
PROTOKÓŁ  NR XXVI/08

z  XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 26 listopada 2008 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób (w tym 4 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. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     w Somiance 
6. Nieścior Jacek - Radca Prawny
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą  zał.

nr 2 do nin. protokołu. 
9. 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 protokołów:

- z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lipca 2008 r.
- z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 sierpnia 2008 r.
- z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 września 2008 r.
- z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2008 r.
- z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2008 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 zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/83/08 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.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych
w Gminie Somianka w latach 2008 – 2013.

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

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  10  radnych  (brak  radnych:
W.  Bartosiaka,  B.  Kiersnowskiej,  T.  Kokoszki,  L.  Kozona,  S.  Szczerby)  -  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 dwóch punktów:

1. „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.

2. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/67/07 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 
2007 r.” - z uwagi na pozyskanie środków w wysokości 55.000 zł. oraz zalecenia z RIO.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował:
● zrealizowanie  zgłoszonego  wniosku  Nr  1  w  punkcie  5a  porządku  obrad  i   poddał  go  pod 

głosowanie.

W  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  w  obecności  10  radnych  Rada  Gminy  jednogłośnie 
zaakceptowała realizację  zgłoszonego wniosku w punkcie 5a.

● zrealizowanie  zgłoszonego  wniosku  Nr  2  w  punkcie  9  porządku  obrad  i   poddał  go  pod 
głosowanie.

W  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  w  obecności  10  radnych  Rada  Gminy  jednogłośnie 
zaakceptowała realizację  zgłoszonego wniosku w punkcie 9.

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

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:

- z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 09 lipca 2008 r.
- z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 06 sierpnia 2008 r.
- z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 września 2008 r.
- z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2008 r.

      - z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2008 r.
      5a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę
                 i zbiorowe odprowadzanie ścieków
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5b - f. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych:
b/ podatku od nieruchomości,
c/ podatku od środków transportowych,
d/ podatku rolnego,
e/ podatku leśnego,

      f/ opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/83/08 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.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
    w Gminie Somianka w latach 2008 – 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/67/07 Rady  

            Gminy Somianka  z  dnia  28  grudnia  2007 r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  
Somianka na 2007 r..

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:

Radny S. Nasiadka:
– Co z przystankiem (wiatą przystankową). Idzie zima a przystanku nie ma.
– Solenie dróg trzeba wykonać z głową: rano ślisko a solarka pracuje o godz. 12.00.

Radny M. Krysiak – jak sprawa wygląda odnośnie montowania lamp w Kręgach?

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

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

W głosowaniu jawnym protokół z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 09 lipca 2008 r. został 
przyjęty jednogłośnie: 10 głosami „za”.

● Zmian do protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 06 sierpnia 2008 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 10 głosami „za”.

● Zmian do protokołu z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 08 września 2008 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 10 głosami „za”.
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● Zmian do protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym protokół  z  XXII  nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy z  dnia  29  września
2008 r. został przyjęty jednogłośnie: 10 głosami „za”.

● Zmian do protokołu z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół  z  XXIII zwyczajnej  sesji  Rady Gminy z  dnia  24 października
2008 r. został przyjęty jednogłośnie: 10 głosami „za”.

Do punktu 5a
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej
w Somiance A. Piątek poinformował, że stawki opłat za wodę i ścieki obowiązują przez 1 rok. 
Regulacja  w  tym  zakresie  wynika  z  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Stawki uchwala Rada Gminy. Kierownik składa wniosek o zatwierdzenie 
taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  wraz
z kalkulacją (stanowią one  zał. nr 4 i  5 do nin. protokołu) na 70 dni przed wejściem w życie 
nowych stawek. Kalkulację sprawdza Wójt Gminy a następnie na 45 dni przed wejściem w życie 
Rada Gminy podejmuje  uchwałę  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  na  7  dni  przed  wejściem
w życie stawek za wodę i ścieki.  Stawki skalkulowano w następujących wysokościach:

- za wodę 1,92 zł./m3 + 7% VAT wzrost w stosunku do 2008 r. o 0,14 zł./m3 (stawki netto)
- wprowadzenie opłaty abonamentowej w wysokości 1 zł./m-cznie + 7% VAT
- za ścieki 2,60 zł./m3 +  7%VAT wzrost w stosunku do 2008 r. o 0,10 zł./m3 (stawki netto)

Radny  M.  Krysiak  zgłosił  pytanie  do  Kierownika  ZGK  następującej  treści:  -  czy  miesięczny 
abonament  poprawi  kondycję  ZGK.  To  dla  mnie  jest  niejasne  bo  nie  byłem  na  wspólnym 
posiedzeniu.

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – wpływy z abonamentu to 15.000 zł. – 16.000 zł. przy stałych 
wpływach  wynoszących  ok.  300.000  zł.  to  stanowi  5%.  Nie  jest  ona  wprowadzana  w  celach 
poprawy kondycji  firmy.  Użytkownik ponosi  opłatę  z  samego faktu,  że  takie  przyłącze istnieje
a ZGK jest gotowy do świadczenia usługi.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącą  zał. nr 6 do nin. 
protokołu.  Czytając  treść  §3  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  radcy  prawnego  czy  nie  powinien 
posiadać brzmienia „Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza  zatwierdzone taryfy w miejscowej 
prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały” 
zamiast „Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ...”.

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  A.  Piątek  –  termin  ogłaszania  –  proponuję  zapis
„w terminie 7 dni przed wejściem stawek w życie”
Na salę przybył radny S. Szczerba i radna B. Kiersnowska – stan 12 radnych.

Radca prawny odczytał treść ustawy, z której wynikało, że min. na 7 dni przed wejściem stawek
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w życie.

Zmian do projektu uchwały nie wprowadzono. 

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący odczytał treść uchwały w przedmiotowej sprawie.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXVI/118/08  w sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe 
zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  została  podjęta  jednogłośnie:
12 głosami „za”.

Do punktu 5b
porządku obrad

Podatek od nieruchomości

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  zaproponowałem podwyższenie  stawek  podatku  od  nieruchomości
o  stopień  inflacji  a  w  niektórych  przypadkach  pozostawienie  stawek  na  poziomie  roku  2008
(w rolnictwie). 

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

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Informacja do uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości stanowi  zał.  7 nr do nin. 
protokołu.

Stawki podatku od nieruchomości stanowią zał. nr 8 do nin. protokołu:
- ustawowe na 2008 r.
- przyjęte uchwałą Rady Gminy na 2008 r., 
- stawki ustawowe na 2009 r., 
- proponowane na 2009 r. 

W zał. nr 8 do nin. protokołu zawarto także zwolnienia w podatku od nieruchomości

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 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/119/08 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 5c
porządku obrad

 
Podatek od środków transportu

Wójt Gminy A. Żołyński – tu również stawki zostały podniesione o stopień inflacji w stosunku do 
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roku 2008.

Informacja „Stawki podatku od środków transportowych na 2008 r.” stanowi  zał. nr 10 do nin. 
protokołu.

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

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 i zwolnień w tym podatku stanowiącą  zał. nr 11 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/120/08 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 5d
porządku obrad

Podatek rolny

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  Wójt  Gminy  zaproponował  stawkę 
podatku rolnego na poziomie 2008 r.  Zna sytuację rolników i wie,  że nie jest łatwa. Następnie 
zwrócił się z prośbą o przyjęcie zaproponowanej stawki.

Pisemna informacja do uchwały w sprawie przyjęcia  ceny skupu żyta  stanowiącą podstawę do 
obliczenia podatku rolnego stanowi zał. nr 12 i 13 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 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/121/08 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 5e
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 15 do nin. protokołu.

Stawka proponowana przez Wójta na 2009 r. to stawka podana w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego tj. 152,53 zł/m3.
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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 152,53 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 152,53 zł/m3.

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

Do punktu 5f
porządku obrad

Opłata targowa

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  Wójt  Gminy  wnioskował
o  pozostawienie  stawek  opłat  targowych  na  poziomie  lat  ubiegłych  –  pisemna  informacja 
zawierająca wysokość poszczególnych opłat stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przystąpiono do głosowania nad stawki opłat targowych.

W  głosowaniu  jawnym stawki  opłat  targowych  na  2009  r.,  Rada  Gminy,  jednogłośnie:  
12  głosami  „za”, utrzymała  na  poziomie  roku  2003  –  informacja  zawierająca  stawki  opłat 
targowych stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

Z  uwagi  na  fakt,  że  stawki  opłat  targowych  pozostają  na  poziomie  proponowanym  czyli  na 
poziomie 2003 r. to Rada Gminy nie podejmowała uchwały. 

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński - uchwała dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie 
gminy Somianka. Może kwota nie jest imponująca, ale wystarczy czy też nie, zależeć to będzie od 
warunków atmosferycznych. Dotychczas nie dokładaliśmy z własnych środków. Inne gminy już 
takie uchwały podjęły.

Na salę przybył radny L. Kozon – stan 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy już korzystaliśmy w tym sezonie z tych środków?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak. Na dzisiejszej sesji radny S. Nasiadka sygnalizował problem 
pory posypywania solą. Przekazałem radnego sugestie do wykonawcy. Wykonawca tłumaczy, że sól 
w niskiej temperaturze nie działa.  

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 
Wyszkowskiego  zadania  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych na  terenie  Gminy Somianka 
stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr XXVI/122/08  w sprawie  w sprawie  przejęcia  od  Powiatu 
Wyszkowskiego  zadania  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych na  terenie  Gminy Somianka 
została podjęta jednogłośnie: 13 głosami „za”.

O godz. 11.15 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ogłosił 15 minutową przerwę.     

Obrady wznowiono  o  godz.  12.00  w  obecności  11  radnych  (brak  radnej  H.  Wykowskiej  oraz 
radnych:  M.  Krysiaka.  T.  Kokoszki,  M.  Dąbrowskiego)  i  przystąpiono  do  realizacji  punktu
7 porządku obrad.

Do punktu 7
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że z uwagi 
na podjęcie szkoleń na kierunkach , które nie zostały uwzględnione w uchwale Nr XVI/83/08 z dnia 
27 marca 2008 r. zaistniała potrzeba podjęcia uchwały zmieniającej powyższą uchwałę. Są środki 
więc można uwzględnić wniosek trzech dyrektorów szkół wnioskujących w powyższej sprawie. 
Ustala się specjalności i  formy kształcenia, na które dofinansowanie jest  przyznawane tj.  studia 
licencjacie,  magisterskie  uzupełniające,  studia  podyplomowe,  kursy,  szkolenia  i  konferencje
z następujących specjalności:

1. studia licencjacie – filologia angielska,
2. studia  magisterskie  uzupełniające  –  edukacja  wczesnoszkolna,  matematyka,  filologia 

angielska,
3. studia  podyplomowe –  bibliotekarstwo,  pedagogika  opiekuńczo  -  wychowawcza,  język 

rosyjski, historia, logopedia,
4. konferencja –  „Motywowanie uczniów do nauki”,
5. kurs  –  „Język  angielski  na  różnych  poziomach”,  „Propozycje  ćwiczeń  gimnastyczno  - 

tanecznych, aerobik na lekcji wychowania fizycznego”, „Obsługa Internetu”, „Technologia 
informacyjna w kształceniu zintegrowanym”, „Praca z uczniem niepełnosprawnym”, „Kurs 
doskonalący  dla  nauczyciela  stażysty”,  „Akademia  Młodego  Dyrektora”,  „Kurs 
kierowników wycieczek i imprez szkolnych”,

6. szkolenie – „Dobra komunikacja w gimnazjum”, okresowe w zakresie BHP, „Współpraca
z  rodzicami”,  Wewnątrzszkolne  Doskonalenie  Nauczycieli,  „Rozwiązywanie  problemów
i konfliktów szkolnych”, z zakresu zarządzania oświatą, z zakresu pozyskiwania funduszy.

Wnioski dyrektorów szkół stanowią zał. nr 17 -19 do nin. protokołu.

Na salę powrócił radny M. Krysiak – stan 12 radnych. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr  XVI/83/08  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 20 do nin. protokołu. 

8



W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/123/08 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”.

Do punktu 8 
porządku obrad

W uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Somiance   poinformowała,  że  obowiązek  opracowania  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych wynika z art.17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 
Nr  64,  poz.  593  z  późn.  zm.).  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie 
Somianka na lata 2008 – 2013 wskazuje obszary, które w czasie najbliższych 5 lat powinny stać się 
przedmiotem  szczególnej  troski  władz  lokalnych.  Strategia  otwiera  możliwości  ubiegania  się
o środki poza budżetowe dla instytucji i organizacji społecznych. Dokument ten powstał z udziałem 
przedstawicieli  środowisk  gminy  związanych  z  pomocą  społeczną,  organizacjami  społecznymi, 
przedstawicielami  placówek  oświatowych  i  kulturalnych.  W  spotkaniach,  na  których  był 
wypracowany,  uczestniczyli  też  przedstawiciele  Rady  Gminy  oraz  sołtysi.  Strategia  w  ramach 
konsultacji społecznych została umieszczona na tablicach ogłoszeń w GOPS i Urzędzie Gminy oraz 
na  stronie  internetowej  gminy.  Po  przyjęciu  przez  Radę  Gminy  strategia  stanie  się  podstawą 
polityki społecznej Gminy Somianka.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Somianka w latach 2008 – 2013  stanowiącej 
zał. nr 21 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/124/08 została podjęta jednogłośnie: 12 głosami „za”. 

Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Somianka w latach 2008 – 2013 
stanowi zał. nr 22 do nin. protokołu.

Do punktu 9 
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że”
– Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zakwestionowała  budowę  chodnika  w  Zdzieborzu.  Trzeba 

„zdjąć” kwotę w wysokości 30.000 zł. zaplanowaną na wykonanie tego zadania.
– Szkoła w Popowie otrzymała dotację o którą się ubiegała w wysokości 55.000 zł., którą trzeba 

wprowadzić do budżetu.
W związku z  powyższym proponuje się  zmniejszyć  wydatki  o  kwotę  30.000 zł.  i  wprowadzić 
wydatki inwestycyjne.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.  J.  Tolak  –  jeśli  Rada  Gminy  nie  podjęłaby  uchwały
w proponowanej postaci to Szkoła w Popowie nie otrzymałaby dotacji?

Skarbnik Gminy A. Królikowska – wówczas nie otrzymałaby dotacji.

Wójt Gminy A. Żołyński – szkoła w Popowie składała wniosek o dotację na konkretne zadania. 
Pieniądze  zostały  przyznane  i  kwestią  czasu  jest  ich  wpływ  do  budżetu.  Jeśli  jest  możliwość 
pozyskania środków to nie ma co utrudniać a wręcz pomagać.

Na salę obrad powrócił radny M. Dąbrowski – stan 13 radnych.
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Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Somianka na 2007 r.  stanowiącej zał. nr 23 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/125/08 została podjęta jednogłośnie: 13 głosami „za”. 

Do punktu 10
porządku obrad

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

Wiata przystankowa w Nowych Wypychach – Odp. Wójta Gminy – wiata prawie została wykonana. 
Trochę to długo trwa ale firma miała kłopoty. Na święta wiata będzie zamontowana.

Posypywanie dróg – Odp. Wójt Gminy – Pana sugestia została przekazana do wykonawcy zadania. 

Oświetlenie –  Odp.  Wójta  Gminy  –  do  10.12.2008  r.  firma  energetyczna  ma  dać  odpowiedź 
odnośnie wydzielenia liczników . Przewidziano 22 wyniesienia punktów - układów pomiarowych 
ze  stacji  transformatorowych  wraz  z   wymianą  istniejącego  załączania  oświetlenia  na  zegary 
astronomiczne. Na dzień dzisiejszy nie znamy kwoty wydzielenia liczników. 

Na tym zakończono realizację punktu 10.

Do punktu 11
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Odpowiedzialność za inwestycje (nieusunięta karpa)
Radny S. Nasiadka – kto w naszej gminie odpowiedzialny jest za inwestycje?

Wójt Gminy A. Żołyński – komisja odbierająca poszczególne inwestycje i p. J. Szumowski. 

Radny S. Nasiadka - przy drodze do cmentarza w Woli Mystkowskiej nie usunięto karpy. Rowy 
zrobione byle jak. Karpę można przecież było usunąć.

Wójt Gminy A. Żołyński – w bieżącym utrzymaniu dróg nie było środków na odkrzaczanie.

Radny S. Nasiadka – ale to jest droga gminna i karpę można było usunąć z własnych środków.

Wójt Gminy A. Żołyński – mieszkańcy sami w czynie społecznym to zadanie wykonali. Widocznie 
usunąć karpy sami nie mogli skoro została. Zadbam o to, żeby karpę usunąć.

Radna B. Kiersnowska – w trakcie prac problem z usunięciem karpy był zgłaszany i niech radny
S. Nasiadka nie zarzuca, że to zostało zaniedbane.

Wójt Gminy A. Żołyński – nie było „firmy odkrzaczającej” a wykonawca nie miał tej czynności 
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wyszczególnionej w zadaniach do wykonania. 1 km budowy drogi wyniósł 350.000 zł. a gdybyśmy 
chcieli  wszystko  policzyć  to  wyniósłby  450.000  zł.  Pewne  zadania  powierzamy  ekipie  ludzi 
zatrudnionych  w  ramach  umowy zawartej  z  Powiatowym  Urzędem Pracy.  Niektóre  osoby  się 
sprawdzają w pracy w terenie. Zadanie zostanie wykonane w 2009 r.

Znak
Radny S. Nasiadka – brak znaku drogowego.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  znaki  są  zamówione.  Jest  to  syzyfowa  praca  bo  po  zawieszeniu
w niedługim czasie zginą. Są jednak zamówione.

Spowalniacze na drodze powiatowej w Popowie
Radny M. Dąbrowski - na drodze powiatowej w Popowie potrzebne są spowalniacze.

Wójt Gminy A. Żołyński – przy zakręcie Powiat nie chce spowalniaczy usytuować, bo tam odbywa 
się komunikacja miejska. Myślę, że chodnik łączący się z rynkiem trochę sprawę rozwiąże. 

Nowe lampy nad Bugiem 
Radny M. Dąbrowski – należałoby w 2009 r. zabezpieczyć środki na kilka lamp oświetleniowych 
nad Bugiem.

Radny M. Krysiak – na oświetlenie uliczne w projekcie budżetu gminy na 2009 r. przyjęto kwotę 
20.000 zł.. Myślę, że to za mało. Powinna być kwota 50.000 zł. 

Wójt Gminy A. Żołyński – taka kwota właśnie została zaplanowana. Trzeba ostrożnie planować 
wydatki na 2009 r. bo subwencja stoi pod znakiem zapytania. Na oświetlenie uliczne w projekcie 
budżetu na 2009 r. jest zagwarantowana kwota w wysokości 50.000 zł.

Awaria 2 lamp ulicznych w Woli Mystkowskiej
Radna B.Kiersnowska – 2 lampy, które zgłaszałam, ciągle jest z nimi problem; raz świecą, raz nie 
świecą.

Wójt Gminy A. Żołyński – przy szkole w Woli Mystkowskiej tez nie świecą. 
 
Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 12
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12.35 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXVI 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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