
PROTOKÓŁ Nr XLV/13

z XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która obradowała w dniu 30 grudnia 2013 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 14 osób 

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński  - wójt Gminy
2. Pan Tadeusz Kuchta - radny powiatowy
3. Pani Teresa Lipska - sekretarz Gminy
4. Pani Anna Królikowska - skarbnik Gminy
5. Pani Edyta Frączak - przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
6. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 
8. Przedstawiciele prasy lokalnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dn. 16 grudnia 2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 

28  grudnia  2012 r.  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Somianka  na  lata
2013 – 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy  
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku.

8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2014 r.:
a) wystąpienie wójta;
b) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  i  przedstawienie  opinii  przez

Przewodniczących Komisji;
c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata

2014-2023;
d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2014.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form  
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Somiance. 

12. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2014 r.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  10.12  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 12 radnych (brak radnego
W. Bartosiaka i T. Kokoszki), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski przedstawił  porządek obrad XLV zwyczajnej  sesji 
(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu).

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami, której pisemna 
treść  stanowi  zał. nr 4  do nin.  protokołu.  Ponadto  poinformował  o  złożonych  wnioskach  na 
dofinansowanie inwestycji w miejscowościach: Wielęcin, Popowo, Barcice.

Radny R. Ostatek – na czym polega odwodnienie budynku w Kręgach?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – drenaż na boisku i zamontowanie rynien.

Radny R. Ostatek – czy to jest część robót planowanej modernizacji budynku?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – trzeba byłoby zerknąć do dokumentacji. Z tego co pamiętam trzeba 
będzie poprawić m.in. gzyms, balkon.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości  informację złożoną przez Wójta Gminy.

Do punktu 5
porządku obrad

Zmian do protokołu z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 16 grudnia 2013 r. 
nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie : 12 głosami „za” w obecności
12 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6 - 7
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
– w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28  grudnia 

2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 – 2020,
– w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka  z  dnia 

28 grudnia 2012 roku,
przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska. Poinformowała, że rok budżetowy dobiega końca
i wiadomo w jakiej wysokości kształtują się planowane dochody i wydatki. Wysokość kwot trzeba 
skorygować  do  stanu  rzeczywistego.  Następnie  omówiła  szczegółowo  poszczególne  załączniki
w/w uchwał.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  Wieloletniej  
Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2013  –  2020  stanowiącą  zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/268/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka  z  dnia   28  grudnia  2012  roku  stanowiącą
zał. nr 6 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/269/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Uchwalenie budżetu Gminy Somianka na 2014 rok przebiegało według następującego porządku:

a) wystąpienie Wójta;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii przez     

Przewodniczących Komisji;
c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na  

lata 2014-2023;
d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2014.

Wystąpienie Wójta
Przed wystąpieniem Wójta,  Skarbnik Gminy A.  Królikowska poinformowała,  że  po Wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy do przedstawionego projektu budżetu Gminy Somianka 
na 2014 r., który został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej i stanowi zał. nr 7 - 8 do 
nin.  protokołu  (z  czego  projekt  budżetu  stanowi  zał.  nr  7  natomiast  Wieloletnia  Prognoza 
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Finansowa stanowi zał. nr 8) proponuje się:
– zmianę załącznika 2b „Zadania inwestycyjne na 2014 r.”
– zmianę załącznika nr 3 „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym

i nie należącym do sektora finansów publicznych”.
Zmiana  w/w  załączników  powoduje  automatycznie  zmianę  uchwały  budżetowej  i  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na 2014 r.

Zmieniona  treść  uchwały  budżetowej  Gminy  Somianka  na  2014  r.  wraz  z  w/w  załącznikami
i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2023 stanowią zał. nr 9 do nin. protokołu.

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2014 r. 
określone w zmienionym załączniku 2b. Kończąc swe wystąpienie poinformował, że w większości 
będzie  to  kontynuacja  rozpoczętych  wcześniej  inwestycji.  Wartość  wydatków  inwestycyjnych
w  2014  r.  będzie  kształtować  się  w  wysokości  ok.  20.000.000  zł.  i  będzie  równa wysokości 
planowanych dochodów.  

Podczas wystąpienia Wójta Gminy na salę obrad przybył radny T. Kokoszka – stan 13 radnych.

Radny M. Rogaliński – na jakim etapie znajduje się realizacja placu zbaw w Suwinie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w sprawozdaniu z działalności wójta nie było takiej informacji
i nie zostały jeszcze wprowadzone do budżetu ale zadania te są sukcesywnie realizowane. Chodzi
o place zabaw w miejscowościach: Suwinie i Somianka.

Innych uwag ani opinii nikt nie zgłaszał.

Głosowanie nad proponowanymi zmianami
W głosowaniu  jawnym  przedstawione  zmiany  zostały  przyjęte  jednogłośnie:  13  głosami  „za”
w obecności 13 radnych.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta Gminy
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące:
– projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2014  -2023,  której  kserokopia  stanowi

zał. nr 10 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami),
– projektu  Uchwały  budżetowej  Gminy  Somianka  na  2014  rok,  której  kserokopia  stanowi

zał. nr 11 do nin. protokołu (opinia pozytywna),
odczytał Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski. 

Opinie komisji stałych Rady Gminy o projekcie budżetu
Przewodniczący  poszczególnych  komisji  stałych  Rady Gminy  odczytali  protokoły  z  posiedzeń 
poświęconych analizie projektu budżetu na 2014 r., które stanowią zał. nr 12-14 do nin. protokołu 
i wyrazili pozytywne opinie o przedstawionym projekcie uwzględniającym zaproponowane w dniu 
dzisiejszym zmiany do budżetu na 2014 r. 

Na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 14 radnych.

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu na 2014 rok nikt nie zgłaszał.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 
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Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata
2014-2023
Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Somianka na lata 2014 – 2023 stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/270/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 
Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  Uchwały Budżetowej  na  2014 rok 
(uwzględniającej  zgłoszone  autopoprawki  Wójta  Gminy,  zaakceptowane  przez  Radę  Gminy) 
stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/271/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2014 r. przedstawiła insp. ds. obsługi Rady 
Gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii w gminie Somianka na 2014 r. stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/272/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

O godz. 1104 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15-minutowa przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 1123 w obecności 13 radnych (brak radnej D. Majewskiej). Na salę 
obrad przybyła również Sekretarz Gminy T. Lipska.

Do punktu 10
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała, że zgodnie
z kartą Nauczyciela konieczne jest wyodrębnienie środków na kształcenie nauczycieli. Nauczyciele 
składają  wnioski  i  na  podstawie  wniosków  określa  się  kierunki  kształcenia.  W  2014  r. 
dofinansowanie zostało przyznane na:

-  studia  podyplomowe –  fizyka  z  astronomią,  informatyka,  matematyka  lub  inne  kierunki 
według potrzeb, 
- kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty – dotyczące: nowoczesnych metod pracy z dziećmi 
sprawiającymi  problemy  wychowawcze,  zmian  w  prawie  oświatowym,  trudnych  sytuacji
w szkole, nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, bezpieczeństwa w szkole, ochrony danych 
osobowych  w  szkole,  pozyskiwania  funduszy  pozabudżetowych,  realizowania  podstawy 
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programowej,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  kontroli  zarządczej,  edukacji 
multimedialnej,  ewaluacji  w  szkole,  analizy  sprawdzianów  zewnętrznych,  motywowania 
uczniów, szkolenia bhp i przeciwpożarowe lub inne według potrzeb.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby wynosi 1.000 zł.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia,  na  które  przyznawane  jest 
dofinansowanie stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/273/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych  aktów  musimy  ustalać  jednolite  teksty  czyli  zebranie  wszystkich  zmian  i  ogłoszenie 
jednolitego tekstu. Nie wprowadza się żadnych innych zmian poza dotychczas uchwalonymi przez 
Radę Gminy.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącej zał. nr  19 
do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLV/274/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  przedstawił  projekt  planu  pracy Rady Gminy na
2014  r.  Poinformował,  że  planowanych  jest  5  sesji  zwyczajnych.  Jeśli  zajdzie  pilna  potrzeba, 
zwołanych zostanie więcej sesji. 

Pytań ani uwag do przedstawionego terminarza sesji nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  terminarz/plan  pracy  Rady  Gminy  Somianka  na  2014  r.  stanowiący
zał. nr 20 do nin protokołu został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”, w obecności 13 radnych 
podczas  głosowania.

Do punktu 13
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i uwag przystąpiono do realizacji punktu 14. porządku obrad
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Do punktu 14
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Pytanie dotyczące inwestycji
Sołtys  Sołectwa  Huta  Podgórna  W.  Groszkowski  –  inwestycje  realizowane  są  w  większych 
miejscowościach. Czy pod uwagę będą brane małe miejscowości? Czy w małych miejscowościach 
będą realizowane jakieś inwestycje?

Wójt Gminy A. Żołyński – proszę o bardziej konkretne pytanie?

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – pytam, czy będzie Państwo inwestować w małe 
miejscowości?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ważnym jest, jakie mieszkańcy tych miejscowości mają potrzeby. 
Jeśli  nikt  nie  składa  wniosków  to  wydaje  się,  że  nie  ma  potrzeb.  Gmina  zaspakaja  potrzeby 
mieszkańców w miarę możliwości finansowych. Jeśli są wpływy to to planuje się i wydatki. Jeśli  
podatki płacone są od działek leśnych to wpływy są niewielkie. Trudno w takiej sytuacji wymagać 
od Gminy wykonania  oświetlenia  całej  ulicy w lesie.  Żwirowanie  dróg jest  realizowane,  może
w  niewystarczającej  ilości  ale  jednak  jest  realizowane  na  terenie  całej  gminy.  W Popowie  – 
Letnisko jest 60 km dróg. Na terenie Gminy dróg powiatowych mamy 40 km i tyleż samo dróg 
gminnych. Wiadomo, że w pierwszej kolejności realizowane będą potrzeby stałych mieszkańców 
Gminy przed potrzebami  osób,  które  wypoczywają  na  naszym terenie  okazjonalnie.  Planujemy 
realizować  drogi  w  Celinowie  w  miarę  możliwości  finansowych.  Mieszkańcy  muszą  składać 
wnioski.  W 2014 r.  przy zmianach budżetowych będziemy te  wnioski rozpatrywać.  Od decyzji 
Rady Gminy zależeć będzie jak zostaną rozdysponowane wolne środki. Mamy też informację, że
w budżecie  państwa zostaną  zwiększone  środki  na  infrastrukturę  drogową.  Reasumując  proszę
o wskazanie konkretnych potrzeb. Radni będą podejmować decyzje, które z nich będą realizowane.

Przystanek w Michalinie
Radny  T.  Kokoszka  –  czy  przystanek  (wiata  przystanku)  w  Michalinie,  w  miesiącu  lutym  br. 
zostanie ustawiony?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  trzy wiaty  przystankowe zostały już  rozstawione.  Być  może
w Michalinie też w niedługim czasie będzie ustawiony.

Znaki drogowe 
Radna B. Suchecka – znaki drogowe są powywracane.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – sołtysi zgłaszają nam ten problem. Nie mamy wpływu na poprawę 
sytuacji w tym zakresie.

Wnioski Sołtysa Sołectwa Somiance-Parcele
Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza:

– potrzebny jest  chodnik  w  Somiance-Parcele  żeby  dzieci  mogły  bezpiecznie  chodzić  do 
szkoły,

– oświetlenie uliczne w Somiance-Parcele.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  na  chodnik  planujemy  pozyskać  środki.  Planowaliśmy  tę 
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inwestycję zrealizować przy pomocy środków ze Schetynówki. Dziś wiemy, że jest to nie możliwe. 
Może z innych źródeł pozyskamy środki. Planujemy przy realizacji inwestycji drogowej na Nowe 
Płudy. Oświetlenie uliczne najprawdopodobniej zostanie wykonane.

Tablice informacyjne dla sołtysów
Sołtys Sołectwa Stare Płudy H. Wykowska – potrzebne byłyby nowe tablice informacyjne. Obecne 
są bardzo stare i brzydkie.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -   po  Nowym  Roku  zamówimy  tablice  i  postaram  się,  aby
w I kwartale 2014 r.  zostały ustawione.

Plac zabaw w Michalinie 
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – pytam o plac zabaw w Michalinie, bo obecnie nic na 
ten temat się nie mówi.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – bo nie środków, ale pamiętam o tym.

Rów w miejscowości Zdziebórz
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – domagam się o rów w miejscowości Zdziebórz.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ale droga jest powiatowa.

Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – a gdzie płacimy podatki?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  proszę  złożyć  pismo  a  my  prześlemy  je  do  Powiatu 
Wyszkowskiego.

Odśnieżanie chodników
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – przy odśnieżaniu dróg trzeba pamiętać o odśnieżaniu 
chodników?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to zadanie powinien wykonać właściciel drogi, czyli odpowiednio 
wójt, starosta, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Zjazdy z modernizowanej drogi powiatowej
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – zjazdy na działki rolne zostały wykonane w ramach 
realizowanej  inwestycji  drogowej  a  ja  na  własną  posesję,  muszę  zjazd  wykonać  we  własnym 
zakresie.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  a  to  dlatego,  że  w  większości  zjazdy  nie  zostały 
zinwentaryzowane. Najprawdopodobniej wiele zjazdów zostało wykonanych we własnym zakresie, 
bez zgody zarządcy drogi. Proszę o pismo, ile zjazdów nie zostało wykonanych a ja przekażę je, do 
Powiatu. 

Droga w Henrysinie
Sołtys  Sołectwa  Henrysin  M.  Dobrzyński  –  robicie  drogę  na  Płudy.  O  Henrysinie  też  trzeba 
pomyśleć, chociaż częściowo.

Wójt Gminy A. Żołyński – mówi Pan o drodze asfaltowej?
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Sołtys Sołectwa Henrysin M. Dobrzyński – tak, oczywiście.

Wójt Gminy A. Żołyński – asfaltu nie obiecuję, żwirowanie jak najbardziej.

Polowania na zające
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  czy  czy  możemy  przepędzić  myśliwych?  Czy 
możemy interweniować do Koła Łowieckiego? Małe zające szukają schronienia u gospodarzy. Nie 
trudno zauważyć, że zajęcy w naszych okolicach jest bardzo mało.

Radny W. Bartosiak – proszę aby wszystkich myśliwych nie wrzucać do jednego worka.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jeśli czegoś jest mało to należy to chronić.

Odp.  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  –  plany  łowieckie  ustala  Nadleśnictwo  na 
podstawie populacji zwierząt. Zające i inne zwierzęta czynią szkody. Zające zjadały lisy bo lisom 
rozrzuca się szczepionki i mniej ich ginie. Na zające nie było polowania przez cały rok.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ale i tak jest ich mało i jeszcze wybić to co zostało?

Wójt Gminy A. Żołyński – mówił Pan również o bezpańskich psach. Do bezdomnego psa nie wolno 
oddać  strzału.  Takie  są  ustalenia  w  ustawie  o  ochronie  zwierząt.  Bezdomny  pies  też  stwarza 
zagrożenie dla zwierzyny. Koła Łowieckie występują do Gminy o akceptację planów łowieckich. 
Mogę się przyjrzeć tym planom, ale nie wiem na ile mogę w nie ingerować.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – po tej sesji należałoby wysłać pismo o ograniczenie 
odstrzałów na zające.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli obecnym na sali i wszystkim 
mieszkańcom gminy Somianka noworoczne życzenia.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.1202 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:    Przewodniczył:                            

 Elżbieta Kuchta Przewodniczący 
Rady Gminy                                 

Insp. ds. obsługi                                                                         Krzysztof Jan Rakowski        
   Rady Gminy         
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