
PROTOKÓŁ  NR XXXIVN/09

z  XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 23 czerwca 2009 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób (w tym 2 osoby spóźnione)

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta Gminy
2. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy

                                                                        w Somiance
4. Kuchta Elżbieta - Insp. ds. obsługi Rady Gminy
5. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.  
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.  J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  14  radnych  (brak  radnego
W. Bartosiaka) - Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał wniosek Wójta 
Gminy  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  stanowiący  zał.  nr  3  do  nin.   protokołu a  następnie 
przedstawił porządek obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tola przeprosił za nieobecność Wójta na sesji ale z uwagi na 
potrzebę dowiezienia żony do lekarz nie mógł przybyć na sesję.
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Do punktu 3
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała,  że 
zaistniała potrzeba dokonania zmian budżetowych w związku z pozyskaniem środków z funduszy 
unijnych  przez  GOPS.  Proponuje  się  w  dochodach  zmniejszyć  dochody  na  wydatki  rzeczowe
o kwotę 3.900 zł. a zwiększyć dochody na wydatki inwestycyjne.

Zastępca Wójta A. Salwin – kwota 3.900 zł. była na dochodach rzeczowych a trzeba ją przenieść na 
wydatki inwestycyjne. Sprawa dotyczy projektu „Szansa dla bezrobotnych kobiet”, który będzie 
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale 
Nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy 
Somianka na 2009 r.  stanowiącej  zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXXIVN/163/09 w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Na salę  przybył radny W. Bartosiak – stan 15 radnych. 

Do punktu 4
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Poprawa stanu mostu na drodze dojazdowej do łąk
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – rolnicy zgłaszali do mnie problem zepsutego mostu na 
drodze dojazdowej do łąk. Trzeba go naprawić by umożliwić rolnikom sianokosy. To najwyższa 
pora.

Odp. Zastępca Wójta Gminy A. Salwin – jutro tj. 24 czerwca 2009 r. Firma Pana Kobiałki zajmie 
się tą sprawą. Dzwoniłam i uzgodniłam to z Wójtem.

Sołtys  Sołectwa Somianka Parcele  A.  Kruza – należałoby zająć się  usunięciem suchych  gałęzi
z  drzew  rosnących  w  alei  w  Somiance  -  Parcele  wiodącej  do  drogi  krajowej.  Zagrażają  one 
bezpieczeństwu użytkownikom tej drogi. W każdej chwili przy dużym wietrze dosyć duża gałąź 
może się złamać i spaść.

PKS przez Somiankę
Radny T.  Kokoszka  –  już  znacznie  wcześniej  upominałem się  o  kurs  PKS przez  miejscowość 
Somianka. Sprawa utknęła w martwym punkcie.

Odp. Zastępca Wójta A. Salwin – prowadzono rozmowy z przedstawicielami PKS ale nic dalej się 
nie dzieje.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – Wójt Gminy A. Żołyński podjął rozmowy z PKS na ten 
temat i sprawa zakończyła się stanowiskiem PKS następującym: jeśli PKS wygrałby przetarg na 
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dowóz uczniów do szkół na terenie gminy bądź do Zespołu Szkół w Somiance to taki kurs byłby 
możliwy, ale tylko w takim przypadku.

Konieczność posiadania świadectw dla tuczników przeznaczonych do sprzedaży
Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie T. Grześkiewicz – rolnicy nie otrzymali – a może tylko ja nie 
otrzymałem  informacji  na  temat  sprzedaży  tuczników.  Okazuje  się,  że  Lekarz  Powiatowy 
Weterynarii  wysłał  w teren  informacje  na  temat  konieczności  posiadania  świadectwa  dla  sztuk 
przeznaczonych do sprzedaży. Koszt świadectwa to:

– 17 zł. za świadectwo - do 15 szt.
–  za każdą następną sztukę pow. 17 – trzeba zapłacić 1 zł.

Aby uzyskać  świadectwo trzeba  zgłosić  się  24 godz.  przed  sprzedażą  do miejscowego lekarza 
weterynarii.

Odp. Zastępca Wójta Gminy A. Salwin – wczoraj pismo na w/w temat od Powiatowego Lekarza 
Weterynarii  wpłynęło  do  Urzędu  Gminy  i  obecnie  opracowywana  jest  informacja,  którą 
przekażemy w teren.

Powiadomienie na sesję
Radny  J.  Staśkiewicz  –  dlaczego  nie  byłem  poinformowany  na  sesję,  która  odbyła  się  dnia
09 czerwca 2009 r.? Wcześniej była mowa o 10 czerwca br. 

Odp.  Insp.  ds.  obsługi  Rady  Gminy  E.  Kuchta  –  o  terminie  posiedzenia  powiadomiłam 
telefonicznie,  tak  jak  wszystkie  pozostałe  osoby,  które  miały  wziąć  udział  we  wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji. To nie była sesja. Faktem jest, że telefon odebrała żona albo córka 
(teraz nie pamiętam dokładnie) ale zapewniła, że informację przekaże . 

Radny J. Staśkiewicz – pod moją nieobecność straciłem drogę bo przecież decydowano o budowie 
dróg.

Odp. Zastępca Wójta A. Salwin – na wspólnym posiedzeniu brano pod uwagę dwie wersje: 
– I wersja: - budowa drogi Suwin – Ciski,

               - budowa drogi Huta Podgórna - Wielęcin
– II wersja:        - budowa drogi Suwin – Ciski,

                                   - budowa drogi Barcice.
Większością głosów dokonano wyboru I wersji.

Poprawa stanu drogi powiatowej w Woli Mystkowskiej
Radna B. Kiersnowska – trzeba poprawić drogę na odcinku 100mb przy Zespole Szkół w Woli 
Mystkowskiej. Jest to droga powiatowa. Łamie się asfalt, Na poboczach po deszczu stoi woda. Nie 
nadają  się  do  użytkowania  przez  pieszych.  Po  pierwszej  interwencji  troche  wybrano  ziemię  z 
poboczy i uzupełniono inną ale też ich stan pozostawia wiele do życzenia.

Radny J. Staśkiewicz – 100 mb poboczy można poprawić we własnym zakresie „a nie tylko chcieć. 
Trzeba coś od siebie dać.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – trzeba używać tłucznia. To dobry towar i o to chodzi.

Odp. Zastępca Wójta Gminy A. Salwin – pobocza, o których mówiła p. B. Kiersnowska znajdują 
się przy drodze powiatowej i będziemy w tej sprawie interweniować do Starostwa w Wyszkowie.
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Ośrodek  Zdrowia w Somiance
Radny M. Dąbrowski:

– Czy  jest  ekipa  do  sprzątania  Ośrodka  Zdrowia? -  obecnie  każdy  lekarz  sprząta  swoje 
skrzydło a korytarz pozostaje do sprzątnięcia chyba pacjentom;

– Od wiosny trawa przy Ośrodku zdrowia w Somiance nie skoszona;
– Odpada tynk zewnętrzny z budynku Ośrodka Zdrowia w Somiance.

Odp. Zastępca Wójta A. Salwin – jutro wydamy dyspozycje dla Kierownika Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Somiance.

Słaba widoczność na skrzyżowaniu dróg w Somiance przy alei
Radna H. Wykowska - na skrzyżowaniu dróg w Somiance przy alei rośnie wysoka trawa. Nie widać 
co dzieje się na drodze krajowej. To zagraża bezpieczeństwu podróżującym.

Radny T. Kokoszka – należałoby dokonać lustracji terenu i zrobić porządki.

Radny M. Dąbrowski:
– Piwnica Ośrodka Zdrowia w Somiance – należałoby zajrzeć i sprawdzić co tam się dzieje:
– Poprawa stanu drogi w Popowie – Parcele – droga przy posesji i droga dojazdowa do 

posesji Pana K. Gajewskiego są w fatalnym stanie. Po deszczu stają się nieprzejezdne. Taki 
stan  drogi  pozostał  po  pracach  wodociągowych.  Przez  kilka  lat  nic  nie  zrobiono,  żeby 
poprawić stan tych dróg.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – dziś na ten temat nie udzielimy odpowiedzi. Ta sprawa 
zostanie przekazana Panu Wójtowi. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15.40 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:          Przewodniczył:

                                                                        
   /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                   Rady Gminy
      Insp. ds. obsługi     
      Rady    Gminy       /-/  Tadeusz Jacek Tolak
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