
PROTOKÓŁ  NR XL/09
z  XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się 27 listopada 2009 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 12 osób (w tym 1 osoby spóźnione)
Nieobecnych uspr.         -   1 osoba

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. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
6. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                                       w Somiance
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
9. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą  zał.

nr 2 do nin. protokołu. 
10. Przedstawiciele mieszkańców miejscowości Popowo – Letnisko
11. 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  protokołu   z  XXXIX  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia

30 października 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz 
zwolnień od podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  na podatek od nieruchomości oraz 
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
i zwolnień w tym podatku.

12. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  rolnego  na  20010  r.  podanej
w komunikacie Prezesa GUS.

13. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  leśnego  na  2010  r.  podanej
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w komunikacie Prezesa GUS.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i lasach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca 

ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  11  radnych  (brak  radnych:
W. Bartosiaka, B. Kiersnowskiej, 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 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 punktu „Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami”. 

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  zrealizowanie  zgłoszonego  wniosku  w  punkcie  5 
porządku obrad i  poddał go pod głosowanie.

W  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  w  obecności  11  radnych,  Rada  Gminy  zaakceptowała 
realizację  zgłoszonego wniosku w punkcie 5.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu  z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 października
     2009 r.
5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków
 Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
 wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  za
 zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz
 zwolnień od podatku od nieruchomości.      
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  na podatek od nieruchomości oraz
 wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 i zwolnień w tym podatku.
13. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  rolnego  na  20010  r.  podanej

w komunikacie Prezesa GUS.
14. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  leśnego  na  2010  r.  podanej

w komunikacie Prezesa GUS.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i lasach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca
 ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
 nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

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

W głosowaniu jawnym protokół z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30 października 
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 11 głosami „za”.

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. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak –  czy inwestycja pn.  „Budowa kompleksu sportowego 
„Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Somiance wraz z oświetleniem” zostanie 
przekazana w terminie?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – może nieczytelnie sformułowano informację z działalności ale 
ORLIK został już zakończony i przekazany. Uroczyste otwarcie zaplanowano na miesiąc grudzień 
2009 r.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
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Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
przedłożony  projekt  zmian  budżetowych  radnym  na  wspólne  posiedzenie  stałych  komisji 
(stanowiący  zał.  nr 5 do nin. protokołu),  które odbyło się 26 listopada 2007 r.  uległ zmianie. 
Proponowane zmiany budżetowe opracowano szczególnie z uwagi na wprowadzenie do budżetu 
gminy środków:

– w wysokości 71.919 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na akcyzę paliwa dla rolników 
co stanowi 70% należnej kwoty, 30% radni zdecydowali dołożyć ze środków budżetu gminy

– w wysokości 30.523 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa za usunięcie śniętych ryb z rzeki 
Bug na terenie gminy Somianka

– w wysokości 86.455 zł. z tytułu subwencji oświatowej ogólnej 

oraz wydatków:

– w wysokości 70.000 zł. z przeznaczeniem na drogi gminne,
– w wysokości 86.455 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 
– w wysokości 2.610 zł. dołożono do boiska „Orlik”

a także zmniejszenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance o kwotę 70.000 zł.

Wójt Gminy A. Żołyński  - zmiany budżetowe jeszcze dziś rano były aktualizowane z uwagi na 
korespondencję jaka wpłynęła wczoraj do Urzędu Gminy. Czy zwiększono środki na drogę Huta 
Podgórna – Wielęcin. Czy to zostało uwzględnione w tym projekcie?

Odp: Skarbnik Gminy A. Królikowska – tak, zostało to uwzględnione. 

Pytań  ani  uwag do  projektu  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  gminy na 2009 r.  nikt  nie 
zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian
w budżecie Gminy na 2009 r.  stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/198/09 została podjęta jednogłośnie: 11 głosami „za”. 

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  ekwiwalent  dla  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  został 
wprowadzony ustawą na początku bieżącego roku. Proponujemy wprowadzenie ekwiwalentu od 
stycznia 2010 r. Stawki nie są wygórowane w porównaniu ze stawkami uchwalonymi w innych 
gminach powiatu wyszkowskiego. Ekwiwalent będzie przysługiwał członkowi Ochotniczej Straży 
Pożarnej za udział:

– w działaniu ratowniczym w wysokości 13 zł. za godzinę udziału w tym działaniu, 
–  w szkoleniu pożarniczym w wysokości 8 zł. za godzinę udziału w tym szkoleniu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie ustalenia  wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  stanowiącej  zał. nr 7 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/199/09 została podjęta jednogłośnie: 11 głosami „za”. 

Do punktu 8
porządku obrad

Zastępca  Wójta  A.  Salwin  –  na  ostatniej  sesji  uchwała  dotycząca  obniżenia  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  nauczycielom  na  stanowiskach  kierowniczych,  była 
podejmowana.  Wojewoda  proponuje  inny  zapis  odnośnie  wejścia  w  życie  uchwały.  W  § 5 
zamieszczony został  zapis:  „Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.  

Na salę obrad przybył radny S. Nasiadka – stan 12 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania
i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę 
Somianka  stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/200/09 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”. 

Do punktu 9
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że  Kierownik 
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w Somiance  A.  Piątek  wystąpił  z  wnioskiem o  przedłużenie 
okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i ścieki o 3 miesiące tj. do 31 marca 2010 r. 
- w/w pismo stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. Taka zmiana ma na celu przedstawienie jasnej 
sytuacji z danego okresu sprawozdawczego. Dotychczasowa kalkulacja „zachaczała” o 2 miesiące 
innego okresu sprawozdawczego i 10 miesięcy danego okresu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie   przedłużenia  czasu  obowiązywania 
dotychczasowych  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków 
stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/201/09 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

O godz. 11.45 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 10 – minutowa przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.20 w obecności 11 radnych (brak radnego K. Rakowskiego)
i przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad.
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Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  komisje  pracowały  nad  stawkami 
zaproponowanymi  przez  Wójta  A.  Żołyńskiego  na  wspólnym  posiedzeniu  poprzedzającym 
dzisiejszą  sesję.  Następnie zwrócił  się  do  radnego  M.  Dąbrowskiego,  który  przewodniczył 
wspólnemu posiedzeniu  stałych  komisji  Rady Gminy o  przedstawienie  stawek  poszczególnych 
podatków oraz zwolnień w podatku od nieruchomości i środków transportowych.

Podatek od nieruchomości

Radny M. Dąbrowski odczytał stawki podatku od nieruchomości:
– wypracowane na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 listopada 2009 r.,
– ustawowe na 2010 r. i proponowane przez Wójta,
– obowiązujące w 2009 r.

Następnie przedstawił proponowane zwolnienia – pisemna informacja do uchwały „Stawki podatku 
od nieruchomości na 2010 r. ...”, zawierająca powyższe dane, stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – w zwolnieniach w stosunku do projektu uchwały będą 
wpisane nowe punkty.  Chodzi o Zakład Gospodarki Komunalnej i  jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

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

Wójt Gminy A. Żołyński wyraził zgodę na proponowane przez Radę Gminy stawki podatku od 
nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/202/09 została podjęta jednogłośnie: 11 głosami „za”.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Przewodniczący  Rady Gminy T.J.  Tolak  poinformował,  że  z  uwagi  na  wprowadzenie  nowych 
zapisów odnośnie  określenia  zwolnień  od  podatku  od nieruchomości  opracowana została  nowa 
uchwała w tej sprawie a następnie odczytał treść uchwały w przedmiotowej sprawie stanowiącą
zał. nr 14 do nin. protokołu.

Załącznik nr 13 do nin. protokołu stanowi projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień od 
podatku od nieruchomości.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/203/09 została podjęta jednogłośnie: 11 głosami „za”.

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru 
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz  wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych stanowiącą zał. nr 15 do nin. protokołu.
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/204/09 została podjęta jednogłośnie: 11 głosami „za”.

Do punktu 12
porządku obrad

 
Podatek od środków transportowych

Na salę obrad powrócił radny K. Rakowski – stan 12 radnych.

Informacja „Stawki podatku od środków transportowych na 2010 r.” stanowi  zał. nr 16 do nin. 
protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował , że stałe komisje Rady Gminy pozytywnie 
zaopiniowały zaproponowane przez Wójta Gminy stawki podatku od środków transportowych.

Innych propozycji stawek nikt nie zgłaszał.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/205/09 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 13
porządku obrad

Podatek rolny

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poinformował, że Wójt Gminy zaproponował ustawową 
stawkę podatku rolnego czyli 34,10 zł/dt. 

Pisemna informacja do podejmowanej uchwały stanowi zał. nr 18 i 19 do nin. protokołu. 

Radny M. Dąbrowski  –  były propozycje  zmniejszenia  stawki  proponowanej  prze Wójta  ale  po 
dyskusji  doszliśmy do konsensusu i  przyjęto stawkę podaną w komunikacie  Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego czyli stawkę 34,10 zł./dt

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  jaka  jest  ściągalność  zobowiązań  z  tytułu  tego 
podatku?

Odp:  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  K.  Rakowski  –  komisja  Rewizyjna  analizowała 
ściągalność podatku rolnego i okazuje się, ze jest bardzo dobrze. Ściągalność wynosi 89,9%. Gorzej 
sprawa wygląda jeśli chodzi o ściągalność podatku od nieruchomości. Najgorsza jest ściągalność 
podatku od nieruchomości z tern ów letniskowych. Tam czasem koszty upomnień przewyższają 
należność z tytułu podatku. 

Innych propozycji stawek podatku rolnego nikt nie składał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  stawki  podatki  rolnego
w wysokości podanej w komunikacie Prezesa GUS czyli stawkę 34,10 zł/dt
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W  głosowaniu  jawnym  powyższa  stawka  podatku  rolnego  została  przyjęta  jednogłośnie:
12 głosami „za” przez Radę Gminy.

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

Do punktu 14
porządku obrad

Podatek leśny

Sekretarz Gminy T. Lipska opracowała informację do uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży 
drewna  stanowiącej  podstawę  do  obliczenia  podatku  leśnego  za  2009  r.,  której  pisemna  treść 
stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu.

Stawka proponowana przez Wójta na 2010 r. to stawka podana w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego tj. 136,54 zł/m3.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały zaproponowaną stawkę.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie stawkę podatku leśnego podaną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 136,54 zł/m3.

W  głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  12  głosami  „za”, opowiedziała  się  za 
pozostawieniem  stawki  podatku  leśnego  podanej  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego w wysokości 136,54 zł/m3.

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

Do punktu 15
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru 
informacji o gruntach i lasach stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/206/09 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 16
porządku obrad

Opłata targowa

Radny M. Dąbrowski (przewodniczący wspólnego posiedzenia stałych komisji RG)  poinformował, 
że  Wójt  Gminy  zaproponował  aby  podnieść  stawki  opłaty  targowej  o  3,5%  w  stosunku  do 
obowiązujących w 2009 r. tj. średnio o 2 zł. poszczególne stawki – pisemna informacja zawierająca 
wysokość poszczególnych opłat została zamieszczona w zał. nr 19 do nin. protokołu

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 
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Innych propozycji stawek opłaty targowej nikt nie zgłosił.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  opłaty  targowej 
stanowiącą zał. nr 22 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XL/207/09 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 17
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -  uchwała  określa  wymagania  jakie  powinien  spełnić  przedsiębiorca 
ubiegający  się  o  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbiór  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 
ciekłych.  Wcześniej  te  kwestie  regulowane  były  zarządzeniem  Wójta  lecz  zmiana  ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga ustalenia powyższych wymagań w drodze 
uchwały. Dlatego też przedkładam projekt uchwały w powyższej sprawie Radzie Gminy.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie  kreślenia  wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych stanowiącą zał. nr 23 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XL/208/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 18
porządku obrad

Z  uwagi  na  niezgłoszenie  żadnych  wniosków  ani  interpelacji  przez  radnych  przystąpiono  do 
realizacji punktu 19 porządku obrad. 

Do punktu 19
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

List otwarty dotyczący utworzenia Sołectwa Popowo - Letnisko
Radny M. Dąbrowski  – wpłynął do radnych w dniu dzisiejszym list otwarty.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – gdyby wpłynął do rady Gminy to bym go odczytał ale 
skoro każdy radny otrzymał taki list więc może indywidualnie zapoznać się z jego treścią. Jeśli jest 
taka wola aby go odczytać to proszę bardzo.

Radny M. Dąbrowski odczytał treść listu otwartego, którego kserokopia stanowi zał. nr 24 do nin. 
protokołu. Następnie poinformował, że gdyby zostało utworzone Sołectwo Popowo – Letnisko to 
byłoby  największe  obszarowo  sołectwo.  Zamieszkuje  go  ok.  400  mieszkańców  w  tym
15  mieszkańców  posiadających  stałe  zameldowanie.  Radni  powinni  popierać  utworzenie  tego 
sołectwa  ze  względów  politycznych  i  biznesowych.  Coś  zaczyna  się  na  tym  terenie  dziać. 
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Mieszkańcy skarżą się na to, że informacje z Urzędu nie docierają do nich i nie mają orientacji
w tym co dzieje się  w gminie  – to  jest  polityczny aspekt.  Biznesowy to taki,  że  jeden dobrze 
zarabiający mieszkaniec  da  gminie  więcej  pieniędzy niż  roczne  utrzymanie  sołtysa.  Gdybyśmy 
wyszli z pozytywną inicjatywą tworząc sołectwo to mam już 2 osoby dobrze zarabiające, które 
zameldują się w gminie Somianka. Podobna sytuacja ma miejsce w gminie Serock. Tam burmistrz 
prowadzi dialog z działkowiczami i aż chce się popatrzeć na to co tam się dzieje. Powinniśmy to 
sołectwo utworzyć jeszcze przed zakończeniem tej kadencji tj. do października 2010 r. Utwórzmy 
sołectwo a ludzie na pewno przeniosą się do Urzędu Skarbowego do Wyszkowa.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  jeśli  podatnik  odprowadzi  do  Urzędu Skarbowego 1.000 zł.  to  do 
budżetu gminy wpłynie 399 zł.

Radny M. Dąbrowski – to jest dobra inicjatywa organizujcie się i działajcie a ja apeluję do radnych 
o utworzenie sołectwa do końca tej kadencji.

Radny J. Staśkiewicz – chciałbym zadać pytanie sołtysowi Huty Podgórnej bo jest zarzut kierowany 
do niego, że nie przekazuje informacji mieszkańcom Popowo – Letnisko. Czy faktycznie tak jest?

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski nieobecny na sesji.
 
Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 20
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.10 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XL 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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