
PROTOKÓŁ Nr XLVII/14

z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która obradowała w dniu 27 marca 2014 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 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. Pani Teresa Lipska - sekretarz Gminy
3. Pani Anna Królikowska - skarbnik Gminy
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. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:
– z XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r.
– z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  XLV/270/13  Rady  Gminy  Somianka

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 
2014 – 2023.

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 funduszu sołeckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  –
w jedną instytucję kultury. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia  Programu opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2014 r.  

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/3/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 
2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.

14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  1310 otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 14 radnych (brak radnego
W. Bartosiaka), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

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

Wójt  Gminy A.  Żołyński  zgłosił  wniosek o wprowadzenie  do  porządku obrad  podjęcie  dwóch 
uchwał:
• „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowej 
oczyszczalni  ścieków  przy  budynku  Zespołu  Szkół  w  Woli  Mystkowskiej” –  realizacja
w punkcie 14,

• „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z   Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni w 
budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej  poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem” – 
realizacja w punkcie 15.

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

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

W głosowaniach jawnych jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych wniosek został 
przyjęty.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

• z XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r.
• z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 
– 2023.

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 funduszu sołeckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  –
w jedną instytucję kultury. 
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12. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia  Programu opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2014 r.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/3/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 
2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków przy budynku Zespołu Szkół w Woli  Mystkowskiej.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z   Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni
w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej  poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem.

16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

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. 

Radny T.  Kokoszka –  proszę  o  więcej  informacji  nt.  cen  dostaw oleju opałowego –  zapytanie 
dotyczyło pkt-u 1 informacji Wójta.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na stronach LOTOS podawana jest cena za 1000 l i od tej kwoty 
odejmowana jest marża, której wysokość podaję w informacji. 

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  XLV zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia  30 grudnia
2013  r. nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  w/w  protokół  został  przyjęty  większością  głosów:  13  głosami  „za”
i 1 głosem wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia  31 stycznia 
2014 r. nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  w/w  protokół  został  przyjęty  większością  głosów:  12  głosami  „za”
i 2 głosami wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6 - 7
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
– w sprawie  zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia

2013  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata
2014-2023,

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka 
z dnia 30 grudnia 2013 roku,

przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska. Poinformowała,  że zmiany budżetowe powodują 
konieczność  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej.  Następnie  szczegółowo  omówiła 
poszczególne  załączniki  do  uchwały.  Przekazała  również  informację,  że  inwestycja  dotycząca 
kolektorów  słonecznych  nie  została  jeszcze  uwzględniona  w  zmianach  budżetowych  ponieważ
w pierwszej kolejności trzeba podpisać umowę. Dokonano podziału wolnych środków w wysokości 
489.006 zł. A nie ustalono na komisjach w wysokości 1.000.000 zł.

Wójt Gminy A. Żołyński – a to z uwagi na fakt, że:
• do oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej,
• na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej,

możemy otrzymać środki z WFOŚiGW. W takiej sytuacji musimy zaciągnąć pożyczki na realizację 
poszczególnych zadań a potem ubiegać się o ich zwrot. Na realizację inwestycji możemy otrzymać 
refundację w wysokości 30% na oczyszczalnię i 40% na modernizację kotłowni. Temat kotłowni 
jest  otwarty.  Trwają rozmowy z projektantami,  olej  czy pelet,  które z nich będą korzystniejsze
i efektywniejsze. Na modernizację kotłowni możemy pozyskać środki w wysokości 240.000 zł.

Radny R. Ostatek – na ten cel planowano kwotę 135.000 zł. A pożyczka 240.000 zł. Z czego to  
wynika?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze dokumentacji kosztorysowej. 
Jeśli weźmiemy większą pożyczkę to możemy więcej skorzystać. Zawsze możemy zrezygnować. 
Jeśli będą środki to możemy wykonać dwa kompresory obsługujące dodatkowo pobliskie budynki 
gminne  w  Woli  Mystkowskiej  i  Somiance.  Ta  kwota  jest  kwotą  orientacyjną,  może  trochę  na 
wyrost.

Radny R. Ostatek – jeśli okaże się, że inwestycję wykonano za niższą kwotę to w takiej sytuacji  
będzie nadwyżka?

Odp. Skarbnik A. Królikowska – pożyczkę trzeba rozliczyć do wysokości inwestycji.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Nr  XLV/270/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  30  grudnia  2013  roku  w sprawie  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2014-2023  stanowiącej  zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/282/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do Uchwały 
budżetowej  Nr  XLV/271/13  Rady Gminy Somianka  z  dnia  30  grudnia  2013  roku stanowiącej
zał. nr 6 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/283/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  – kolejny raz podejmujemy uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego. 
Obecnie  można  łączyć  dwa  sołectwa  do  realizacji  zadań.  To  jest  novum bo  dotychczas  takiej 
możliwości nie było. Można powiedzieć, że fundusz sołecki w naszej gminie funkcjonuje. Sołectwo 
Michalin złożyło wniosek o plac zabaw i środki na ten cel zostały zagwarantowane. Oczywiście 
decyzję  w  tej  kwestii  podejmuje  Rada  Gminy.  W  każdym  sołectwie  realizujemy  podobne 
inwestycje a ponadto prowadzimy dożwirowania dróg. Jestem przeciwny wyodrębniania funduszu 
sołeckiego.  Zróbmy przerwę  i  Państwo  sołtysi  z  radnymi  niech  zdecydują  czy  wyodrębniamy 
fundusz na 2015 r. czy inwestycje będą realizowane globalnie. Po wyodrębnieniu funduszu będą 
one po akceptacji gminy realizowane w ramach funduszu danego sołectwa. 

Sołtysi poprosili o podanie kwot funduszu dla poszczególnych sołectw.

Wójt Gminy A. Żołyński odczytał kwoty funduszu sołeckiego na 2015 r.

Ogólna kwota funduszu sołeckiego na 2015 r. wynosi 345.994 zł.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  w  2015  r.  ma  pojawić  się  fundusz  podobny  do 
„LIDERA”,  w ramach którego będzie możliwość pozyskiwania środków na inwestycje drogowe
w wysokości 70%. Takie informacje zostały przekazane na spotkaniu z Wiceministrem rolnictwa
T. Nalewajkiem.

Pytań ani uwag do wystąpienia Wójta nikt nie zgłaszał.

O godz. 1353 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 10 - minutową przerwę.

Obrady wznowiono o  godz.  1420 w obecności  15  radnych.  Po przerwie  na  salę  przybył  radny
W. Bartosiak.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały w  sprawie  funduszu 
sołeckiego stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/284/13  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów:  13  głosami  „za”,  1  głosem  „przeciw”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.  
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Do punktu 9
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – nie przewiduje się ani podwyżki stawek za wodę ani za ścieki. Zakład 
Gospodarki Komunalnej utrzymuje się z opłat za wodę i ścieki. W 2013 r. wykorzystał dotację tylko 
w 50%.  W 2014  r.  o  dotację  do  wody w ogóle  nie  wnioskuje  a  tylko  do  ścieków.  Dla  osób 
oddających ścieki stawka pozostaje bez zmiany. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia dopłat do 
taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/285/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – mamy 6 stałych obwodów głosowania. Dla Zakładu Karnego tworzy 
się odrębny obwód jeśli na dzień głosowania przebywa tam 15 osób uprawnionych do głosowania.  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  utworzenia 
odrębnego  obwodu  głosowania  dla  przeprowadzenia  wyborów  do  Parlamentu  Europejskiego 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/286/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 11
porządku obrad

W uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  poinformowała,  że  na 
wniosek  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury proponuje  się  wprowadzenie  zmian  do  Statutu 
instytucji kultury dotyczących:

– używania skrótu „GOK Somianka” przez Gminny Ośrodek Kultury,
– używania  pieczęci  podłużnej  o  treści  „Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Somiance

07-203 Somianka”.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  uchwały 
zmieniającej  uchwalę  Nr  XXXVIII/230/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  19  lipca  2013  r.
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury  stanowiącej zał. nr 10 do 
nin. protokołu.
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W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/287/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  przyjęcie  Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt nie jest nowością. Od kilku lat przyjmujemy roczne Programy 
w tym zakresie. Muszą one być zgodne z ustawą o ochronie zwierząt i posiadać pozytywną opinię 
Powiatowego Lekarza  Weterynarii.  Na realizację  w/w Programu musimy zabezpieczyć  całkiem 
sporą  sumę.  Wielokrotnie  bywa  tak,  że  na  bezdomne  zwierzęta  (odławianie,  odwiezienie  do 
schroniska, sterylizację) wydajemy więcej niż osobę niepełnosprawną. Bezdomnego zwierzęcia nie 
można  odstrzelić  a  bywają  sytuacje,  że  takiego  zwierzęcia  nie  można  odłowić,  bo  stosowanie 
dozwolonych środków jest zawodne. Na szczęście są to przypadki niezbyt częste.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – tych „domnych psów” jako bezdomnych jest bardzo 
dużo.

Wójt Gminy A. Żołyński – to jest trudne do ustalenia. Często gospodarz mówi: „to jest bezdomny 
pies i proszę go zabrać z podwórka”.

Sołtys Sołectwa Stare Płudy H. Wykowska – tylko część osób szczepi psy przeciw wściekliźnie.  
Trzeba byłoby tym się zainteresować.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – być może Policja będzie mogła tym się zająć. Muszę jeszcze to  
sprawdzić.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  wprowadzenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Somianka w 2014 r. stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/288/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.   

Do punktu 13
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował o tym, że w miesiącu styczniu 2014 r.  
odbyły się wybory uzupełniające i nowo wybranego radnego trzeba powołać do jednej z trzech 
komisji stałych Rady Gminy. Na wspólnym posiedzeniu po uzgodnieniu z nowo wybranym radnym 
została podjęta decyzja, że w miejsce radnego K. Mosakowskiego wchodzi do komisji Rewizyjnej 
radny J. Kamiński.  

Pytań ani uwag do przedstawionych planów pracy nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr I/3/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji 
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Rady Gminy stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

W trakcie czytania uchwały salę obrad opuściła radna D. Majewska – stan 14 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/289/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

Do punktu 14 -15
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanych  uchwał  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczek  długoterminowych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków oraz modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej 
zostało przedstawione przez Wójta Gminy A. Żołyńskiego w punkcie 7 porządku obrad.

Radni uznali, że nie ma potrzeby ponownie przedstawiać uzasadnienia.   

Pytań ani uwag do przedstawionych planów pracy nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku Zespołu Szkół w Woli 
Mystkowskiej stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/290/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

Do punktu 15
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej  poprzez 
wymianę pieca wraz z osprzętem stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLVII/291/14  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

Do punktu 16
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i uwag przystąpiono do realizacji punktu 17. porządku obrad.

Do punktu 17
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Podział wolnych środków i wykorzystanie przyznanej kwoty w rejonie Wólki Somiankowskiej 
Radny  W.  Bartosiak  –  nawiązując  do  ustaleń  na  Wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  RG
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(na którym nie byłem obecny) i podziału wolnych środków, otrzymałem informację, że na rowy
w Wólce  Somiankowskiej  zabezpieczono środki  w wysokości  20.000 zł.  Radny M.  Rogaliński 
zaproponował żeby rowy wykopać na odcinku Ulasek – Wólka Somiankowska. Ja natomiast mam 
koncepcję żeby je wykopać na odcinku od „Skrzydła” do Wólki Somiankowskiej. Przy większych 
opadach i roztopach przy posesji Państwa Tryc woda wzbiera i  droga niszczeje. Trzeba na tym 
odcinku coś zrobić. Z całym szacunkiem dla radnego M. Rogalińskiego, że angażuje się w naszą 
drogę  ale  proszę  niech  podjęcie  decyzji  w  tej  kwestii  pozostawi  mieszkańcom  Wólki 
Somiankowskiej.                     

Radny  M.  Rogaliński  –  na  odcinku  wnioskowanym przez  kolegę  W.  Bartosiaka  trzeba  zrobić 
przepusty. To podwyższy koszt przedsięwzięcia. Ponadto w tamtym rejonie rolnicy „nie worują się 
w asfalt”.  Na odcinku Ulasek  –  Wólka  Somiankowska przepustów nie  potrzeba  i  rolnicy orkę 
wykonują pod sam asfalt.

Radny W. Bartosiak – w części od skrzydła więcej jest działek zamieszkałych. Dbamy o tę drogę bo 
ma nam służyć przez długie lata.  W czasie roztopów wiosennych i ulewnych opadów powstaje 
problem z odprowadzeniem nadmiaru wody. Nie chcemy żeby droga przez to się zniszczyła, a tak 
będzie jak nic nie zrobimy.

Radny M. Rogaliński – w części, o której mówi p. W. Bartosiak są szersze pobocza i rolnicy się nie 
worują w drogę asfaltową.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – w tej części od skrzydła nie ma gdzie wykopać rowów. 
Trzeba najpierw dokonać wykupu gruntów.

Radny W. Bartosiak – w pasie drogowym.

Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska  –  my  otrzymaliśmy  decyzje,  że  pas  drogowy  ma 
szerokość 1 m.

Opłaty za wodę i ścieki 
Sołtys Sołectwa Popowo Kościelne T. Grześkiewicz – nie można wnosić opłat za wodę i ścieki
w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance. Dobrze byłoby żeby to przywrócić.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie wiem w czym jest problem. Na pewno można dokonać opłat za 
wodę i ścieki w banku w Somiance bez dodatkowych opłat za wpłatę.

Prośba spółek wodnych
Wójt Gminy A. Żołyński – spółki wodne zwróciły się do mnie z prośbą aby zapytać sołtysów czy 
przyjmą nakazy dla mieszkańców swoich sołectw.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  każdy  właściciel  powinien  mieć  obowiązek 
czyszczenia rowu przebiegającego przez jego działkę. To powinna być odgórna regulacja.

Wójt Gminy A. Żołyński – w perspektywie czasowej 2014 - 2020 roku spółki wodne będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie, w tym również na sprzęt. W przypadku zniszczeń przez bobry o 
odszkodowanie należy wystąpić do Generalnej Dyrekcji WFOŚ i GW. 

Badanie gruntów przez firmę z Olsztyna 
Wójt Gminy A. Żołyński – na pewno do sołtysów dotarła wiadomość od firmy z Olsztyna o badaniu 
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gruntów. Stawka za badanie wynosi 12 zł. od 1 próbki.

Tablice sołeckie
Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  odpowiedzi  na  wnioski  dotyczące  tablic  sołeckich  pragnę 
poinformować, że w terminie do 15 maja br. mogą być gotowe tablice drewniane.

Droga Suwin - Celinowo
Radny M. Rogaliński – czy zostanie uwzględniona moja reklamacja odnośnie drogi relacji Suwin – 
Celinowo. Na poboczu są garby.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – teraz jest dobrze.

Radny M. Rogaliński – wcale nie jest dobrze. Proponuję się przejechać.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – mogę wysłać równarkę.

Przystanki przy drodze krajowej nr 62
Radny T. Kokoszka – przystanek na Michalinie.

Radny J. Kuchta – przystanek w miejscowości Nowe Płudy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będę nad tym myślał. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 18
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.1516 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady XLVII 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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