszkola na początku br. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie. Wkład własny wynosi 1,5% wartości całego projektu w tym kosztu energii 
elektrycznej  i  wynajmu  pomieszczeń.  Ośrodki  przedszkolne  wstępnie  zaplanowano  w Nowych 
Wypychach  dwa ośrodki po 20 dzieci i w Somiance jeden ośrodek liczący 20 dzieci. Z uwagi na 
niedostateczną liczbę dzieci w Nowych Wypychach podjęto decyzję następującą:

– w Nowych Wypychach jeden ośrodek dla 20 dzieci,
– w Somiance dwa ośrodki po 20 dzieci tj. dla 40 dzieci.

Radna B. Polak – w tych samych Wypychach gdzie rozwiązano szkołę?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  nie  rozwiązano  lecz  przekształcono  w   filię  o  strukturze 
organizacyjnej  1-3  wraz  z  ośrodkami  przedszkolnymi.  Obiecałem  ośrodki  przedszkolne
i z obietnicy wywiązuję się.

Radna B. Polak – do szkoły dzieci nie było a do przedszkola są?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  dzieci  dowożone są również  ze  Starego i  Nowego Kozłowa,
z Ostrów.

Radny M. Dąbrowski – a co z ośrodkami przedszkolnymi z Fundacji Komeńskiego?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – realizacja projektu kończy się w tym roku i  nie  przedłużamy 
umowy z wyjątkiem Krąg. Nowa oferta jest dla nas korzystniejsza. 

Radny M. Dąbrowski – w Kręgach przedszkole zostaje?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – przedszkola będą wszędzie tam, gdzie będą dzieci.  

Radna B. Polak – rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Kręgach otrzymali odpowiedź, 
że na nowy rok szkolny nie prowadzi się zapisów bo przedszkola nie będzie.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  nie  powinna  takiej  informacji  udzielać  bo  wprowadza 
zainteresowanych w błąd. W miesiącach lipiec – sierpień trwa nowy nabór zarówno do ośrodka 
przedszkolnego z Fundacji Komeńskiego jak i ośrodków z nowego projektu.

Radna B. Kiersnowska – być może nauczyciel nie miał informacji na ten temat.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Gminy.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 11.10 ogłosił 30 – minutową przerwę.
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Obrady  wznowiono  o  godz.  12.00  w  obecności  13  radnych  (brak:  radnego  W.  Bartosiaka,
B. Kiersnowskiej i S. Nasiadka).

Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Somiance D. Chodyna poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym 
w  myśl,  której  obecnie  upoważnienia  kierownikowi  GOPS   do  podejmowania  działań  wobec 
dłużników alimentacyjnych udziela Wójt (przed zmianą ustawy ta kompetencja należała do Rady 
Gminy), nastąpiła konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały w w/w sprawie. Takie 
upoważnienie już zostało wydane przez Wójta Gminy.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  uchylenia  uchwały
Nr  XXXV/170/09  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  21  lipca  2009  r.  w  sprawie  upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance do podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych.  

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XLVII/243/10  w przedmiotowej  sprawie  została podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. Stanowi ona zał. nr 5 
do nin. protokołu.

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – na przerwie zasygnalizowałem potrzebę dokonania kolejnych zmian
w stosunku do projektu uchwały , który został radnym przesłany. Dyskutowaliśmy nad tym a chodzi 
o przetarg na „Modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance” - zadanie związane
z  realizacją  projektu.  Realizacja  zadania  wynikająca  z  przetargu  jest  wyższa  o  16.000  zł.
w  stosunku  do  kwoty  planowanej.  Stanęliśmy  przed  dylematem:  unieważnić  przetarg  czy 
realizować zadanie? Żeby realizować zadanie należy zwiększyć środki na jego realizację. Proponuję 
przesunąć środki z drogi Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi. 

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy na sale obrad powróciła B. Kiersnowska – stan – 14 radnych.

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  –  pozostałe  zmiany  przedstawione  w  projekcie  przesłanym 
radnym to:

• przesunięcia  między  działami  dotyczące  trzech   projektów  „Edukacja  przez  taniec”, 
„Mobilni zawodowo” dla mieszkańców Somianki i okolic oraz Woli Mystkowskiej i okolic,

• pomoc socjalna – zwiększenie o 9.000 zł.
dodatkowo po uzgodnieniach w dniu dzisiejszym uwzględniając kwotę 16.000 zł., w zał. nr 2 do 
uchwały została wprowadzona następująca zmiana:

• zmniejszenie środków w dz. 600 o kwotę 16.000 zł.
• zwiększenie środków w dz. 921 o kwotę 16.000 zł.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.
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Radni  jednogłośnie  wyrazili  zgodę  na  wprowadzenie  zmiany w wysokości  16.000 wynikającej
z otwarcia przetargu na realizację projektu „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

Projekt  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy na  rok  2010 stanowi  zał.  nr 6  do nin. 
protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 
2010 stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLVII/244/10  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  zaciągnięcie  kredytu  jest  następstwem  realizacji  inwestycji  w  br. 
podpisano umowy na:

• gospodarkę wodno – ściekową, 
• drogę Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi,
• odnowę wsi.

Realizacja  powyższych  projektów  pociąga  konsekwencje  finansowe.  Po  rozliczeniu  inwestycji 
otrzymamy zwrot środków.

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy A. Żołyńskiego z sali wyszła radna B. Kiersnowska – stan
13 radnych.

Pytań ani uwag do w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego  kredytu  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Gminy  Somianka 
stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLVII/245/10  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Sprawozdanie z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Somiance  za  2009 r.  stanowiące
zał. nr 9 do nin. protokołu   przedstawiła Dyrektor w/w placówki D. Groszkiewicz.

W trakcie  składanego przez  Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  D.  Groszkiewicz   na  salę 
obrad powróciła radna B. Kiersnowska – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. Sprawozdanie zostało przyjęte 
do akceptującej wiadomości.

Plan  pracy Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Somiance  na  2010 r.  wraz  z  planem finansowym 
stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu.  
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Do punktu 10
porządku obrad

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Somiance  D.  Chodyna  przedstawiła 
sprawozdanie  z  realizacji  zadań  w  2008  r.,  które  stanowi  zał.  nr  11  do  nin.  protokołu.  Na 
zakończenie swego wystąpienia zwróciła się z prośbą do zebranych aby zgłaszali do GOPS osoby,  
które należałoby objąć pomocą społeczną.
  
W trakcie wypowiedzi Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance na salę 
obrad przybył Kierownik  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek natomiast salę 
opuścili radni: B. Kiersnowska i K. Mosakowski – stan 12 radnych.

Do przedłożonego sprawozdania zgłoszono następujące pytania:

 Radny L.Kozon – ze sprawozdania wynika,  że 1 osoba finansuje sama swój pobyt w Domu 
Pomocy Społecznej. Jaki byłby koszt gdyby pobyt musiał sfinansować GOPS?

Odp: Kierownik GOPS D. Chodyna – 70% finansuje pensjonariusz z własnej emerytury bądź renty 
a 30% to byłby koszt do pokrycia ze środków własnych gminy.

 Radny L.Kozon – planuje się umieszczenie kolejnych 2 osób?

Odp:  Kierownik  GOPS D.  Chodyna  –  tak,  ale  czynimy starania  aby w  tych  przypadkach  nie 
obciążać budżetu gminy. 

 Radny L. Kozon – nie można obciążyć rodziny?
 
Odp:  Kierownik  GOPS  D.  Chodyna  –  jedna  osoba  jest  samotna.  Obciążyć  kosztami  można 
rodziców, dziadków, dzieci.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości.

Na salę obrad powrócili radni B. Kiersnowska i K. Mosakowski – stan 14 radnych.

Do punktu 11
porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance przedstawił Kierownik 
tej jednostki A. Piątek - pisemna treść sprawozdania stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu.

Do przedstawionego sprawozdania zgłoszono następujące pytania i uwagi:

• Radny M. Dąbrowski – w nawiązaniu do zadania wykonywanego przez ZGK a mianowicie 
naprawy nawierzchni dróg chcę zgłosić potrzebę uzupełnienie trzech dziur : dwie na rondzie 
w Popowie i jedną za p. Gawlikiem w stronę Ośrodka Oddziału zamkniętego.

• Radny L. Kozon – ... no właśnie. Wielokrotnie tam było nasypywane i wciąż są dziury. Ja 
też zgłaszałem ten problem.
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Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – są to prace wymagające „siły specjalistycznej” -  nalewki na 
gorąco. My tego nie zrobimy profesjonalnie.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do akceptującej wiadomości.

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  żeby przystąpić  do realizacji  projektu  „Od super  przedszkolaka  do 
wzorowego uczniaka” rada Gminy musi podjąć uchwałę w prawie realizacji tego przedsięwzięcia. 
Wcześniej podałem szczegółowe informacje na ten temat.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu pt. „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki  stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLVII/246/10  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 12 głosami „za” i 2 głosami "wstrzymującymi się" w obecności 14 radnych 
podczas głosowania. 

Do punktu 13
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad.

Do punktu 14
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Protesty mieszkańców Jank i Jackowa Dolnego
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść protestów dotyczących budowy sortowni 
odpadów:

– mieszkańców Jank – stanowiącego zał. nr 14 do nin. protokołu,
– mieszkańców Jackowa Dolnego – stanowiącego zał. nr 15 do nin. protokołu,

Sołtysi Sołectw: Henrysin i Jackowa Górnego – my też składaliśmy protesty w tej sprawie.

Odp. Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – otrzymałem tylko dwa.

Przydomowe oczyszczalnie
Wójt Gminy A. Żołyński – jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na przydomowe oczyszczalnie. 
Przewidziana została partycypacja mieszkańców gminy w kosztach tej inwestycji. 183. domostwa 
będzie  miało  oczyszczalnie.  Zorganizujemy  zebrania  i  omówimy  szczegóły.  Początkowo  było 
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więcej  chętnych  ale  informacja  o  wkładzie  własnym  niektórych  właścicieli  nieruchomości 
odstraszyła.

Protesty zgłoszone do inwestycji – sortownia odpadów
Wójt Gminy A. Żołyński – odnośnie protestów dotyczących budowy sortowni odpadów informuję, 
że wniosek firmy został wysłany do różnych instytucji celem uzyskania uzgodnienia. Po uzyskaniu 
pozytywnych  opinii  a  w  tym  opinii  z  WIOŚ-u  i  SANEPID-u  prowadzona  będzie  rozprawa 
administracyjna. Zainteresowane strony zostaną zaproszone.
Podobnie będzie z wieżą telefonii komórkowej.

Spotkanie w GDDKiA w sprawie rozbudowy drogi nr 62
Wójt  Gminy A.  Żołyński  – 02 lipca 2010 r.  o godz.  12.00 w siedzibie  GDDKiA odbędzie się 
spotkanie Wójtów dotyczące rozbudowy drogi nr 62. Zostanie przedstawione studium. Zapraszam 
wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawą do zgłaszania wniosków, zapytań, które będę 
mógł zaprezentować na tym spotkaniu.

Wodociąg w woli Mystkowskiej
Radna B. Kiersnowska – co dzieje się w sprawie budowy wodociągu w Woli Mystkowskiej? Na 
jakim etapie sprawa się znajduje?.

Wójt Gminy A. Żołyński zwrócił  się z prośba do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
o udzielenie odpowiedzi na te pytania.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej A. Piątek – podpisana została umowa na wykonanie 
inwestycji.  Niebawem  na  teren  prac  zwiezione  zostaną  materiały.  Zorganizujemy  spotkanie
z mieszkańcami, aby poznać opinię: czy rozpoczynamy prace, czy czekamy na zbiór plonów.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Radny  L.  Kozon  –  należałoby  dokonać  zmian  uchwały  z  2000  r.  o  planie  zagospodarowania 
przestrzennego.

Gdzie dożynki 2010
Sołtys sołectwa Skorki A. Zaborowski – gdzie w tym roku odbędą się dożynki bo kilka wersji krąży 
po okolicy.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – dożynki w tym roku odbędą się ponownie w Popowie Kościelnym.

Wycieczki zagraniczne
Radny  M.  Dąbrowski  –  czy  ktoś  z  radnych  i  sołtysów  był  informowany  o  organizowanych 
wycieczkach zagranicznych?

Odp: Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – wycieczkę do Wilna organizował proboszcz parafii 
Somianka.  Organizatorem wyjazdu  do  Włoch  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury.  Tu  nie  mogę  się 
wypowiedzieć. Myślę, że Pani Dyrektor GOK udzieli odpowiedzi osobiście.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – w sprawie wycieczki do Włoch trzeba będzie zwrócić się do Pani  
Dyrektor GOK bo ona jest  organizatorem tego wyjazdu. My staramy się  zorganizować kolejne 
wyjazdy letnie dla dzieci.

Radny M. Dąbrowski – chodzi mi o wycieczki zagraniczne.
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Hydrant 
Sołtys Sołectwa Henrysin M. Dobrzyński – hydrant przy drodze w Henrysinie pochylony. Trzeba 
go usunąć.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.20 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLVII 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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