
PROTOKÓŁ  NR XXXIII/09

z  XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 25 maja 2009 r.

w sali sali obrad Urzędu Gminy

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób (w tym 1 osoba spóźniona)
Nieobecnych nieuspr.  -   2 osoby  
Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Kalinowski Jarosław - Wicemarszałek Sejmu RP
2. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy
3. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta
4. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
5. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
6. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
7. Nieścior Jacek - Radca Prawny
8. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wystąpienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego.
4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. Przyjęcie protokołów:

• z XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
• z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 maja 2009 r.

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  przekształcenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Nowych 

Wypychach w filię oraz określenia struktury organizacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O godz. 10.10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak. 
Po  stwierdzeniu  quorum -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  12  radnych  (brak  radnego

1



W. Bartosiaka,  M. Krysiaka  i  S.  Nasiadka)  -  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  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  zgłosił  wniosek  dotyczący 
wprowadzenia do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem 
Powiatu Wyszków.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zaproponował  podjęcie  w/w  uchwały  w  punkcie
10 porządku obrad. 

Radny J. Staśkiewicz – jakie koszty zaproponowano na letnie utrzymanie? Na drodze do Barcic 
trzeba dokonać naprawy przepustu. Obecnie jest na środku drogi dół. To bardzo niebezpieczne. 

Wójt Gminy A. Żołyński – zgłoszono do mnie ten problem wczoraj ale z uwagi na to, że wczoraj 
była niedziela nie było komu tego zgłosić. Dziś z samego rana przekazałem informacje do Powiatu 
Wyszków.

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

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

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  12  głosami  „za”  w  obecności
12 radnych podczas głosowania (brak radnych: W. Bartosiaka, M. Krysiaka i S. Nasiadka).  

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

3. Wystąpienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Przyjęcie protokołów:
- z XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009 r.
- z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 maja 2009 r.
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 przekształcenia Publicznej  Szkoły Podstawowej w Nowych 

Wypychach w filię oraz określenia struktury organizacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 3
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  udzielił  głosu  Marszałkowi  Sejmu  Rzeczpospolitej  Polskiej
J. Kalinowskiemu.

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej J. Kalinowski swą wypowiedź odniósł do trzech kwestii:
I. Środki pomocowe dla rolników:

1. „Młody rolnik”  -  było 50.000 zł.,  będzie  75.000 zł.  Jeśli  ktoś  złożył  wniosek to 
będzie wzywany do poprawienia.

2. Wszystkie  wnioski  prawidłowo  złożone  będą  zrealizowane.  Będzie  ogłoszony 
ponowny nabór wniosków do wykorzystania puli.

3. Jesienią będzie ogłoszony nabór wniosków na renty strukturalne.
II. Podział środków na inwestycje:

Nieco  mniej  środków zostało  skierowanych na teren  Mazowsza.  Tu zadecydował  wątek 
polityczny. Marszałkiem Województwa jest  A. Struzik z PSL. Obecnie większość należy do 
Platformy  Obywatelskiej  a  Polskie  Stronnictwo  Ludowe  jest  w  mniejszości  (proporcje 
przedstawiają się następująco – 20/13). Dlatego większość środków zostało skierowanych
w inny rejon.

III. Udział w wyborach:
Apeluję  do  sołtysów  o  frekwencję  w  wyborach.  Na  terenach  wiejskich  niższa  jest 
frekwencja niż w miastach. Ponadto miasta mają więcej mandatów. Chcemy aby znacząca 
ilość środków trafiła na tereny wiejskie. Stąd uczestnictwo w wyborach ludności z terenów 
wsi jest tak ważna.
W Parlamencie  Europejskim będą  zapadały rozstrzygnięcia  w wielu  sprawach a  w tym
i  w  kwestiach  dotyczących  rolnictwa.  Obecnie  jest  propozycja  zlikwidowania  polityki 
rolnej. Gdyby tak się stało, to byłaby tragedia dla rolnictwa europejskiego. 

W parlamencie  europejskim są  dwie  ważne  kwestie:  1.  wspólna  polityka  rolna,  2.  utrzymanie 
jednakowych warunków w całej Unii Europejskiej. Bedziemy walczyć. Nie obiecuję, że wszystko 
uda się  wygrać.  Czasem trzeba będzie  pójść  na kompromis  .  każdy chce  coś  dla  siebie  ugrać. 
niejednokrotnie trzeba ustąpić aby zyskać sojusznika w innych sprawach ważnych dla Polski. Jeśli 
nie będzie szybkich decyzji to pozostaniemy w tyle bo świat gna do przodu. Ważne, aby zyskać 
pozytywne efekty w globaliźmie.
Na  zakończenie  swego  wystapienia  Marszałek  Sejmu  Rzeczpospolitej  Polskiej  J.  Kalinowski 
zwrócił się z prośbą o udział w wyborach.

Podczas wystąpienia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej J. Kalinowskiego na salę przybył 
radny W. Bartosiak – stan 13 radnych.

W tym punkcie zgłoszono nastepujące zapytania:

– Radna H. Wykowska – czy mógłby Pan powiedzieć nam coś o funduszu sołeckim?

Odp. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej J. Kalinowski – jest ustawa o samorządzie. Byłem 
przeciwny tworzeniu funduszu sołeckiego.  Platforma Obywatelska chciała  podziału środków na 
poszczególne sołectwa. Sołectwa nie udźwigną ciężaru inwestycji. Jest zapis, że Rada Gminy może 
przyznać środki na fundusz sołecki.

– Radny W. Bartosiak – powtarzając słowa Marszałka chcę osobiście również zachęcić do 
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udziału  w  głosowaniu.  Były  głosy  ,  że  jeśli  Pana  Marszałka  wybiorą  do  parlamentu 
europejskiego to pójdzie stąd. jestem optymistycznie nastawiony i myślę, że wróci. Jeśli Go 
wybierzemy, to zajmie się sprawami wsi w parlamencie europejskim.

– Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  każdy  kto  podąża  do  Europy  i  chce 
decydować  o  sprawach  ludzi  powinien  pojechać  do  Jerozolimy,  do  miejsca  urodzenia 
Chrystusa i dopowiedziec sobie na pytanie: czy chce objąć urząd dla własnej korzyści, czy 
po to by walczyć o interesy dla Polski. Pan jest uczciwym człowiekiem i wiem, że Pan 
uczciwie wykona swoje zadanie.

– Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – moim zdaniem zasady przynawania środków na 
inwestycje nie są do konca sprawiedliwe.

Odp.  Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej  J.  Kalinowski  –  jest  wskaźnik „g”,  który przy 
podziale środków odgrywa ważną rolę. Trochę fałszuje obraz. Biedniejsze gminy dzięki wsparciu 
osiągniętemu przy tym wskaźniku rozwijają  się  bardziej  dynamicznie.  Trzeba w takiej  sytuacji 
dokonac  zmiany.  Ponadto  będziemy zarządzać  kontrole  punktowania  wniosków bo  nie  zawsze 
punktacja jest solidnie obliczana.

Innych pytań nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  i  Wójt  Gminy  podziękowali  Marszałkowi  Sejmu  RP
J. Kalinowskiemu za udział w sesji.

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej J. Kalinowski wyraził swą wdzięczność za możliwość 
uczestniczenia w sesji Rady Gminy.

Radni podziękowali Marszałkowi brawami. Wręczono kwiaty.

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej J. Kalinowski opuścił salę obrad.

Do punktu 4
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 5
porządku obrad

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

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXXI  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  23  kwietnia
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”.

● Zmian do protokołu z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXXII  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  19  maja
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”.
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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.  Przedstawiając  informację  Pan  Wójt 
podziękował Marszałkowi Sejmu RP J. Kalinowskiemu za pomoc dotyczącą wniosku na budowę 
boiska w Somiance złożonego do funduszu „Orlik”.
 
Do informacji Wójta Gminy zgłoszono następującą uwagę:

– Radny  L.  Kozon  –  Panie  Wójcie,  ostatnio  można  było  zaobserwować  prace  na  drogach: 
uzupełniano ubytki  w jezdni.  Ubytki  te  są tylko „chlapnięte” a mniejsze dołki  w ogóle nie 
ruszone. Należałoby zwrócić na to uwagę aby ta naprawa była wykonana solidniej.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – zajmę się tą sprawą.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości..

Do punktu 6
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały wygłosiła Skarbnik Gminy A. Królikowska informując, że 
w projekcie uchwały wkradły się dwa błędy:

– po § 4 powinien być § 5 i kolejne,
– w § 5 treści  uchwały pozostały słowa z poprzedniej  uchwały – końcowy zapis o treści: 

„upływa w roku następnym”. Należy ten zapis wykreślić.
Następnie  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  propozycję  zmian  budżetowych  z  treść  uchwały 
stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

Wójt Gminy A. Żołyński – w skrócie przekażę, że zmiany budżetowe omawiane były na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w dniu 19 maja 2009 r. Na tym posiedzeniu nie mówiłem 
o finansowym wsparciu ze strony powiatu na budowę szlaku rowerowo – pieszego w Popowie 
Kościelnym przy kościele – kwota 7.000 zł. Tego nie omawialiśmy a to znalazło się w projekcie 
uchwały  zmian  budżetowych.  Zmiany  budżetowe  dotyczą  podziału  wolnych  środków.  Radni 
zdecydowali o realizacji priorytetowych zadań:

– zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Somiance,
– budowę drogi Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi,
– budowę boiska przy wsparciu z funduszu „Orlik”

Najpierw  jednak  musimy  wykazać  własne  środki  i  ogłosić  przetarg  na  wykonanie  zadania
(w przypadku budowy drogi  Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi). Środki zwrócone zostaną 
nam w III kwartale br. W tej chwili przygotowujemy studium wykonalności i mam nadzieję, że 
otrzymamy  prefinansowanie  (otrzymamy  zaliczkę).  Istnieje  obawa,  czy  zmieścimy  się
w planowanej kwocie. Obecnie trudno to przewidzieć i odpowiedzieć na te obawy.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
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w uchwale Nr XXVII/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 XXXIII/159/09 w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
większością głosów:  12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.  

Marszałek Sejmu wstając, zasygnalizował zamiar opuszczenia sali obrad.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zauważywszy to, podziękował honorowemu gościowi za 
udział w sesji oraz wszelką pomoc na rzecz społeczności lokalnej. Następnie ogłosił 10 – minutową 
przerwę. Planowane wznowienie obrad o godz. 11.15.

Obrady wznowiono o godz. 11.45 w obecności 11 radnych. Radna B. Kiersnowska zwolniła się
u  Przewodniczącego  Rady  Gminy.  Brak  radnego  K.  Rakowskiego  oraz  radnego  M.  Krysiaka
i S. Nasiadka.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad.

Do punktu 8
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński. Poinformował, że 
projekt uchwały w sprawie  przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Wypychach 
w  filię  oraz  określenia  struktury  organizacyjnej  otrzymał  pozytywną  opinię  Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty – opinia  stanowi  zał.  nr 6 do nin.  protokołu –  a  uchwała  jest  kontynuacją 
uchwały podjętej w marcu br. dotyczącą zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowych Wypychach w filię oraz określenia struktury organizacyjnej.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przekształcenia 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Nowych  Wypychach  w  filię  oraz  określenia  struktury 
organizacyjnej  stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIII/160/09 w w/w sprawie została podjęta większością 
głosów:  10  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności  11  radnych  podczas 
głosowania (brak: radnego K. Rakowskiego, M. Krysiaka, S. Nasiadka i radnej B. Kiersnowskiej).  
 

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  projekt  uchwały  dotyczy  zawarcia  porozumienia
z Wojewodą mazowieckim na wykonanie prac remontowych mogiły indywidualnej na cmentarzu 
parafialnym w Woli Mystkowskiej. Przewidziany termin wykonania prac to 31 październik br. Na 
wykonanie prac otrzymamy kwotę 4.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy gmina Somianka z własnych środków dofinansowuje 
zadanie?
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Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  będziemy  się  starali  wykonać  zadanie  w  ramach  środków 
otrzymanych  od  Wojewody  Mazowieckiego.  Jeśli  kwota  okaże  się  niewystarczająca  wówczas 
trzeba będzie dołożyć ale nie przewidujemy wysokiej kwoty. Będzie to raczej symboliczna kwota 
rzędu kilkuset złotych.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
z Wojewodą Mazowieckim  stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIII/161/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
11 głosami  „za” w obecności  11 radnych podczas  głosowania (brak:  radnego K. Rakowskiego,
M. Krysiaka, S. Nasiadka i radnej B. Kiersnowskiej).  

Do punktu 10
porządku obrad

Na sale obrad przybył radny K. Rakowski - stan 12 radnych. 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  wcześniej  porozumienia  nie  przedstawiałem  radnych  bo  jak  już 
mówiłem nie chciałem zgodzić się na letnie utrzymanie dróg w proponowanej kwocie bo w tym 
zawarte było utrzymanie i modernizacja przepustów. Na naszym terenie ok. 6 przepustów wymaga 
modernizacji  a  to  są  poważne  pieniądze.  Obecnie  z  zakresu  prac  wykreślono  modernizację 
przepustów  i  utrzymano  kwotę  na  letnie  utrzymanie  dróg  powiatowych  na  naszym  terenie
w wysokości 19.000 zł. Dlatego przedkładam projekt uchwały w tej sprawie.

Radny M. Dąbrowski – przepust na drodze do Barcic był robiony 2 lata temu. Obecnie jest dziura
w jezdni. Przecież to bardzo niebezpieczne dla użytkowników tej drogi.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – więcej niż dwa lata bo nie za mojej kadencji. Dziś zgłosiliśmy tę 
sprawę do starostwa Wczoraj nie udało się dokonać zgłoszenia bo był dzień świąteczny.

Radny M. Dąbrowski – jeśli  dobrze pamiętam to na modernizację tego przepustu poszły spore 
środki.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – tu swój udział mają i bobry. Sprawa została zgłoszona i Powiat 
będzie musiał  tą sprawą się zająć.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
z Zarządem Powiatu Wyszków  stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIII/162/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
12 głosami  „za”  w obecności  12  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  M.  Krysiaka,  S. 
Nasiadka i radnej B. Kiersnowskiej)
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Do punktu 11
porządku obrad

Z uwagi na brak interpelacji i wniosków, przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad.

Do punktu 12
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Zepsuty przepust na drodze na łąki
Sołtys  Sołectwa  Somianka  –  Zaszosie  T.  Grześkiewicz  –  droga  do  łąk  jest  nieprzejezdna  bo 
przepust jest załamany. Zbliża się termin sianokosów  a dojazd do łąk jest niemożliwy. W tamtym 
rejonie łąki ma nie tylko Somianka ale też Ulasek i Barcice.

Odp:  Przewodniczący Rady Gminy T.  J.  Tolak  –  przed  pierwszym pokosem trzeba  będzie  ten 
przepust naprawić.

Dożwirowanie
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  tym  tygodniu  rozpoczynamy  dożwirowanie  dróg.  W pierwszej 
kolejności dożwirowane zostaną drogi w rejonie Starego Kozłowa bo zbliża się święto gminne „Dni 
pola”.
Radny  T.  Kokoszka  –  z  kim  należy  kontaktować  się  w  przypadku  gdy  sołtysi  będą  mieli 
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dożwirowania?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – bezpośrednio do Działu inwestycji z p. J. Szumowskim lub ze 
mną.

Konserwacja oświetlenia
Radny M. Dąbrowski – jaka firma zajmuje się konserwacją oświetlenia ulicznego? Pytam o to, bo 
jak zauważyłem firma ta sprawdza tylko czy lampy się świecą. W każdej lampie jest po ok. 1.000 
komarów i dlatego słabo się świecą. Do konserwacji należałoby chyba zaliczyć też  i czyszczenie.

Odp:  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  w umowie  na  konserwację  chyba  nie  ma  czyszczenia  lamp. 
Konserwacja to wymiana żarówek i troska o to by lampa świeciła. W przyszłości trzeba będzie 
zamieścić w umowie i czyszczenie. Obecnie konserwacja pozostawia wiele do życzenia. Dojazd do 
tych  samych  punktów  wielokrotnie  się  powtarzają.  Mam  takie  obserwacje  z  rejonu  Woli 
Mystkowskiej.

Radny M. Dąbrowski – być może niepotrzebnie na czyszczeniem się zastanawiamy.  Być może 
wystarczy zadzwonić i porozmawiać o tym. Może wykonają czyszczenie.

Odp: Wójt  Gminy A. Żołyński – zadzwonię.  W przyszłości będziemy mieli  możliwość wyboru 
oferenta do konserwacji oświetlenia. Wszystkie punkty zostały „wyniesione na zewnątrz” zgodnie
z wymogami.
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Przerwa w dostawie prądu
Radna H. Wykowska – dziś zaobserwowałam, że na tablicy Zakład Energetyczny powiesił 

informację  o  przerwie w dostawie prądu w dniu dzisiejszym w godz.  9.00 – 18.00.  To trochę 
niepoważne  bo  przecież  taka  informacja  powinna  być  przekazana  mieszkańcom wcześniej  aby 
mogli się przygotować. Informację z tablicy wiatr zwiał i większość mieszkańców Starych Płudów 
nic na ten temat nie  będzie wiedziało.

Tablice sołeckie
Sołtys  sołectwa  ostrowy M.  Siemieniewski  –  tablice  sołeckie  są  trochę  podniszczone.  Czy nie 
można byłoby coś z tym zrobić?

Udział sołtysów w sesjach nadzwyczajnych
Sołtys sołectwa ostrowy M. Siemieniewski – było ustalone,  że sołtysi  będą zapraszani na sesje 
nadzwyczajne.  ostatnio  odbyła  się  sesja  nadzwyczajna   bez  udziału  sołtysów.  Nie  chodzi  tu
o 100 zł. diety ale o to, by wiedzieć co się dzieje na terenie gminy.

Odp: Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – staram się o tym pamiętać. Owszem na ostatnią 
sesję nie zostali sołtysi zaproszeni bo w tym samym dniu odbyło się wspólne posiedzenie stałych 
komisji i sesja nadzwyczajna i termin zwołania też był krótki.

Radny M. Dąbrowski - sołtysi nie wiedzą, że na ostatniej nadzwyczajnej sesji podjęliśmy uchwałę 
dotyczącą  budowy  szlaków  rowerowych.  To  była  bzdurna  uchwała  bo  zakłada  na  promocję
i informację 190.000 zł. a na działania infrastrukturalne tylko 50.000 zł. Powinno być odwrotnie. 
Najpierw budowa a  później  reklama  i  informacja.  Proszę  Pana,  Panie  Wójcie,  aby wniósł  Pan 
wspólnie z pięcioma innymi Wójtami gmin Powiatu Wyszkowskiego, protest. Proporcja powinna 
być odwrotna: najpierw budowa szlaków a potem informatyzacja.  

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  ostatnie  spotkanie  poświęcone  zostało  szczególnie  omówieniu 
dokonania zmian budżetowych. Uchwała została podjęta w tym samym dniu a uchwały podejmuje 
się na sesji i stąd ta nadzwyczajna sesja. Podjęta uchwała dotyczy budowy szlaków rowerowych. 
budowa  ścieżek  na  naszym  terenie  jest  wręcz  niemożliwa  bo  mamy  wąskie  pasy  drogowe. 
Koordynatorem projektu jest Miasto i Gmina Wyszków. My jesteśmy partnerami. Słuszna uwaga, 
że najpierw powinniśmy budować ale tu jest problem w kwestii własności terenu. Jak ten wniosek 
zyska akceptację to na pewno będą prowadzone negocjacje. Tak było przy drogach powiatowych. 
Łatwiej byłoby wydzielić ścieżkę z drogi. Ścieżka musi mieć 2,5 m szerokości. My nie możemy 
sobie na to pozwolić bo mamy wąskie pasy drogowe. Dzięki projektowi możemy trochę zyskać bo 
przecież  na  naszym  terenie  planowane  są  także  wypożyczalnie  sprzętu  turystycznego.  Firma 
projektująca odradzała nam działania infrastrukturalne. Na naszym terenie to szczególnie promocja 
i dokumentacja. W porównaniu do dożwirowania to znaczna różnica.

Radny M. Dąbrowski – projekt uchwały otrzymaliśmy dzień przed sesją. W I wersji w uchwale 
było 250.000zł. Na promocję a 50.000 zł. na ścieżki. Ścieżek u nas być nie może. My określiliśmy 
to jako szlaki. Są takie odcinki dróg, że rowerem nie da się przejechać – „droga do nikąd”. Gmina 
Somianka przekazuje 150.000 zł. na milionowy projekt i z tego mieć wiele nie będziemy. Apeluję o 
zmianę proporcji między reklamą i informatyzacją a budową szlaków.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.
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Do punktu 13
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12.20 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXIII 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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