
PROTOKÓŁ Nr XLVI/14

z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która obradowała w dniu 31 stycznia 2014 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 
Nieobecny nieuspr. - 1 osoba

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński  - wójt Gminy
2. Pani Anna Królikowska - skarbnik Gminy
3. Pani Dorota Chodyna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

  w Somiance
4. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy
5. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 
6. Przedstawiciele prasy lokalnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Przyjęcie  protokołu z  XLIV zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia 19 grudnia

2013 r.
7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  w  sprawie  zmian  do  Uchwały  budżetowej  na  2014  rok

 Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu 
wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiana  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków w zakresie  dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie 
dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 
na 2014 rok.

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

Do punktu 2
porządku obrad

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

Wójt Gminy A. Żołyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad „Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 
2014-2023” - realizacja w punkcie 7.

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

W głosowaniach jawnych jednogłośnie: 11 głosami „za” w obecności 11 radnych uprawnionych do 
głosowania - wniosek został przyjęty.

Uwzględniając powyższą zmianę,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia

2013 r.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2014-2023.
8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  w  sprawie  zmian  do  Uchwały  budżetowej  na  2014  rok

 Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do 

przyznania  nieodpłatnej  pomocy  w zakresie  dożywiania  w  ramach  wieloletniego  programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w zakresie   dożywiania” 
na lata 2014 – 2020.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania
w formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie   dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na
2014 rok.
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14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski poinformował,  że w związku ze śmiercią radnego
K. Mosakowskiego, dnia 19 stycznia 2014 r. odbyły się wybory uzupełniające, w których Pan Józef 
Kamiński  wybrany  został  radnym  Gminy  Somianka  –  kserokopia obwieszczenia  Komisarza 
Wyborczego w Ostrołęce stanowi zał. nr 5 do nin.  protokołu.   

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  poprosił  o  powstanie  nowo wybranego 
radnego,   który  zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami,  podniósł  prawą  dłoń  i  odczytał  rotę 
ślubowania - treść ślubowania stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.  

Stan – 12 radnych uprawnionych do głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

W tym punkcie nowo zaprzysiężony radny J. Kamiński oświadczył, że obowiązki radnego będzie 
sprawować  uczciwe.  Zadeklarował  współpracę  z  Przewodniczącym  Rady  Gminy,  Wójtem
i sołtysami. Podziękował mieszkańcom za zaufanie, którym go obdarowali w wyborach. Poprosił
o wyrozumiałość bo w dniu dzisiejszym, chcąc oswoić się z obowiązkami, w głosowaniach będzie 
brał udział jako „wstrzymujący się”.

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Na salę obrad przybył radny R. Ostatek – stan 13 radnych.
 

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami, której pisemna 
treść stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

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

Do punktu 6
porządku obrad

Zmian do protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2013 r. nikt  
nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  w/w  protokół  został  przyjęty  większością  głosów:  12  głosami  „za”
i 1 głosem wstrzymującym się” w obecności 13 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 7 - 8
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
– w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2014-2023,
– uchwały  zmieniającej  w  sprawie  zmian  do  Uchwały  budżetowej  na  2014  rok

 Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku,
przedstawiła  Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska.  Poinformowała,  że  mimo  pozytywnej  opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej należy dokonać zmian zarówno w uchwale Budżetowej Gminy 
Somianka  na  2014  r.  i  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2014-2023.  Następnie 
szczegółowo omówiła poszczególne zmiany.

Na salę przybył radny T. Kokoszka – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały  w sprawie zmiany uchwały
w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Somianka na  lata  2014-2023  stanowiącą
zał. nr 8 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/275/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej w sprawie zmian 
do Uchwały budżetowej na 2014 rok  Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 
2013 roku  stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/276/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 9 - 11
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał w sprawach:
– stanowienia  wieloletniego  programu osłonowego w zakresie  dożywiania  „Pomoc  gminy

w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020,
– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 

w zakresie  dożywiania  w ramach wieloletniego programu wspierania  finansowego gmin
w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w zakresie   dożywiania” na lata 2014 – 2020,

– określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku  albo 
świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych 
wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020,
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przedstawiła  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Somiance  D.  Chodyna 
omawiając szczegółowo każdy załącznik.

W tym punkcie zgłoszono następujące pytania:

• Radny L. Kozon – chodzi o dożywianie organizowane tylko w szkołach?

Odp. Kierownik GOPS D. Chodyna – nie tylko dożywianie w szkołach. Kryterium dochodowe 
odnosi się również do zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych.

• Radny L. Kozon – było ustalone 460 zł.. Teraz proponuje się podwyższenie tej kwoty i 
jeszcze rozdajemy żywność.

Odp. Kierownik GOPS D. Chodyna – żywność rozdziela Stowarzyszenie. Nie należy łączyć tych 
kwestii z pomocą GOPS.

•  Radny L. Kozon – … a co zadzieje się w sytuacji, jeśli uchwały nie podejmiemy?

Odp. Kierownik GOPS D. Chodyna – wówczas nie otrzymamy zwiększonej kwoty od Wojewody.

• Radny  L.  Kozon  –  jeśli  podejmiemy   wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie 
dożywiania to reszty nie musimy podejmować?

Odp. Kierownik GOPS D. Chodyna – jeśli Rada Gminy nie podejmie pozostałych uchwał tzn:
– w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania 

nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w zakresie   dożywiania” na lata 
2014 – 2020,

– w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych 
wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020,

wówczas nie będzie można podopiecznym przyznać zasiłków na zakup żywności.

• Radny L.  Kozon  –  czy te  zmiany spowodują  zwiększenie  uprawnionych  do  pobierania 
zasiłków?

Odp.  Kierownik  GOPS D.  Chodyna  –  podjęcie  uchwał  nie  zwiększy liczby uprawnionych  do 
zasiłków celowych na zakup żywności. Poprzednio kwestie te regulowała ustawa ale utraciła moc
i dlatego obecnie Rada Gminy w drodze Uchwały ustala kryterium. Kryterium proponuje się do 
ustalenia na takim samym poziomie jak było uregulowane w ustawie tzn. 150%. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  stanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 -2020 stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/277/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
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podczas głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący  Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  podwyższenia 
kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnej  pomocy  w  zakresie 
dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana 
„Pomoc państwa w zakresie   dożywiania” na  lata  2014  –  2020  stanowiącej  zał.  nr  11  do nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/278/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.  

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem wspierania  finansowego 
gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania  na  lata  2014  –  2020 
stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/279/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 12 głosami „za” i 2 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.  

O godz. 1055 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1119 w obecności 14 radnych.

Do punktu 12
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały  w sprawie przyjęcia 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 informując o tym, że w stosunku do podjętej uchwały w tej sprawie na 
sesji  w  dniu  30  grudnia  2013  r.  Urząd  Nadzoru  zgłosił  uwagę  dotyczącą  kontroli  punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. Chodzi o zapis zamieszczony na str. 2 w załączniku do podjętej 
uchwały o treści: 
„W  razie  naruszenia  art.  18  ust.  6  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  zezwolenia  będą  cofane  a  w  przypadku  drobnych  zastrzeżeń  w  protokole
z przeprowadzenia kontroli zostaną wyszczególnione zalecenia wraz z terminem ich wykonania”.
Zgodnie  z  sugestią  Urzędu  Nadzoru  dokonano  poprawki  w  załączniku  poprzez  wykreślenie 
powyższego  zapisu.  Dlatego  też  w  dniu  dzisiejszym  proponuje  się  podjęcie  nowej  uchwały 
przyjmującej jednolity tekst załącznika i uchylenie poprzednio przyjętego.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.
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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 13 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/280/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.  

Do punktu 13
porządku obrad

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Somianka odczytali projekty planów 
pracy na rok 2014, których załączniki stanowią zał. nr 14 – 15 do nin protokołu. 

Pytań ani uwag do przedstawionych planów pracy nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia planów 
pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2014 rok stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVI/281/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za”  i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i uwag przystąpiono do realizacji punktu 15. porządku obrad.

Do punktu 15
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Sytuacja na drogach i koszty odśnieżania
Radny L. Kozon – jaki koszt gmina poniosła na odśnieżanie i skąd środki finansowe?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – całoroczny budżet na drogi powiatowe chyba został wyczerpany. 
Dziennie  na  paliwo wydatkowane były środki  ok.  1.000 zł.  Obecnie  pracuje  6  szt.  sprzętu  do 
odśnieżania  i  od  dwóch tygodni  ten  sprzęt  pracuje.  Śniegu jest  bardzo dużo,  najgorzej  jest  na 
drogach powiatowych w części północno-południowej. Dziś prace trwają od godz. 4:00. Obecnie 
będą odśnieżane w pierwszej kolejności główne drogi dojazdowe. Koszty są bardzo wysokie, bywa 
i tak, że dziennie nawet kilka tysięcy. Wczoraj Starosta skierował odśnieżarki za 240 zł./godz. netto.
Dziś  zrezygnowaliśmy  z  tej  propozycji  bo  jest  bardzo  kosztowna,  planujemy  powołać  sztab 
kryzysowy i  ustalimy dyżury w Urzędzie Gminy.  W dniu dzisiejszym szkoły na terenie  naszej 
gminy są nieczynne. Rozważaliśmy zamknięcie dróg i zorganizowanie objazdów polami a rolnikom 
najwyżej przyznamy odszkodowanie.

Radny T. Kokoszka – czy jest możliwość pozyskania dodatkowych środków ze Starostwa?
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Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  rozmawiałem ze  Starostą.  Przedstawię  dokumentację  i  mam 
nadzieję,  że  środki  na  odśnieżanie  dróg  powiatowych  zostaną  nam  zwiększone.  Uzyskaliśmy 
obietnicę na zwiększenie tych środków, mam więc nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcia w tej  
sprawie. Jeśli jednak Starosta podejmie decyzję dla nas negatywną to więcej zimowego utrzymania 
dróg powiatowych nie przyjmę bo na drogach powiatowych jest najwięcej pracy i są najbardziej 
kosztowne. Każde działanie dokumentujemy. Starosta też był na naszym terenie dnia 30 stycznia br. 
i widział co się dzieje. 

Radna B. Polak – jeśli Gmina nie podpisze porozumienia z Powiatem na zimowe utrzymanie dróg 
to w sytuacji gdy droga nie będzie przejezdna,  źle utrzymana – interwencje będą zgłaszane do 
Gminy.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  zakładam,  że  Starostwo  nam  zwiększy  środki  na  zimowe 
utrzymanie dróg i nie będziemy musieli prowadzić walki.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  dziękuję  za  Pana  zaangażowanie.  Sytuacja  jest 
bardzo trudna i każdy to widzi.

Z sali wyszedł radny J. Kuchta – stan 13 radnych.

Radny T. Dylak – znam osobę, która jest dłużnikiem Gminy a ma dobry sprzęt. Można byłoby to
w tej sytuacji wykorzystać.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – rozważę tę propozycję. Za „Fadromę” liczone są wysokie stawki 
bo dużo zużywa paliwa.

Wypoczynek dla dzieci spoza KRUS
Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – czy można zorganizować wypoczynek dla dzieci nie 
objętych ubezpieczenie w KRUS?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  owszem,  można.  Kwestia  tylko  finansowania.  Trzeba  byłoby 
znaleźć  inne  źródło.  Z  przeciwdziałania  alkoholizmowi  nie  będziemy  sfinansować  takiego 
wypoczynku. Trzeba na ten cel przeznaczyć środki w wysokości 40.000 – 45.000 zł.

Spotkanie dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
Radny M. Rogaliński – Panie Wójcie, czy zorganizuje Pan spotkanie w Płudach, żeby gospodarze 
podpisali zobowiązanie o przyłączeniu do sieci kanalizacyjnej?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  słuszna  uwaga.  Zorganizujemy takie  spotkanie.  Jesteśmy po 
przetargu.  Muszę  od  wykonawcy  uzyskać  informacje  o  kosztach.  Szczegóły  jeszcze  ustalimy.
Spotkanie zorganizujemy w miesiącu lutym br.

Kurs cheminizacji
Radny D. Załoga – czy można zorganizować kurs cheminizacji na terenie naszej Gminy?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – taki kurs zorganizujemy na wiosnę.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.
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Do punktu 16
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.1146 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady XLVI 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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