
PROTOKOL NR XIIIll 

z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

ktora odbyla si~ 05 wrzesnia 2011 r. 


w sali obrad Urz~du Gminy Somiaoka 


Stan radnych - 15 os6b 
Obecnych - 15 os6b w tym I osoba sp6Zniona 

Stan wedtug zatqczonej listy obecnosci stanowiltcej zal. nr 1 do nino protokolu. 

Ponadto w sesji udziat wzi~li: 

1. 	 lolynski Andrzej - W6jt Gminy 
2. 	 Kuchta Tadeusz - radny Powiatu Wyszkowskiego 
3. 	 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy 
4. 	 Kr61ikowska Anna - Skarbnik Gminy 
5. 	 Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance 
6. 	 Niescior Jacek - radca prawny Kancelarii Radc6w Prawnych w Puhusku 
7. 	 Kuchta Elzbieta - insp. ds. obstugi Rady Gminy 
8. 	 Sohysi i Przewodniczqcy Rad Soleckich zgodnie z zatqczonq listtt obecnosci stanowiqC'l 

zal. or 2 do oin. protokolu . 
9. 	 Przedstawiciele prasy lokalnej . 

Porzltdek obrad: 

I. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. 	 Przedstawienie porzqdku obrad. 
3. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie utworzenia odr~bnego obwodu glosowania dla 

przeprowadzenia wybor6w do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej zarzttdzonych na 09 pazdziernika 20 II r. 

4. 	 Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 
5. 	 Informacja W6jta 0 pracy w okresie mi~dzy sesjami . 
6. 	 Przyj~cie protokolu XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 20 II r. 
7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka 

na lata 20 II - 2020. 
8. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy na 20 II r. 
9. 	 Podj~cie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

uzytkowego w Somiance - Parcele 21 (cz~sc parteru budynku Gminnego Osrodka Kultury) 
oraz wyrazenia zgody na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy. 

Io. Podj~cie uchwaty w sprawie uchylenia Uchwaly Nr IV11311 0 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grudnia 2010 r. w sprawie okrdlenia wysokosci wynagrodzenia dla czlonk6w Gminnej 
Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. 

11. 	Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr IV11911 0 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grudnia 20 lOr. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii w gmmle 



Somianka na rok 2011. 
12. 	 Informacja dotyczqca skladania oswiadczen majqtkowych. 
13. 	 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
14. 	 Wolne wnioski i zapytania. 
15. 	 Zamkni~cie obrad. 

Do punktu 1 

porzadku obrad 

W chwili otwarcia obrad obecnych byio 15 radnych. Po stwierdzeniu quorum otwarcia dokonai 
i przewodniczyi obradom Przewodniczqcy Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2 
porzadku obrad 

Po powitaniu przybyiych na sesj~ Przewodniczqcy Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawil 
porzqdek obrad - zawiadomienie 0 terminie sesji zawierajqcym porzqdek obrad stano wi zal. nr 3 
do nino protokolu. 

W 	 tym punkcie Przewodniczqcy Rady Gminy K.1. Rakowski zlozy! ustny wniosek 
o wprowadzenie do porzqdku obrad "Podj~cie uchwafY w sprawie rozpatrzenia skargi na 
bezczynnosc W6jta Gminy Somianka w sprawie dojazdu do dziatek letniskowych w miejscowosci 
Somianka". Podj~cie tej uchwaiy zaproponowal w punkcie J 2. 

Innych propozycji zmian do przedstawionego porzqdku obrad nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy Rady Gminy K.1. Rakowskiego poddal pod glosowanie zgloszony wniosek. 

W glosowaniu jawnym wniosek zgloszony przez Przewodniczqcego Rady Gminy zostal przyj~ty 
jednoglosnie: 15 glosami "za" w obecnosci 15 radnych. 

Uwzglydniajqc powyzszy wniosek, Rada Gminy prowadzila obrady wg nast~pllj'1cego porzqdku: 

3. 	 Podjycie uchwaty w sprawie utworzenia odr~bnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia 
wybor6w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarzqdzonych na dzien 9 paidziernika 2011 r. 

4. 	 Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 
5. 	 lnformacja W6jta 0 pracy w okresie mi~dzy sesjami. 
6. 	 Przyj~cie protokoru z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2011 r. 

7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w WieJoletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na 
lata 2011 - 2020. 

8. 	 Podj~cie uchwaiy w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2011 r. 

9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu uzytkowego 
w Somiance-Parcele 21 (CZySC partenl budynku Gminnego Osrodka Kultury) oraz wyraZenia 
zgody na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

10.Podj~cie uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly Nr IVIl31l0 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grudnia 2010 r. w sprawie okreslenia wysokosci wynagrodzenia dla czlonk6w Gminnej 
Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. 
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11. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr IV11911 0 Rady Gminy Somianka 
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii w gminie Somianka 
na rok 20 II. 

12. Podj~cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnosc Wojta Gminy Somianka 
w sprawie dojazdu do dzialek letniskowych w miejscowosci Somianka. 

13. Informacja dotycz'lca skladania oswiadczen maj'ltkowych. 
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
15. Wolne wnioski i zapytania. 
16. Zamkni~cie obrad. 

Do punktu 3 
porzadku obrad 

Sekretarz Gminy T. Lipska - w zwi'lzku ze zblizaj'lcymi si~ wyborami do Parlamentu 
Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowanymi na dzien 9 pazdziernika 20 II ustawa z dnia 5 sierpnia 
20 II r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p6Zn. zm.) naklada na organy gmin szereg 
zadan i obowi'lzkow zwiqzanych z organizacj'l wyborow i przewiduje terminy na ich wykonanie. 
Jednym ze wspomnianych obowi'lzkow jest utworzenie odr~bnego obwodu glosowania dla 
przeprowadzenia wyborow do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarz'ldzonych na dzien 9 pazdziernika 20 II r. Mamy 6 stalych obwodow glosowania oraz 
dodatkowo tworzymy obwod w zakladzie karnym aby umozliwic glosowanie skazanym. Ustawa 
naklada obowiqzek podj((cia w/w uchwaly w przypadku gdy w zakladzie osadzonych jest min. 
15 skazanych. Obecnie w zakladzie osadzonych jest wi~cej niz 15 skazanych. 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy K.J. Rakowski odczytal tresc uchwaly w sprawie utworzenia 
odr~bnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborow do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz'ldzonych na dzien 9 paidziernika 20 II r. stanowi'lc'l 
zat. nr 4 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XIIJ65/11 w przedmiotowej sprawie zostala podh~ta 

jednoglosnie: 15 gtosami "za" w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 4 
porzadku obrad 

W tym punkcie zgloszono nast~puj'lce wnioski i interpelacj~: 

Radny R. Ostatek - wnioskuj~ aby kazdy projekt protokolu z sesji Rady Gminy byl 
przesylany radnym razem z pozostalymi materialami na sesj~. 

Wiceprzewodnicz'lcy Rady Gminy L. Kozon - zlozony zostal wniosek na dofinansowanie 
zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, wraz z elementami poprawiaj'lcymi 
bezpieczenstwo ruchu w miejscowosci lackowo Gorne i lackowo Dolne" a przepustow nie 
rna. 

Radny W. Dylak - do Kozlowa dwie lampy oswietlenia ulicznego S'l potrzebne. 
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Radny W. Bartosiak - obciycie galyzi przy drodze w strony od W61ki Somiankowskiej do 
pomnika por. pi!. S. Okrzei. Kto moze to wykonac i w czyjej lezy to gestij? 

Radny D. Zatoga - lampy w Starych Wypychach Sq ale nie swiecq. Chyba trzeba optacic 
abonament. 

Radny T. Kokoszka - w sprawie wyciycia sllchych drzew w alei w Somiance na odcinku od 
kosciola do skrzyzowania z drogq krajowq. 

Innych wniosk6w ani interpelacji nikt nie zgtaszat. 

Odpowiedzi W6jt Gminy (Iub osoba przez niego wskazana) udzieli w punkcie 14 llstalonego 
porzqdku obrad. 

Do punktu 5 
porzadku obrad 

W6jt Gminy A. Zotyflski przedstawit informacjy z pracy w okresie miydzy sesjami - informacja ta 
stanowi zal. nr 5 do nino protokolu. 

W tym punkcie zgtaszano nastypujqce zapytanie: 

Radny R. Ostatek - w nawiqzaniu do punktu I przedstawionej informacji chcy wiedziec czy 
"OLBUD" to firma, czy osoba fizyczna? 

Odp: W6jta Gminy - tak to jest osoba fizyczna a konkretnie Przedsiybiorstwo Budowlane 
"OLBUD" Radosfaw Oleksiak, Rybno. 

Innych pytan ani llwag nikt nie zglaszal. 

Rada Gminy przyjyla do akceptujqcej wiadomosci informacjy zlozonq przez W6jta Gminy. 

Do punktu 6 
porzildku obrad 

Zmian do protokofu Nr XIII J Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 20 II r. nikt nie zglasza1. 

W glosowaniu jawnym protok6t z Xl zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r. zostal 
przyjyty wiykszosciq glos6w: 14 grosami "za" i I glosem "wstrzymujqcym siy" w obecnosci 
15 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 7 - 8 
porzadku obrad 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwat 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 
2020, 

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2011 
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poinformowala, ze proponowane 
w w/w uchwat 
zmlany w Gminy Somianka na lata 20 II 
powi~ane ze zmianami budzetowymi na II r. Proponuje si~ nast~puj'lce zmiany: 

I. w planie dochod6w: 

na wsi 0 kwot~ 100.000,00 dochody te 

Finans6w, 

oswiatowej 0 kwot(( 304.870,00 zl 
II oraz Nr STS/4822/Sg/BKUIIl z Ministerstwa 

z aneksem nr UDA-POKL,09,01,01
przedszkolaka do wzorowego uczniaka", 

zwi((kszenie 
nr WPS-I.946.3.79.2011 
Urz((du Wojew6dzkiego, 

o kwotlt 18.000,00 zgodnie z pismem 
nr FfN-I.31 I 1.70.201 1.8S2 z Mazowieckiego 

zwi~kszenie dochod6w w 
z aneksem nr I do umowy 
o sukces". 

i sport" 0 kwot~ 4.786,00 zt zgodnie 
10 dotyczy programu pn. "Zagrajmy 

Og61em proponuje o kwot~ 211.896,00 zt 

2. w planie wydatk6w: 

zwi~kszenie wydatk6w na o zt, 

zwi~kszenie wydatk6w 
telefonicznej, 

w o kwot~ 17.000,00 na zakup centrali 

• zwi~kszenie wydatk6w w 
zwi~kszon'l subwencj'l 

n(vH:t<l,UIt,M,,(P 0 kwot~ 304.870,00 w zwi~ku ze 

zmniejszenie wydatk6w 
z aneksem do umowy dla 

218.243,20 zt zgodnie 
Drz:eUSZI\~OH:lKa do wzorowego uczniaka", 

zwi~kszenie wydatk6w na 
z zaleceniami pokontrolnymi, 

o 9.100,00 zgodnie 

zwi~kszenie 0 3 
oraz zgodnie z art I 28.ust.2 ustawy 0 

z tytub dotacji 

• zwi~kszenie wydatk6w na zadania w 4.786,00 
w zwi'lzku ze zwi~kszeniem srodk6w na program 

Og6lem proponuje si~ zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 211.896,00 

Pytan ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgtaszat. 

W6jt Gminy A. lolynski - chc~ jeszcze dodac, ze w sumie na plac6wki 
na terenie naszej gminy zostato pozyskanych ok. 300.000 
zywieniowych przy realizacji projektu " Od super przedszkolaka do 
spowodowaly koniecznosc zwrotu niewykorzystanych srodk6w. Takie S'l za{lozema 

srodk6w wykorzystac na inne cele. 
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Pytan ani zgtaszat. 

Przewodniczqcy Rady Gminy K.1. 
Prognozie Finansowej Gminy 
protokolu. 

w 
Somianka na or 6 do nino 

W jawnym 
"za" w 

XIIJ66/11 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 

jedooglosnie: 15 15 radnych podczas 

punktu 8 
porzadku obrad 

Skarbnik A. Kr61ikowska - om6wione zmiany w Finansowej Gminy 
na lata 2011 2020 dotyczq blldzetowych. dodac, ze w 
budzetowych proponuje sit( ponadto: 

do szk6t,dotyczqce dowozu 
dotacji dla Osrodka Kultury w Somiance 0 kwoti( 20.000 na 

Ina 

do proponowanych budzetowych 

Przewodniczqcy Rady Gminy KJ. odczytal 
Gminy na rok 2011 stanowiqcq Dr 7 do nino protokolu. 

jawnym uchwala Nr XIIJ67/11 w podj~ta 

15 g{osami w obecnosci 15 radnych 

Do punktll 9 

zwr6cila 
do uchwaty W6jt Gminy A. Zolyflski ze Poczta 

sit( Gminy 0 umowy naJmu 
dotychczasowa umowa Dlatego w dniu w drodze uchwaty Rada Gminy bt(dzie 
podejmowac decyzjt(. 

W. Bartosiak na jaki nowa umowa 

GminyA. na okres do 10 lat. 

R. Ostatek - czy stawki 

tak, stawki takie jak dla A.M.W6jt Gminy A. 

R. Ostatek - czy to stawka od 

dotychczasowa wynosila 11,80 zllm2
•W6jt Gminy A. 

W. Bartosiak czy polska moze na zaproponowane 
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uzgodnili aby 
nie mam sprzeciwu ze strony Poczty 

Polskiej. 

Radny R. czy w uchwale nie powinna bye okreslona stawka czynszu? 

Odp. J. N iescior - trese uchwaly poprawny. Tft kwestif( p02~osl:awm w gestii 
W6jta. 

W6jt Gminy A. lolYllski - taka forma rnl mozliwose wyrazern 
zaufania radnych do dziatalnosci. 

Innych nie zglaszat. 

KJ. Rakowski uchwaly w sprawie 
urnowy najrnu lokalu uzytkowego w Sorniance-Parcele 21 (czftSe 

Gminnego Kultury) oraz wyratenia zgody na odst<ijJienie od obowi~ku 
trybu umowy stanowiqc£t zal. nr 8 do nino protokotu. 

W gfosowaniu podj~ta 

jednogiosnie: 15 "za" w obecnosci 15 

Do punktu 10 - II 

z profilaktyki tj. uchwaly w sprawie: 
I V /13/1 0 Rady Sornianka z dnia 30 grudnia 20 lOr. 
wysokosci dla cZfonk6w Grninnej Komisji 

Problem6w Alkoholowych, 
zrniany Uchwaly Nr IVIl 911 0 Rady Grniny Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r. w 
uchwalenia Gminnego Programu i Rozwi~ywania 

Alkoholowych, Przeciwdzia!ania Narkomanii w Sornianka na rok 2011 

przedstawita E. Kuchta obstugi Rady Gminy ze zostaly one 
i przedstawione w z zaleceniami pokontrolnymi Najwyzsza 
uznala, ze zasady wynagradzania czlonk6w i Rozwi~ywania problem6w 
Alkoholowych winny tylko w Gminnyrn Profilaktyki i Rozwi~ywania 
Problern6w Alkoholowych, Narkomanii Somianka przyjrnowanym 
w drodze zasady te by!y w uchwale oraz w w/w 
Programie. ia NIK opracowano uchwat i przediozono 
Gminy. 

Pytan ani uwag do uzasadnienia nikt nie 

Do punktu 10 

Pytan ani uwag w tym nikt 
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Nr IV11 

Rada 

Przewodniczqcy Rady Gminy Rakowski odczytat uchwaty w uchylenia Uchwaty 
0 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia lOr. w sprawie wysokosci 

dla czlonk6w Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 
nr 9 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr zostala podj{!ta 
jednoglosnie: 15 gtosami w obecnosci 15 

Do punktu II 

XIII69/11 w 

Pytan ani uwag w tym nikt nie zgtaszai. 

z wyszta - stan 14 

Przewodniczqcy Rady Gminy KJ. Rakowski zmlany 
Nr IV/19/1 0 Rady Gminy Somianka z dnia grudnia 2010 r. w uchwalenia Gminnego 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Przeciwdziatania Narkomanii 
Somianka na 11 stanowiqqzal. nr 10 do nino protokolu. 

W gtosowaniu jawnym 
jednoglosnie: 14 gtosami 

zostala podj{!ta 

o 13.55 Rady Gminy przerw~. 

wznowlOno 0 14.20 w obecnosci 14 radnych (brak ~~"~,",~ L. Kozona). 

punktu 12 

Przewodnicz<\cy Gminy KJ. Rakowski poinformowat, ze w miesiqcu 
Pana na bezczynnosc W6jta Gminy Somianka w sprawie 

letniskowych w miejscowosci Somianka. Przeprowadzono post~powanie w ustalenia 
wsp61nym posiedzenill komisji stalych rady Gminy w dniu 02 wrzesnia br. 

i uznali za bezzasadnq. tez zostat przygotowany projekt 
w drodze lIchwaty skarg~ na Gminy. 

Nast~pnie odczytai lIchwaty 
Somianka w sprawie dojazdll do 
zal. nr 11 do nino protokolu. 

Lipska odczytata uzasadnienia zatqcznik do podejmowanej 
uchwaty. 

w rozpatrzenia 
letniskowych w stanowiqcq 

W trakcie uzasadnienia na L. stan 15 radnych. 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt 
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Przewodnicz<tcy Rady Gminy K.J. Rakowski zarz<tdzil glosowanie w sprawie podejmowanej 
uchwaly. 

W gtosowaniu jawnym uchwala Nr XII/71/H w przedmiotowej sprawie zostala podjfta 
jednoglosnie: 15 glosami "za" w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 

Do punktu 13 
porzadku obrad 

Informacj« dotycz<te<t skladania oswiadczen przez radnych Rady Gminy Somianka przedstawila 
insp. ds. obstugi Rady Gminy E. Kuchta. Poinformowala, ze zgodnie z ustaw<t z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) radni skladaj'l 
osw iad czen ia: 

na poczqtku kadencji - pierwsze oswiadczenie majqtkowe radny sklada w terminie 30 dni od 
dnia zlozenia siubowania, 
co roku w terminie do 30 kwietnia w czteroletniej kadencji wedlug stanu na dzien 
31 grudnia roku poprzedniego, 
na zakonczenie kadencji - na dwa miesi<tce przed dat<t wyborow do rad gmin. 

Naczelnik Urz«du Skarbowego w Wyszkowie przysbt t<tczn<t informacj« z analizy oswiadczen 
majqtkowych skladanych przez radnych: 

na zakonczenie kadencji, 
w zwiqzku z obj«ciem obowiqzk6w radnego Rady obecnej kadencji, 
oswiadczen skladanych w terminie do 30 kwietnia r6wniez przez radnych Rady obecnej 
kadencji. 

lnformacja ta stanowi zal nr 12 do nino protokolu. Stwierdzone nieprawidlowosci zostan'l 
przekazane do wiadomosci os6b, kt6rych te nieprawidlowosci dotycz<t, aby nie byty powielane 
w kolejnych oswiadczeniach. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy K.J. Rakowski - informacja z anaiizy oswiadcze6. od Wojewody nie 
wptyn«ta wi«c nalezy domniemywac, ze uchybien w oswiadczeniu maj'ltkowym W6jta Gminy 
i moim nie stwierdzono. 

Sekretarz Gminy T. Lipska przedstawila informacj« z analizy oswiadczen maj'ltkowych skbdanych 
do W6jta Gminy, kt6rej pisemna treSc stanowi zal. nr 13 do nino protokolu. 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszat 

lnformacje w w/w sprawie zostaly przyj«te przez Rad« Gminy do akceptuj'lcej wiadomosci. 

Do punktu 14 
porzadku obrad 

Odpowiedzi na zgloszone wnioski interpelacje przez radnych Rady Gminy Somianka udzielH 
W6jt Gminy A. Zolynski. 

Przepust w Jackowie G6rnym - odp. trwaj'l prace dozwirowywania drogi w lackowie G6rnym. 
Prace kopark'l b«d'l kontynuowane w Jackowie G6rnym i w Skorkach. 

Oswietlenie - odp. dolozenie lampy bez punktu zapalnego to nie problem. Wypisakm sobie 
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treseiq zapoznac. Nie 

...u...l..l::..!.!..!.lll::!.....li:.!:i.!.l~....!..!.l<!~~c!..!..!.l.!:!-.u....;~~~~...... -

miejseowosei gdzie sohysi upominaj<t 0 to na dzisiejszy rz\{du 
60.000 zl. Zostanie ten problem przedstawiony na wsp6lnym posiedzeniu komisji statyeh. Nie 
wiem ezy Rada Gminy znajdzie srodki na ten 12 L, ezy moze to zadanie zostanie 
zrealizowane w lataeh nast\{pnyeh. 

Galezie - odp. nie wiem ezy z gminnyeh srodk6w . Jesli tak, 

to zadanie zostanie zrealizowane. Bye moze we wtasnym b\{dzie mozliwe do wykonania 

i w6wezas zrobi<t to praeowniey Zaktadu Komunalnej. 

Podf<tezenie lamp oswietlenia Mystk6weu lampy zostan'l podl<tezone 

przez Zaktad Energetyezny w 

Suehe drzewa - odp. znajduj<t pawiatowej wi\{c jest to kompetencja Powiatu 
Wyszkowskiego. Wyslemy Sohys poinformujemy. 

znajduje silt w Biurze Rady i maZna silt z 
byla stosowana taka forma 0 jakq radny 

silt upomina. 

Radny R. Ostatek -

Odp. Radea prawny J. 
i udost((pniany do wgl<tdu w 

ze jest 
nalezaioby zmienic 

Przewodniczqcy Rady do radnego R. Ostatka jakie 
stanowisko w tej sprawie. 

Radny R. Ostatek ja 

Przewodnicz<tcy Rady Gminy w takim razie trzeba zmienic Statut Gminy. 

Odp. Radca prawny J. NieScior ze dla jednego radnego nie trzeba zmieniac Statutu. 

w takim razie proSZ(( razem z innymi 
materiaiami na posiedzenie komisji przed nast((pn<t sesj<t. 

radny W. Bartosiak nie rozumiem jaki problem 
odcinku tj. Odeinku W61ka Somiankowska 

drzew must bye uzgodniona z Regionaln<t 
Regionalna Dyrekeja Oehrony Srodowiska moze 

wycinki drzewa do zapoznania, dla 

a nasze bezpieczenstwo me 

My 
sprawa, kt6rq porusza niech 

pismo w tej sprawie. 

podejmowano.Innych wtym 
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Do punktu 15 

Wtym nast~puj<tce sprawy: 

Oswietlenie uliczne w Popowie - Parcele 

Sohys Popowo - Parcele B. w Popowe - Parcele tez s<t 2Iampy. 


Naglosnienie w sali obrad 

Sohys Ostrawy M. Siemieniewski - nag!osnienie na obrad. 


Odp. W6jt A. Zolynski - na postaram zatatwic. 

Kontrola 

Sohys Ostrowy M. Siemieniewski w jakim celu prowadzona sklepu. 

Przyjecha!a Policja i ukarala siedzltcych po 100 zl. a to byli moi pracownicy, ktorym 

dalem i siedzieli na mojej dziake. 


w Zdzieborzu 
K. Wielgolewski u nas w Zdziborzu tylko 

Nieprzejezdna droga 
Sohys Zdzieborz K. za jest w og6\e me 

Bezpanski pies 
Solectwa Zdzieborz K. Wie po okolicy szweda si~ Dziecko 

szczeniaka tego bezpanskiego zostalo zadrapane a teraz znajduje si~ pod 

przy drodze krajowej 
Popowo Koscielne T. na skrzyzowaniu z koscielnego 
trzeba wycil{c krzaki. 

w Popowie Koscielnym 

,r\,rprrUf<l Popowo przed 


Oswietlenie uliczne 
Soleetwa Somianka - Parcele Kruza na luku dragi z Somianki do potrzebne Sl{ ze 

2 lampy. Slupy slt a nie ma oswietlenia i niebezpiecznie. 

Solectwa Celinowo Z. wyci~cie krzew6w przy w Celinowie. 

Oswietlenie uliczne w Celinowie 
Solectwa Celinowo Z. -lampy. 

Pludy 
M. Rogalinski - draga - Suwin Miala na to wptyw m.in 

"mokra wiosna". Mieszkaney pytaj<t ezy ta droga zostanie naprawiona? 
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Wycifcie krzew6w przydroznych 
Radny T. Kokoszka - wycil(cie krzew6w przydroznych od posesji Panstwa kierunku 
la.k. 

Odpowiedzi na powyzsze wolne wnioski i zapytania udzielil W6jt Gminy A. ZOfynski: 

Oswietlenie uJiczne - odp. zmodernizowane zostato oswietlenie Stare Pludy, Nowe Wypychy na 
og6lna. kwotl( ok. 200.000 Zf. Rada Gminy musi zdecydowae co dalej w kwestii oswietJenia: czy 
modernizujemy istnieja.ce punkty, czy budujemy nowe punkty. Najpierw zmienialismy punkty 
zapalne i kolejno inne kwestie. Rada Gminy bl(dzie decydowae co dalej? 

Kontrola sklepu - odp. jdli sprzedawca nie rna pozwolenia na ogr6dek piwny to Policja ma 
takie kompetencje aby ukarae osoby spozywajqce alkohol w miejscach publicznych. 

Sohys Solectwa Ostrowy M. Siemieniewski - ale to byto na moim terenie. 

Odp. W6jt Gminy A. ZOfynski - jesli na terenie przynaleznym do sklepu to jak najbardziej mozne 

Policja ukarae mandatem. 


Sohys Sotectwa Ostrowy M. Siemieniewski - jesli planowana jest kontrola z Urzl(du Gminy po 
16.00 to informujl(, ze sklep w Ostrowach jest zamknil(ty. Po co karae tych ludzi. Dzis byta mowa 
o kontroli po godz. \6.00. 

Odp. W6jt Gminy A. ZOfynski - dzis zmienialismy zasady wynagradzania Gminnej Komisji 
Rozwia.zywania Problem6w Alkoholowych zgodnie do zalecen pokontrolnych NIK. 

Sohys Solectwa Ostrowy M. Siemieniewski - "Sp61dzielnia" po godz. 16.00 bl(dzie zamknil(ta . 
Kontrola to "napad z rabunkiem". Sklep na wsi to jest po to by kupie chleb, cukier i mqkl(. 
Policjantom trzeba nakazae niech "nie jezdzq". 

Odp. W6jt Gminy A. Zotynski - na najblizszej sesji bl(dz ie Komendant Policji wil(c bezposrednio 
bl(dzie m6gt Pan zg{osie problem. 

Droga polna - odp. w pierwszej kolejnosci muszl( zapewnie by ludzie mogli wyjechae z dom6w. 
Ten rok jest makabryczny a mozliwosci finansowe ograniczone. Przyktadem moze bye droga w 
Suwinie, kt6ra. trzeba bl(dzie naprawie. 

Radny W. Bartosiak - 0 drodze transportu rolnego w Zdzieborzu styszl( po raz pierwszy. 
o oswietleniu wielokrotnie byla mowa ale kwota 200.000 zl. jest dose wysoka. Moze lepiej dotozye 
jq do dr6g. 

Radny M. Rogalinski - Pan, Panie w6jcie wspominat 0 firmie dokonujqcej naprawy metod q 
natryskowa.. 

W6jt Gminy A. Zolynski - tak i koszt ksztahuje sil( na poziomie 11 - 12 zt/m2 emulsjalgres. 

Giosy radnych - mote warto spr6bowae? 

W6jt Gminy A. ZOfynski - oczekujl(, ze radni wskaZq srodki a w6wczas drogi zostana. naprawione. 

Radny M. Rogaliilski - nie placitbym wykonawcy za naprawl(. Niech dokona naprawy w ramach 
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gwarancJI. 

W6jt Gminy A. lotyf1ski - zwr6c(( na to uwag(( i postaram si(( by droga zostala naprawiona. 

KIZaki - odp. sukcesywnie S'l wycinane. Mam nadziej((, ze wszystkie pros by w tym zakresie 
zostan'l spelnione. Przy drogach powiatowych to bardziej po macoszemu, aJe tez b((dzie to 
zrobione. 

Psy - odp. jest to niesamowity problem. Wydalismy juz 30.000 zl. i jeszcze jest potrzeba ok. 
30.000 zl. Jeden pies kosztuje Gmin(( 1.500 zL 

Popowo-Parcele - odp. maly zabieg zostanie wykonany. 

Wyjazd do Bednarek 

W6jt Gminy A. lolynski - w przerwie dzisiejszych obrad sohysi zg~aszali potrzeb(( wyjazdu do 

Bednarek. ProSZ(( ch((tnych aby zglosili si(( do Sekretariatu w Urz((dzie Gminy. Jesli zbierze si(( 

odpowiednia grupa to zorganizujemy wyjazd z odpowiedni'l dop1at'l. 


Doplata do Klubu Sportowego 

Radna B. Suchecka - czy do Klubu Sportowego w Starym Mystk6wcu b((dzie doplata? 


Odp. W6jt Gminy A. lolyf1ski - na najblizsz'l sesj(( mam nadziej(( rozwi¥ac ten problem. 

W okresie mi((dzy sesjami b((dziemy musieli jakos temu zaradzic. 


Podzi~kowanie 

Soltys So1ectwa Stare Pludy H. Wykowska - w imieniu wlasnym i najblizszych czlonk6w rodziny 
skladam serdeczne podziykowanie za kwiaty, za udzial w mszy za~obnej, za wsparcie. Dzi((kujy. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

Do punktu 16 
pomtdku obrad 

Wobec zrealizowania porz'ldku obrad, Przewodnicz'lcy Rady Gminy K.J. Rakowski 0 godz. 15.20 
Zamkn'lf sesj(( wypowiadaj'lc slowa "Zamykam obrady XII zwyczajnej sesji Rady Gminy 
Somianka". 

Protok61 sporzqdzila: Przewodniczyl: 

Elzbieta Kuchta Przewodniczqcy 

Rady Gminy 


Insp. ds. obslugi 

Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski 
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