
PROTOKÓŁ  NR XLV/10

z  XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 29 kwietnia 2010 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. Żołyński          Andrzej               - Wójt Gminy
2. Salwin             Agnieszka - Zastępca Wójta 
3. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy
5. Borek Waldemar - Kierownik Posterunku Policji w Somiance
6. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
7. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

                      Społecznej w Somiance
8. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Publicznej Biblioteki Gminnej w Somiance
9. Nieścior Jacek - radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
10. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
11. Sołtysi  i  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:

1) z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 03 marca 2010 r.
2) z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 14 kwietnia 2010 r. 

5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) Wystąpienie Wójta Gminy.
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do RIO z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
3) Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
4) Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Informacja o przygotowaniu inwestycji do realizacji z funduszy unijnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
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9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Filii  Bibliotecznej  w  Kręgach  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Somiance.

10. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  I/5/06  z  dnia  27  listopada  2006  r.  w  sprawie 
powołania stałych komisji Rady Gminy.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  obwodu  głosowania,  ustalenia  granicy  i  numeru 
obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

12. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance o stanie bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Somianka za 2009 r.

13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (brak radnych: L. Kozona i W. Bartosiaka). Po 
stwierdzeniu quorum otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Jacek Tolak. 

Do punktu 2
porządku obrad

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

W tym punkcie:

• Radna B. Polak złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kręgach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Somiance.  Swój wniosek poparła  prośbą o udzielenie  miesięcznej  zwłoki  w podjęciu 
przez radę Gminy decyzji dotyczącej likwidacji Filii Bibliotecznej w Kręgach. 

• Wójt  Gminy A.  Żołyński  złożył  wniosek o wprowadzenie  do porządku sesji  podjęcie  –
w  punkcie  13  –  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu 
Wyszkowskiego.

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  każdy  ze  zgłoszonych
w/w wniosków.

• Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
likwidacji Filii Bibliotecznej w Kręgach Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  uzyskał  następującą  liczbę  głosów:  4  głosy  „za”,  9  głosów 
„przeciw” w obecności 13 radnych podczas głosowania – wniosek upadł.
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• Wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji podjęcie – w punkcie 13 – uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego

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

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.

4. Przyjęcie protokołów:
1) z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 03 marca 2010 r.
2) z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 14  2010 r. 

5.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) Wystąpienie Wójta Gminy.
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do RIO z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
3) Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
4) Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Informacja o przygotowaniu inwestycji do realizacji z funduszy unijnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Filii  Bibliotecznej  w  Kręgach  Gminnej  Biblioteki 

Publicznej w Somiance.
10. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  I/5/06  z  dnia  27  listopada  2006  r.  w  sprawie 

powołania stałych komisji Rady Gminy.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  obwodu  głosowania,  ustalenia  granicy  i  numeru 

obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej. 
12. Sprawozdanie Kierownika posterunku Policji w Somiance o stanie bezpieczeństwa na terenie 

Gminy Somianka za 2009 r. 
13. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego.
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

• Zmian do protokołu Nr XLIII/10 Rady Gminy Somianka z dnia 03 marca 2010 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 03 marca 2010 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.
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• Zmian do protokołu Nr XLIVN/10 Rady Gminy Somianka z dnia 14 kwietnia 2010 r. nikt 
nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym protokół  z  XLIV nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy z  dnia  14 kwietnia
2010 r. został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami – informacja ta 
stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

W tym punkcie zgłaszano następujące pytania:

• Radny T. Kokoszka – jaka jest wartość otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Somiance?

Odp: Wójta Gminy – 2.700 zł.

• Radny M. Rogaliński – jaki jest termin wykonania drogi Ulasek – Wólka Somiankowska 
- Kręgi i kto wygrał przetarg?

Odp. Wójta Gminy –  przetarg wygrał p. Smakosz, termin wykonania do 20.09.2010 r.

• Radna  H.  Wykowska  –  dofinansowanie  do  kosztów  osobowych  na  prowadzenie  zajęć 
sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Somiance – czy jest  
zatrudniona nowa osoba do wykonania tego zadania?

Odp.  Wójta  Gminy  –  dodatkowo  zatrudniony  został  p.  Jacek  Augustynik.  Otrzymaliśmy 
dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ½ wysokości kosztów na to zadanie
a  druga  połowa  płatna  będzie  ze  środków z  budżetu  gminy.  Została  zawarta  umowa zlecenie
z p. J. Augustynikiem. W ramach tej umowy przez 40 godz. Tygodniowo boisko będzie dostępne 
bezpłatnie. Harmonogram został opracowany i będzie dostępny na stronie internetowej. Będziemy 
jeszcze nad nim dyskutować i  jeśli  zajdzie  potrzeba wprowadzimy zmiany,  dostosujemy go do 
potrzeb społeczeństwa.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

 Gminy złożoną informację przez Wójta Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości.

Do punktu 6
porządku obrad

PPKT. 1

Prezentację  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2009  r.  sporządzoną  na  podstawie  sprawozdania 
stanowiącego zał. nr 5 do nin. protokołu przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński. Poinformował o:

– wykonaniu dochodów w stosunku do planu,
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– strukturze dochodów,
– skutkach udzielanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek,
– pozyskanych środkach zewnętrznych i dotacjach,
– wykonaniu wydatków w stosunku do planu,
– strukturze wydatków,
– wysokości deficytu budżetowego,
– inwestycjach wykonanych w 2009 r.
– najważniejszych inwestycjach prezentując zdjęcia tych inwestycji,
– pozyskanych środkach zewnętrznych i inwestycjach zrealizowanych w ramach tych 

środków,
Dokonał  również  porównania  pozyskanych  środków  do  lat  2007  i  2008.  po  podsumowaniu 
wykonania budżetu za 2009 r., kończąc swą wypowiedź podziękował Pani Skarbnik, Pani Sekretarz
i pracownikom Urzędu Gminy za wykonanie budżetu oraz radnym za współpracę i zwrócił się do 
Rady Gminy z prośbą o udzielenie absolutorium.   

PPKT. 2 
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść opinii RIO stanowiącej zał. nr 6 i 7 do nin. 
protokołu.  RIO  pozytywnie  ustosunkowało  się  do  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie 
absolutorium dla Wójta Gminy. 

PPKT. 3
Wniosek Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2009 r. kierowany do RIO przedstawił 
przewodniczący komisji K. Rakowski - wniosek stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.

W  trakcie  wystąpienia  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  na  salę  obrad  przybył  radny
L. Kozon – stan 14 radnych.

PPKT. 4
W tym punkcie  Przewodniczący rady Gminy T.J.  Tolak  poinformował,  że  wykonanie  budżetu 
gminy omawiano na wspólnym posiedzenia stałych komisji rady Gminy poprzedzającym dzisiejszą 
sesję.   Zachęcił do dyskusji.

Głosu w tym punkcie nikt nie zabrał.

PPKT. 5

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy w stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/234/10 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania (brak radnego W. Bartosiaka).

Brawami nagrodzono Wójta Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2009 rok.
Wójt  Gminy A.  Żołyński  podziękował  Radzie Gminy za udzielenie  absolutorium z tego tytułu
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i zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o 5 minutową przerwę w obch.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 11.35 zarządził 5 – minutową przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  12.05  w  obecności  12  radnych  (brak  radnych:  W.  Bartosiaka,
J. Staśkiewicza i S. Nasiadka). 

Do punktu 7

porządku obrad

Wójt Gminy  A. Żołyński odnośnie przygotowania inwestycji do realizacji z funduszy unijnych 
poinformował, że wszystkie przetargi zostały rozstrzygnięte. Ponadto:

• dnia  07.05.2010  r.  odbędzie  się  przetarg  na  modernizację  budynku  Gminnego  Ośrodka 
kultury w Somiance

• dnia  20.05.2010  r.  odbędzie  się  przetarg  na  budowę  modernizację  budynku  świetlicy
w Wólce Somiankowskiej,

• przetarg na budowę drogi Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi został rozstrzygnięty.

• występują  trudności  z  realizacją  inwestycji  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich
tj.  sieci  wodociągowej  w  Michalinie  i  zakupu  wozu  asenizacyjnego.  Brak  oficjalnego 
rozstrzygnięcia i decyzji,

• Większość przetargów (70%) jest rozstrzygniętych lub w trakcie ogłaszania.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  –  czy dofinansowanie  budowy drogi  Ulasek  – Wólka 
Somiankowska – Kręgi nie jest zagrożone?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  wszystkie  dokumenty złożyliśmy.  Trwają  prace. Czekamy na 
rozstrzygnięcia. Istnieje zagrożenie, że dofinansowanie nie wpłynie w tym roku. Zależy nam żeby 
przetarg  ogłosić  przed  20.09.2010  r.  Po  zakończeniu  zadania  i  złożymy  wniosek
o zaliczkę to mam 8 dni na rozliczenie tej zaliczki.

Radny T. Kokoszka – kto ustala wysokość zaliczki: my czy jednostka dofinansowująca?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – my występujemy po zakończeniu inwestycji. Termin przekazania 
środków został określony w harmonogramie.

Na  salę  obrad  przybył  radny  W.  Bartosiak  –  stan  13  radnych  (brak  radnych:  S.  Nasiadka
i J. Staśkiewicza).

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – zmiany budżetowe omawiane były na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji  Rady Gminy w dniu 21 kwietnia  2010 r.  Dziś  powiem powiem o tych,  o  których nie 
mówiliśmy na posiedzeniu, czyli:

• wyodrębniono z ogólnej kwoty środki na drogę Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi,
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• z rezerwy zdjęto 18.000 zł. z przeznaczeniem na:
• zwiększenie środków na dodatkowe punkty świetlne do kwoty 52.000 zł.
• zapłatę za wykonanie schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy – schody 

zostały wykonane a nie zapłacono wykonawcy – obecnie kwota 24.000 zł. w poz. 8 
remont budynku UG,

• zakup kontenerów,
• opieka nad niepełnosprawnymi.

Na salę obrad powrócił radny J. Staśkiewicz – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag do proponowanych zmian budżetowych nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian  w budżecie 
Gminy na rok 2010 stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/235/10 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania (brak radnego S. Nasiadka).

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  sprawa likwidacji  Filii  Bibliotecznej  w kręgach  była  przedmiotem 
dyskusji wspólnego posiedzenia stałych komisji rady Gminy. Decyzje zapadły. Radna z Krąg prosi 
o  miesiąc  zwłoki  w  tej  sprawie  bo  społeczeństwo  chce  się  zaangażować  i  poprawić  warunki 
lokalowe pomieszczeń bibliotecznych.

Radna  B.  Polak  –  mam  nadzieję,  że  „na  starcie  nie  zostanę  odstrzelona”.  Jeśli  tak,  to  co
z budynkiem?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  proponuję  sporządzić  plan  odnowy  miejscowości.  Obiecuję 
zaangażować pracowników Urzędu Gminy i  zorganizować spotkanie z  mieszkańcami Krąg aby 
mogli wypowiedzieć się na ten temat i wspólnie opracować taki plan odnowy. Mieszkańcy podejmą 
uchwałę, która następnie zostanie przedłożona Radzie Gminy.

Radna B. Polak – dziękuję, że Pan Wójt trochę myśli o tym budynku.  Gminy jest gospodarzem, 
zainwestowano środki w ten budynek bo przecież zrobiono elewację zewnętrzną, zmieniono dach, 
wymieniono okna. Teraz okazuje się, że doszło do takiego zniszczenia. Jeśli coś działo się nie tak, 
to trzeba było reagować. Zróbmy coś, aby nie doszło do likwidacji.

Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  D.  Groszkiewicz  –  jako  dyrektor  GBP 
zwracam się do Rady Gminy aby nie likwidowała Filii Bibliotecznej. Funkcjonowała ona kilka lat
i  chciałabym  aby  tak  pozostało.  Może  udałoby  się  pozyskać  środki  z  zewnątrz  na  remont 
pomieszczeń bibliotecznych. 

Radny T. Kokoszka – ilu zarejestrowano czytelników w 2009 r.?

Odp. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance D. Groszkiewicz – 63 czytelników.

Radny T. Kokoszka – to chyba mało prawdopodobne.
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Radna B. Polak – czytelnikami są również ludzie starsi, nie tylko dzieci szkolne i młodzież. Jeśli 
nawet byłoby 10 osób to też prosiłabym o rozważne decyzje. Ludzie na wsi nie mają zbyt dużo 
atrakcji. Wspólnie z Panią Dyrektor GBP postaramy się coś zrobić. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Filii 
Bibliotecznej w Kręgach Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance stanowiącą zał. nr 11 do nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/236/10 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
większością  głosów:  9  głosami  „za”,  1  głosem  „przeciw”  i  4  głosami  „wstrzymującymi  się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania (brak radnego S. Nasiadka).

Opinia  Miejsko  –  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Wyszkowie  dotycząca  likwidacji  Filii 
Bibliotecznej w Kręgach stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu.

Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że w związku z wyborami uzupełniającymi, 
w których radną wybrana została p. B. Polak nastąpiła konieczność dokonania zmian w składach 
komisji  stałych  Rady Gminy.  Projekt  uchwały  w tej  sprawie  (stanowiący  zał.  nr 13  do  nin. 
protokołu) został przedłożony.

Radna B. Polak – czy wbrew mojej woli  gminy może zdecydować o włączeniu mnie do prac w 
proponowanej  komisji.  Ja  chciałabym pracować w Komisji  Oświaty,  jest  propozycja  włączenia 
mnie do Komisji Rolnictwa.

Przewodniczący rady gminy T.J.  Tolak – przed podjęciem uchwały będzie Pani mogła wyrazić 
swoje zdanie: czy wyraża Pani zgodę, czy też nie wyraża Pani zgody.

Radna B. Polak – zwracam się z zapytaniem do prawnika: czy wbrew mojej woli  mogę zostać 
wcielona do składu Komisji Rolnictwa?

Radca prawny J. Nieścior – wbrew Pani woli nie. Rada Gminy podejmuje decyzje. Propozycja jest 
taka  aby włączyć  Panią  do  prac  w  Komisji  Rolnictwa.  Pani  przeciwstawia  się  przedstawionej 
propozycji. Decyzja należy do Rady Gminy. Ewentualnie może Pani nie działać w żadnej komisji.

Radny M. Dąbrowski – czy Komisja Oświaty może liczyć 6 osób?

Odp.  Radca  prawny  J.  Nieścior  –  o  składzie  osobowym  decyduje  Rada  Gminy.  Nie  macie 
ustalonych składów ilościowych więc może liczyć 6 osób.

Radny W. Bartosiak – ewentualnie ja udostępnię miejsca. Powinniśmy uszanować wolę zmarłego 
radnego M. Krysiaka.  Teraz dokonuje się  przesunięcia  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do 
drugiej  komisji.  Po  co  robić  zamieszanie  skoro  do  końca  kadencji  pozostało  zaledwie  kilka 
miesięcy. Skoro radna B. Polak chce pracować w Komisji Oświaty to powinniśmy to uwzględnić.
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak - w takim razie propozycja jest następująca:
• Komisja Oświaty 6 osób: 

– B. Kiersnowska
– M. Dąbrowski
– W. Bartosiak
– B. Polak
– S. Szczerba  

• Komisja Rolnictwa 4 osoby: 
– K. Mosakowski
– S. Brzeziński
– M. Rogaliński
– S. Szczerba

Jeśli nie będzie sprzeciwu odczytam treść uchwały i poddam ją pod głosowanie.

Radna B. Kiersnowska – czyj to pomysł, żeby radna B. Polak zaszeregować do konkretnej komisji 
nie pytając jej o zgodę?

Radny M. Dąbrowski – kto spowodował takie zmiany?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – czy to takie istotne? Komisje spotykają się i pracują.

Radny M. Rogaliński – czy można ten punkt zdjąć z porządku dzisiejszych obrad?

Radna  B.  Kiersnowska  –  sprzeciwiam się  bo  czekam na  pełny skład  Komisji  Oświaty  i  chcę 
przystąpić  do  realizacji  planu  pracy  przyjętego  przez  Radę  Gminy  na  2010  r.  Skoro 
Wiceprzewodniczący  bierze  drugą  dietę  to  może  chociaż  jakieś  sprawozdanie  przedłoży
z działalności. Powinniśmy uszanować wolę radnej B. Polak.

Radny M. Rogaliński – wycofuję swój wniosek. Niech  Gminy decyduje o tym.

Radny  M.  Dąbrowski  –  stawiam wniosek  o  nie  robienie  żadnych  zmian  poza  dopisaniem do 
Komisji Oświaty radnej B. Polak w miejsce zmarłego radnego M. Krysiaka.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  –  radny S.  Szczerba  składa  rezygnację z  członkostwa
w Komisji Oświaty.

Radny S. Szczerba potwierdził rezygnację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Dąbrowskiego dotyczącego składu 
Komisji Oświaty, który przedstawiałby się następująco:

– B. Kiersnowska
– M. Dąbrowski
– W. Bartosiak
– B. Polak
– S. Szczerba

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty większością głosów: 10 głosami "za" i 3 głosami 
"wstrzymującymi się" w obecności 14 radnych (1 radny nie wziął udziału w głosowaniu oraz brak 
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radnego S. Nasiadka).
 
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały  zmieniającej uchwałę Nr I/5/06
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy stanowiącą zał. nr 14 
do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/237/10 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
większością głosów: 10 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania (1 radny nie wziął udziału w głosowaniu oraz brak radnego S. Nasiadka).

Do punktu 11
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska –   po tragedii  pod Smoleńskiem zarządzono wybory Prezydenta na 
dzień  20  czerwca  2010  r  .  Zgodnie  z  ustawą  o  wyborze  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej, 
Gmina  w  celu  umożliwienia  udziału  w  głosowaniu  tworzy  obwód  głosowania  dla  osób 
przebywających  w  szpitalach,  zakładach  pomocy  społecznej,   zakładach  karnych  i  aresztach 
śledczych.  W  naszym  przypadku  tworzymy  obwód  głosowania  aby  umożliwić  głosowanie 
skazanym przebywającym w zakładzie karnym.  Musimy podjąć uchwałę w tej sprawie najpóźniej 
do 6 maja br.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie utworzenia obwodu 
głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 20 czerwca 2010 r. stanowiącą zał. nr 15 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/238/10  w  przedmiotowej  sprawie   została  podjęta 
jednogłośnie:   14  głosami  „za”  w  obecności  14  radnych  podczas  głosowania  (brak  radnego
S. Nasiadka). 

Do punktu 12
porządku obrad

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2009 r. stanowiące zał. nr 16 
do nin. protokołu odczytał Kierownik Posterunku Policji w Somiance aspirant sztabowy W. Borek.

W trakcie sprawozdania z sali obrad wyszli radni: B. Kiersnowska, K. Mosakowski i S. Brzeziński 
– stan 11 radnych.

Po upływie ok. 5 min. na salę powrócili radni: B. Kiersnowska i S. Brzeziński – stan 13 radnych. 

W odniesieniu do sprawozdania głos zabrali:

• Radny  M.  Dąbrowski  –  jako  członek  Komisji   ds.  Samorządu,  Zdrowia,  Oświaty  oraz 
Porządku  Publicznego  mam  wręcz  obowiązek  zabrać  głos  i  zadać  pytanie  odnośnie 
następującej sprawy:  
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Widzę, że w 2009 r. nastąpił wzrost przestępczości wśród dorosłych i spadek wśród dzieci
w szkołach. Gdzie jest problem? Może za mała liczbowo kadra?

Odp.  Kierownik   Posterunku  Policji  w  Somiance  W.  Borek  –  mamy  4  policjantów.  W roku 
bieżącym do dnia dzisiejszego tj. przez 4 miesiące odnotowano już 30% przestępstw w stosunku do 
roku ubiegłego.

Radny M. Dąbrowski – widocznie za mała osada. W okresie wiosenno-letnim i wczasno-jesiennym 
na naszym terenie przebywa znacznie więcej osób.

Odp. Kierownik  Posterunku Policji w Somiance W. Borek – od pierwszego mamy 5 policjantów 
ale jeden został oddelegowany na szkolenia. Obecnie praktycznie mamy 3 policjantów.

•  Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – proszę o zastosowanie większej liczby pouczeń 
i mniejszej liczby kar niż w roku poprzednim.

 
Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Na  zakończenie  swego  wystąpienia  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Somiance  W.  Borek 
podziękował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Somianka za przeznaczenie środków finansowych
w  wysokości  10.000  zł.  na  akcję  związaną  z  przeciwdziałaniem  zaśmiecania  środowiska 
przeprowadzoną w 2009 r.

Do punktu 13
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy (przy okazji  
omawiania  propozycji  zmian  budżetowych)  zasygnalizowałem finansowe  wsparcie  dla  powiatu 
wyszkowskiego z  przeznaczeniem na  dla  dzieci  niepełnosprawnych.  Stowarzyszenie  na  Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Dzienne Centrum Aktywności (DCA) Koło w  Wyszkowie ma 
trudności finansowe i dlatego zwracają się do samorządów o sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/239/10  w  przedmiotowej  sprawie   została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 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 porządku obrad.
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Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Niebezpieczny przepust
Radny T. Kokoszka – na skrzyżowaniu do Barcic zapada się przepust. Obecnie powstał dosyć spory 
dołek. To stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.

Chodnik w Zdzieborzu i potrzeba równania drogi 
Sołtys Sołectwa Zdzieborz K. Wielgolewski – nowy chodnik rozpada się, potrzebna równarka na 
drogę w kierunku do p. Króla 

Oznakowanie miejscowości
Radny K. Mosakowski – brak oznakowania przy drodze powiatowej z nazwą miejscowości „Stary 
Mystkówiec”.

Równanie dróg
Sołtys Sołectwa Henrysin M. Dobrzyński – wykonawca równał drogę. Chciałem żeby przejechał 
równarką drogą do Celinaowa. Nie chciał, powiedział, że droga za wąska. Poprzedni wykonawca 
bez problemu równał i tamtą drogę.

Odpowiedzi na powyższe wolne wnioski i zapytania
Wójt Gminy A. Żołyński:

• zapadający przepust na drodze powiatowej do Barcic – sprawa zgłaszana była wielokrotnie. 
Powiat tłumaczy się brakiem środków.

• Chodnik – złożono reklamację, będzie poprawiony. Chodnik zbudowany został na nasypie, 
nasyp obsiadł i powstały szczeliny.

• Równanie dróg – w tej sprawie proszę się kontaktować z p. Szumowskim. Poprawki będą 
robione bezpłatnie.

Droga „Akacjówka” 
Radny M. Dąbrowski – pierwszy raz od II wojny światowej porównano drogę „Akacjówkę”, ścięto 
drzewa i wyszło jeszcze gorzej niż było. Chyba trzeba dożwirować bo bardzo nisko usytuowana jest 
ta droga. Na środku jest za wysoko wyprofilowana i to stwarza problemy w poruszaniu się tą drogą. 
Ciągnikiem dobrze się jedzie ale samochodem osobowym ciężko.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – po maju będzie dożwirowywanie. Jest to duża droga, nie chcę 
składać w chwili obecnej obietnic bez pokrycia.

Watahy psów
Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – tworzą się watahy psów. Co z tym zrobić?

Z sali wyszła radna H. Wykowska – stan 13 radnych

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – z tego co wiem to nie są bezdomne psy. Jeśli nie da się ich odłowić 
to  będziemy  musieli  skorzystać  z  broni  „Palmera”  umożliwiającej  zaaplikowanie  środka 
usypiającego. Jeśli ta akcja się nie powiedzie to trzeba będzie odstrzelić. Mówię o bezpańskich 
psach. Koszt dotyczący 24 szt. to ok. 30.000 zł.
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Kierownik Posterunku Policji w Somiance W. Borek – jeśli znajdzie się właściciel i pies będzie 
nieuwiązany to w takim przypadku istnieje przesłana nałożenia mandatu w wysokości 200 zł.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 16
porządku obrad

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