
PROTOKÓŁ  NR XIII/2007

z  XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 03 grudnia 2007 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 12 osób w tym 3 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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Kaczmarczyk Teresa - Skarbnik Gminy 
4. Przybyłowski Jan - Radca Prawny
5. Mróz Barbara - insp. ds. podatków i opłat lokalnych
6. Siekierski Marek - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

  w Warszawie Powiatowy Zespół Doradców 
  w Wyszkowie

7. Serafin – Osowiecka Anna - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
                                                                             w Somiance
8. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą  zał.

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

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2007 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych:

a/ podatku od nieruchomości,
b/ podatku od środków transportowych,
c/ podatku rolnego,
d/ podatku leśnego,
e/ opłaty targowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z wodociągów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku lustracyjnym.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

 W  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  12  radnych.  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.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy A. Żołyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku sesji „Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości”. Sprawa 
dotyczy gruntów pod drogi powiatowe.

Na salę przybył radny J. Staśkiewicz – stan 13 radnych.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  zrealizowanie  zgłoszonego  wniosku  w  punkcie  9 
porządku obrad i  poddał go pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych Rada Gminy zaakceptowała realizację 
zgłoszonego wniosku w punkcie 9.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2007 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych:
a/ podatku od nieruchomości,
b/ podatku od środków transportowych,
c/ podatku rolnego,
d/ podatku leśnego,
e/ opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z wodociągów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku lustracyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące interpelacje i wnioski:
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Wójt Gminy A. Żołyński – w kwestii oświetlenia informuję, że Zakład Energetyczny złożył ofertę
i od jutra może wykonywać usługi w zakresie naprawy oświetlenia ulicznego.

Radny J. Staśkiewicz – jaka cena została zaproponowana?
Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  znacznie  wyższe  niż  w  ubr.  Ale  porównywalne  do  firm 
prywatnych. To była najkorzystniejsza oferta. Kwota netto wynosi 3.500 zł. netto, brutto 4.270 zł.

Radny S. Nasiadka – czy to jest miesięczna stawka, czy roczna?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – tak miesięczna. Umowa została zawarta na okres 30.11.2007 r. - 
31.12 2008 r. na łączną kwotę 45.500 zł. - netto, 55.510 zł. - brutto.

Radny M. Krysiak – potrzebne są  3  lampy na alei.  Teraz  jest  bardzo ciemno.  Słupy są,  samo 
założenie lamp to niewielki wydatek. Tam nawet nie ma chodnika.

Sołtys sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza:
– mieszkańcy Somianki – Parcele (działki pod lasem) chcą wodociąg,
– w alei wiszą suche gałęzie. Stwarzają zagrożenie, trzeba tym się zająć,
– mieszkańcy Somianki będący rodzicami małych dzieci pytają czy jest możliwość utworzenia 

przedszkola?

Na sale przybył Wiceprzewodniczący W. Bartosiak – stan 14 radnych.

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

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

W głosowaniu jawnym protokół z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2007 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za”.

Do punktu 5a
porządku obrad

Podatek od nieruchomości 

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak – komisje pracowały nad stawkami zaproponowanymi 
przez Wójta A. Żołyńskiego na posiedzeniach komisji poprzedzających dzisiejszą sesję.

Sekretarz Gminy T. Lipska  przedstawiła informację do uchwały w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości stanowiącą zał. 4 nr do nin. protokołu.

Stawki podatku od nieruchomości stanowią zał. nr 5 do nin. protokołu:
- ustawowe na 2007 r.
- przyjęte uchwałą Rady Gminy na 2007 r., 
- stawki ustawowe na 2008 r., 
- proponowane na 2008 r. 

W zał. nr 5 do nin. protokołu zawarto także zwolnienia w podatku od nieruchomości

3



W trakcie  wystąpienia  Sekretarz  Gminy  na  salę  obrad  przybył  radny K.  Rakowski  –  stan 15 
radnych.

Opiniując  zaproponowane  stawki  podatku  od  nieruchomości  i  zaproponowane  zwolnienia
w  tym  podatku,  stałe  komisje  Rady  Gminy  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowały  stawki 
zaproponowane przez Wójta z wyjątkiem stawki dotyczącej gruntów pozostałych,  w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego,  gdzie  po  szerokiej  dyskusji  na  posiedzeniach  poprzedzających  sesję  ostatecznie 
ustalono jej wysokość na 0,25 zł od 1 m2 powierzchni. W stosunku do zaproponowanych zwolnień 
w podatku od nieruchomości stałe komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie wyraziły swą 
opinię. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  stawki  podatku  od  nieruchomości 
omawiane  były  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy  poprzedzających  sesję
i najwięcej kontrowersji wzbudziła stawka podatku od gruntów pozostałych,  w tym zajętych na 
prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku 
publicznego, gdzie najpierw zaproponowano stawkę w wysokości 0,35 zł. od 1 m2 powierzchni - tj. 
pozostawienie na poziomie ustawowym ale potem po dyskusji ostatecznie ustalono jej wysokość na 
poziomie 0,25 zł od 1 m2 powierzchni.  

Innych propozycji dotyczących wysokości stawek podatku od nieruchomości ani zwolnień w tym 
podatku nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz  określenia  wzoru  deklaracji  w  sprawie  podatku  od 
nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, która wraz z deklaracją
i informacją  stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/59/2007 została podjęta jednogłośnie: 15 głosami „za”.

Do punktu 5b
porządku obrad

 
Podatek od środków transportu

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  w  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  poinformowała,  że 
opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy 
całkowitej (tj. sumy masy własnej i dopuszczalnej ładowności), ciągniki siodłowe oraz autobusy. 
Opodatkowane pojazdy podzielono na 7 grup:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t,
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, 
3. Ciągniki  siodłowe  lub  balastowe  przystosowane  do  używania  łącznie  z  naczepą  lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t, 
4. Ciągniki  siodłowe  lub  balastowe  przystosowane  do  używania  łącznie  z  naczepą  lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t,
5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
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całkowitą równą lub wyższa niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Podatek  od  środków  transportowych  płacą  zarówno  osoby  fizyczne  jak  i  osoby  prawne  oraz 
jednostki organizacyjne będące właścicielami takich pojazdów. Ustawodawca w niektórych grupach 
podaje stawki maksymalne ulegające zmianie wg wskaźnika cen towarów i usług, a w niektórych 
grupach podaje stawki minimalne i maksymalne.  Rada Gminy posiada kompetencje do obniżenia 
stawek ale nie niżej  niż ustawowa stawka min.  Jeśli  chodzi o podatek w stosunku do środków 
transportu zapisanych pod lp.: 1, 3, 5, 7 w informacji „Stawki podatku od środków transportowych 
na 2008 r.” stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu ustawodawca określił tylko stawkę max. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował , że stałe komisje Rady Gminy pozytywnie 
zaopiniowały zaproponowane przez Wójta Gminy stawki podatku od nieruchomości z wyjątkiem 
stawek zawartych w punkcie 2 ppkt.1 tj.:

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

1) o liczbie osi dwie, w tym:
a)  z  zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne
      o dopuszczalnej masie całkowitej:
• równej  lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 14 t – zaproponowano 700,00 zł., ustalono 

800,00 zł 
     

b)  inne systemy zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
• równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 14 t - zaproponowano 700, 00 zł.,  ustalono 

800,00 zł 

Opinie komisji:

Stałe  Komisje  Rady Gminy Somianka  potwierdziły  opinię  wyrażoną  na  posiedzeniach  komisji 
poprzedzających sesję i wyrażoną obecnie przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Innych propozycji nikt nie składał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku stanowiącą zał. nr 8 do nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIII/60/2007 została  podjęta  jednogłośnie:
15 głosami „za”.

Do punktu 5c
porządku obrad

Podatek rolny

Sekretarz Gminy T. Lipska przedstawiła informację do uchwały w sprawie przyjęcia ceny skupu 
żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego, której pisemna treść stanowi zał. nr 9 do 
nin. protokołu. Ponadto przedstawiła wysokość stawek:
– ustawowej na 2007 r.
– uchwalonej na 2007 r.
– ustawowej na 2008 r.
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– proponowanej na 2008 r.
Powyższe stawki zawarte zostały w zał. nr 10 do nin. protokołu.

Opinie komisji:

Stałe  Komisje  Rady  Gminy  Somianka  pozytywnie  zaopiniowały  zaproponowaną  przez  Wójta 
stawkę w wysokości 35 zł./dt.

Innych propozycji nikt nie składał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/61/2007 została podjęta jednogłośnie: 15 głosami „za”.

Do punktu 5d
porządku obrad

Podatek leśny

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  przedstawiła  informację  do  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  ceny 
sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego za 2008 r., której pisemna 
treść stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu.

Stawka proponowana przez Wójta na 2008 r. to stawka podana w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego tj. 147,28 zł/m3.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały zaproponowaną stawkę.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że w sprawie rozliczenia podatku leśnego 
obowiązują wzory deklaracji i informacji uchwalone w 2003 r. Następnie poddał pod głosowanie 
stawkę  podatku  leśnego  podaną  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego
w wysokości 147,28 zł/m3.

W  głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  15  głosami  „za”,  opowiedziała  się  za 
pozostawieniem  stawki  podatku  leśnego  podanej  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego w wysokości 147,28 zł/m3.

Rada  Gminy  w  tym  przypadku  nie  podejmowała  uchwały   bo  opowiedziała  się  za  stawką 
opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS. 

Do punktu 5e
porządku obrad

Opłata targowa

Sekretarz Gminy T. Lipska przedstawiła zaproponowane stawki na 2008 r. (informacja stanowiąca 
zał. nr 13 do nin. protokołu). Są to stawki przyjęte przez Radę Gminy w 2003 r. Poinformowała 
również o tym, że jeśli stawki pozostaną na poziomie proponowanym czyli na poziomie 2003 r. to 
nie będzie potrzeby podejmowania uchwały. 
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Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. Przystąpiono do głosowania nad stawki 
opłat targowych.
W  głosowaniu  jawnym stawki  opłat  targowych  na  2008  r.,  Rada  Gminy,  jednogłośnie:  
15  głosami  „za”, utrzymała  na  poziomie  roku  2003  –  informacja  zawierająca  stawki  opłat 
targowych stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 10.55 ogłosił 30 – minutową przerwę.

Obrady  wznowiono  o  godz.  11.25  w  obecności  15  radnych.  Na  salę  obrad  przybyła  również 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Serafin – Osowiecka.
Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad.

Do punktu 6
porządku obrad

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Serafin - Osowiecka złożyła wniosek 
o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  wraz
z  kalkulacją.  Stanowią  one  zał.  nr  14 i  15  do  nin.  protokołu.  Stawki  skalkulowano  w 
następujących wysokościach:

- za wodę 1,78 zł./m3 + 7% VAT wzrost w stosunku do 2007 r. o 0,10 zł./m3 (stawki netto)
- za ścieki 2,50 zł./m3 +  7%VAT wzrost w stosunku do 2007 r. o 0,15 zł./m3 (stawki netto)

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  zwrócił  się  do  przewodniczących  stałych  komisji  
o przedstawienie opinii w kwestii zaproponowanej przez Kierownika ZGK taryfy za wodę i ścieki.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy pozytywnie zaopiniowali zaproponowane stawki.

Kierownik ZGK w Somiance A. Serafin – Osowiecka poinformowała, że zmieni się zapis  §  3 w 
treści  uchwał  dotyczących:  taryfy za wodę i  taryfy za ścieki.  Po poprawce otrzyma brzmienie: 
„Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  01  stycznia  2008  r.  i  podlega  opublikowaniu  w  prasie 
lokalnej”. 

Innych propozycji nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenia w wodę stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XIII/62/2007  w sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe 
zaopatrzenia w wodę została podjęta jednogłośnie: 15 głosami „za”

Do punktu 7
porządku obrad

W  tym  punkcie  radni  uznali,  że  nie  ma  potrzeby  ponownego  przedstawiania  uzasadnienia
i wyrażania opinii Komisji ponieważ te dwie kwestie zostały uregulowane w punkcie 6. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/63/2007 została podjęta większością głosów: 13 głosami 
„za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 8 
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że ustawa 
wprowadza  obowiązek  lustracji  urodzonych  przed  1970  r.  i  podlegają  mu:  Wójt,  Sekretarz, 
Skarbnik. Taką uchwałę rada Gminy już podejmowała ale Trybunał Konstytucyjny uchylił ustawę 
lustracyjną stanowiącą podstawę podjętej uchwały i dlatego całą procedurę trzeba powtórzyć. Od 
podjęcia  tej  uchwały w terminie  3  miesięcy w/w osoby zostaną  powiadomione o  konieczności 
złożenia  oświadczenia  lustracyjnego.  Niezłożenie  oświadczenia  będzie  skutkować  odwołaniem
z pełnionej funkcji/ zajmowanego stanowiska. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  powiadomienia
o obowiązku lustracyjnym stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/64/2007 została podjęta jednogłośnie: 15 głosami „za”. 

Do punktu 9 
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że nieodpłatne 
przekazanie nieruchomości dotyczy przekazania gruntów Powiatowi Wyszkowskiemu pod budowę 
dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Somianka.

W tym punkcie sołtys sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski zgłosił następujące zapytania:

– Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ile metrów drogi Powiat zaplanował zbudować
w Ostrowach?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 1.800 mb.

– Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy to będzie tylko wkład Powiatu czy i gminy 
również?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zaplanowaliśmy na drogę w Ostrowach 200.000 zł.

– Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – to mniej niż w roku poprzednim.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jest 280.000 zł. na wszystkie drogi powiatowe.

– Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – to już o 80.000 zł. mniej.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na drogę w Ostrowach zaplanowano 200.000 zł. To bardzo dużo 
bo aż 50% ogólnych wydatków.

– Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – to na 100%?
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak zostało zapisane w projekcie budżetu na 20078 r. a co zostanie 
uchwalone to później się przekonamy.
– Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – mam nadzieję, że kwota nie zostanie zmieniona.

Na tym dyskusja została zakończona. Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego 
przekazania nieruchomości stanowiącej zał. nr 19 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/65/2007 została podjęta jednogłośnie: 15 głosami „za”.

Do punktu 10
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone w punkcie 3 porządku obrad wnioski i interpelacje udzielił Wójt Gminy 
A. Żołyński.

Nowe oświetlenie w Kręgach – odp. W 2007 r. środki na ten cel zostały już wyczerpane. Na 2008 r. 
zaplanowano  niewiele  środków  tj.  20.000  zł.,  z  przeznaczeniem  na  modernizację  starego 
oświetlenia.

Wodociąg – odp. Może w tym roku podpiszemy umowę na modernizacje stacji wody w Somiance.

Suche gałęzie – odp. Może usuniemy we własnym zakresie. 

Przedszkole – odp. Obecnie na oświatę przeznaczamy bardzo dużo środków. W 2008 r. z budżetu 
Gminy musimy przeznaczyć 1.050.000 zł. Do tego należałoby doliczyć koszty dowozu uczniów na 
terenie gminy Somianka i  oddziały przedszkolne. Sprawa przedszkoli  jest  bardzo ważna. Zdaję 
sobie  sprawę,  że  młoda  osoba  chcąca  aktywizować  się  zawodowo  ma  problem z  opieka  nad 
dzieckiem. W 2008 r. nie widze możliwości abyśmy utworzyli oddział przedszkolny finansowany
z budżetu gminy, chyba, że można byłoby pozyskać środki z zewnątrz.  

Na tym zakończono realizację punktu 10.

Do punktu 11
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Przydomowe oczyszczalnie
Radny M. Dąbrowski  – na jakim etapie znajduje się sprawa budowy przydomowych oczyszczalni?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  wykonanych  jest  100  projektów.  Nadal  projektuje.  Na  niektórych 
terenach są problemy. W marcu 2008 r. maja ruszyć programy operacyjne i będzie można składać 
wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – jakie było zainteresowanie?

Wójt Gminy A. Żołyński – na etapie projektowania zainteresowanie było znacznie mniejsze niż na 
wstępie. 
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Plan zagospodarowania przestrzennego 
Radny Leszek Kozon – na jakim etapie jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Wójt Gminy A. Żołyński – plan został zaakceptowany przez Komisje Urbanistyczną pod względem 
prawnym. Pod względem merytorycznym (oznaczenia) sprawdza pracownik Urzędu Gminy. W tym 
tygodniu pracownik zakończy sprawdzanie.  Nie można wywrzeć żadnego wpływu na urbanistę. 
Urbanista trochę niepoważnie potraktował wykonanie zadania. My powinniśmy otrzymać gotowy 
produkt, zapoznać się z nim i ewentualnie zgłosić swoje uwagi opinię. Miałem zamiar rozwiązać 
umowę z urbanistą ale Komisja Urbanistyczna odradziła mi ten zamiar bo niewiele brakuje do jego 
zakończenia. 

Radny L. Kozon – ale jakaś umowa przecież obowiązuje.
Wójt Gminy A. Żołyński – obniżenie zapłaty nie wywarło na urbaniście wrażenia. Poinformował, 
że plan trzeba było zrobić od nowa a to wymagało czasu.

Pieniądze dla poszkodowanego
Sołtys sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – chodzi mi o zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanego. 
Może my tu zebrani moglibyśmy też coś przeznaczyć?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  prośba  taka  była  skierowana  do  społeczeństwa  za  pośrednictwem 
sołtysów i sołtysi już zebrali pieniądze.

Sekretarz Gminy T. Lipska – obecnie do mnie wpłynęło ok. 1.500 zł. ale jeszcze nie wszystkie 
sołectwa  przekazały  pieniądze.  Ponadto  niektóre  sołectwa  wpłacały  pieniądze  do  banku  na 
wskazany rachunek bądź bezpośrednio przekazywały rodzinie poszkodowanego.
 
Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 12
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12.00 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIII 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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