
PROTOKÓŁ VI/19 

 

z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  4 marca 2019r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecnych      - 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 Agnieszka Salwin   - Zastępca Wójta 

3. Pani Anna Królikowska   - Skarbnik Gminy 

4. Pani Teresa Lipska    - Sekretarz Gminy 

5. Pani Bożena Reniewicz   - Podinsp. ds. obsługi Rady Gminy 

6. Pan Michał Toporkiewicz   - Komendant Powiatowy Policji W Wyszkowie 

7. Pan Paweł Bloch    - Kierownik Posterunku Policji w Somiance 

8. Pan Michał Kowalczyk    - Informatyk 

9. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 

2 do nin. protokołu. 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy 

Somianka. 

5. Przyjęcie protokołów:  

 z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2019r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania 

pn: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z 

przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, 

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Somianka z 

dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2019-2024. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka klubu do Komisji Rewizyjnej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka klubu do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu pracy komisji Rady Gminy Somianka. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki 

pomocniczej gminy- Sołectwa Somianka Zaszosie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego 

zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy 

Somianka w 2019 roku. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 10.07 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 14 radnych (w chwili otwarcia obecnych 

14  radnych – brak radnego J. Kuchty)–powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej 

porządku. 

 

          Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad VI zwyczajnej sesji 

(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Komendant Powiatowy policji M. Toporkiewicz przedstawił sprawozdanie o stanie 

bezpieczeństwa na terenie powiatu wyszkowskiego oraz na terenie Gminy Somianka. Etat KPP 

to 147 funkcjonariuszy i 25 pracowników policji. Jednym z głównych mierników sprawności 



policji jest czas reakcji na zdarzenie. Poinformował również, że od października 2018 r. 

dzwoniąc pod numer 997 połączymy się z Wojewódzkim Centrum Powiadomienia, ponieważ 

nastąpiła zmiana systemu. Aby połączyć się z Komendą Policji należy zadzwonić na normalny 

numer telefonu.  

Czas reakcji na terenie Gminy Somianka to 17 min. 3 sek. - to średni czas dojazdu. 

Komendant KPP przedstawił główne kryterium, którym posługuje się policja, są to: włamania, 

kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów, bójki i pobicia, uszkodzenia mienia, 

uszkodzenia ciała. 

Aby policja była łatwo dostępna każdy dzielnicowy oprócz komórki- telefonu służbowego 

posiada adres e-mail. Jeśli nie odbierze dzielnicowy to dyżurny odbierze telefon i udzieli 

pomocy. Istnieje aplikacja na komputer i telefon, która ma na celu łatwy dostęp do Policji w 

celu udzielenia pomocy. 

Komendant KPP podziękował samorządom - Gmina Somianka w zeszłym roku udzieliła 

wsparcia finansowego policji w kwocie 9.150,00 zł. 

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2019r.  

nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr V/19 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

 

          Do punktu 6 - 7 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare 

Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i 

Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka” jest konieczność 

zaciągnięcia pożyczki z BGK. Pożyczka będzie udzielona tylko do wysokości kwoty 

dofinansowania. 

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała treść uzasadnienia stanowiącego załącznik do 

podejmowanej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego  na realizację zadania 

pn: ″Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową 

sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Somianka″. 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska przedstawiła propozycję wyemitowania 4.000 obligacji o 

wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 4.000.000 zł. Treść uzasadnienia 

stanowiącego załącznik do podejmowanej uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

przedstawia cele jakie mają zapewnić te obligacji. 



Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 

Krajowego na realizację zadania pn: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i 

Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka” stanowiącą zał. nr 5 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/34/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/35/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy o godz. 10.51 zarządził 15 min. przerwę. 

 

O godz. 11.13 nastąpiło wznowienie obrad. 

 

         Do punktu 8 - 9 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska -  w związku z przyjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji 

trzeba zmienić tytuł uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019-2024 na 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Somianka na lata 2019-2029. 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła treść uchwał, których pisemna treść stanowi 

uzasadnienia stanowiące załączniki do podejmowanych uchwał w sprawie zmiany uchwały  

Nr III/20/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024 oraz uchwały w 

sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 

2018r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024 stanowiącą 

zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/36/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 11 

głosami „za” i 2 głosami „przeciw” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

 

 



Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 

Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. stanowiącą 

zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/37/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 13 

głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

        Do punktu 10 - 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący RG K. Rakowski poinformował, że projekty uchwał: w sprawie powołania 

członka klubu do Komisji Rewizyjnej oraz w sprawie powołania członka klubu do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji są wynikiem wpłynięcia wniosku klubu PIS. Rada przychyliła się 

do tego wniosku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie powołania 

członka klubu do Komisji Rewizyjnej stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/38/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 13 

głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie powołania 

członka klubu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiącą zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/39/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 12 

głosami „za”, 1 osoba nie zagłosowała w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. Rakowski o godz. 11.25 zarządził 5 min. przerwę.  

O godz. 11.32 nastąpiło wznowienie obrad. Na sali brak radnego K. Lewandowskiego. 

 

Z powodu awarii czytnika systemu do głosowania przyporządkowanego do radnego M. 

Pachulskiego oddany głos nie został zarejestrowany przez system do transmisji i głosowania. 

W systemie pojawił się komunikat „nie zagłosował” przy radnym M. Pachulskim co nie ma 

odzwierciedlenia w imiennym wykazie głosowań generowanym przez system. Po zauważeniu 

problemu  nastąpiła zmiana czytnika i przywrócona została radnemu możliwość głosowania. 

 

        Do punktu 12 - 13 

porządku obrad 

 

Na salę przyszedł radny K. Lewandowski. 

 



Sekretarz T. Lipska objaśnił treść uchwały. Zmiana polega na tym, że zgodnie ze statutem 

obecnie  mamy dwie komisje: ds. Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego a 

także Komisję Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, 

proponuje się połączyć te dwie komisje. W związku z tym zmienia się regulamin pracy tych 

komisji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Somianka stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/40/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 13 

głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie regulaminu 

komisji Rady Gminy Somianka stanowiącą zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/41/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

       Do punktu 14 - 15 

porządku obrad 

 

Sekretarz T. Lipska objaśniła zmianę w statutach Sołectw polegającą na wydłużeniu kadencji 

sołtysów i rad sołeckich z 4 lat do 5 lat. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie Statutu Sołectwa stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/42/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia statutu jednostki pomocniczej gminy- Sołectwa Somianka Zaszosie 

stanowiącą zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/43/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 24 do nin. protokołu. 

 

 

 

 



Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Sekretarz T. Lipska omówiła treść uchwał. Zgodnie ze statutami sołectw wybory sołtysów i rad 

sołeckich zarządza Rada Gminy w drodze uchwały, jeżeli chodzi o terminy zostaną one 

ustalone indywidualnie za Urzędem Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zarządzenia 

przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich stanowiącą zał. nr 25 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/44/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 26 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Sekretarz T. Lipska – zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gminy do końca marca musi 

podjąć uchwałę czy w budżecie na kolejny rok będą wyodrębnione środki funduszu sołeckiego 

czy nie. Są to środki w ramach budżetu gminy i są przeznaczone na realizację przedsięwzięć 

pod warunkiem, że zostaną wyodrębnione, jednocześnie są  zadaniami własnymi gminy, służą 

poprawie warunków życia mieszańców i jednocześnie są zgodne ze strategia rozwoju gminy. 

 

Przewodniczący poinformował o tym, że projekt tej uchwały został omówiony szczegółowo na 

ostatnim wspólnym posiedzeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść w sprawie funduszu sołeckiego 

stanowiącą zał. nr 27 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/45/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 10 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” w obecności 14 radnych podczas 

głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 28 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński objaśnił treść uchwały. Poinformował, że uchwała była opiniowana 

na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Propozycja była taka aby ekwiwalent podnieść do 

następujących kwot żeby z 16 zł podnieść do 18 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczej, 

natomiast za udział w szkoleniu żeby pozostawić bez zmian na poziomie 12 zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  stanowiącą 

zał. nr 29 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/46/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 30 do nin. protokołu. 

 

 



Do punktu 19 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – program opieki nad zwierzętami uchwalany jest co roku. Program 

został przygotowany i uzgodniony z Powiatowym Lekarzem weterynarii, określa on do czego 

jesteśmy zobowiązani w ramach opieki nad zwierzętami, a także jaka kwota jest przeznaczona 

na tego typu działalność.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Somianka w 2019 roku”. stanowiącą zał. nr 31 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/47/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 32 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała odnośnie bieżącego utrzymania dróg powiatowych jest 

efektem prośby Pana Starosty. Kilka lat z rzędu nie przejmowaliśmy tego zadania jako gmina. 

Teraz Starosta się zwrócił żeby przejąć, w zasadzie wszystkie gminy miały to zadanie przejąć. 

Propozycja jest taka, aby w ramach dobrej współpracy to zadanie przejąć. Kwota na to zadanie 

to 25.676 zł. To bieżące utrzymanie będzie się sprowadzało do wykaszania oraz zbierania 

śmieci z pasów drogowych, ewentualnie usuwania zakrzaczeń z rowów, ale tylko do tej 

wysokości którą mamy. Nasze wymagania są trzy razy a może nawet cztery razy wyższe od 

tego co możliwości finansowe Powiat nam oferuje. Propozycja na ten rok próby współpracy 

jest, co pokaże czy warto przejmować czy też nie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  stanowiącą 

zał. nr 33 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/48/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 34 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 21 

porządku obrad 

 

Sołtys M. Siemieniewski – chcę się odnieść do tych psiaków co znalazłem w lesie. Zleciłem 

córce żeby poszukała w internecie do kogoś kto się zajmuje bezdomnymi zwierzętami. Za kilka 

dni przyjechali i wzięli te szczeniaczki. Moja prośba jest taka, że jak macie jakiś problem z 

takimi psiakami to  nie idźcie do Wójta żeby je ustrzelił  tylko przygarnąć do swojej posesk=ji 

i zadzwońcie  a oni przyjadą i wezmą  

 

Wójt Gminy A. Żołyński – nie można uśmiercać zwierząt. Wcześniej myśliwi jak chodził 

bezpański pies po polach traktowali go jako szkodnika i został usuwany. W tej chwili ustawa 

tego zabrania i dlatego jest taka skala bezpańskich zwierząt. 

 



Sołtys M. Siemieniewski – wystarczy tylko zadzwonić a oni przyjadą i wezmą. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – zachęcamy do działań takich jak sołtys, wtedy nam spadnie kwota 

w ramach schroniska. Wiadomym jest, że jeśli ktoś sam zadba, to oczywiście znajdują się 

chętni, bo są tacy ludzie którzy wypuszczają ale i są tacy, którzy przygarną, gotowi są przyjąć. 

 

Sołtys H. Wykowska – u nas są takie cztery psy, które się przemieszczają, jest problem bo one 

mogą zaatakować dzieci. Przyjechał pan postawił klatkę ale klatka sobie a psy sobie, więc 

trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze chciałam zgłosić zjazd z szosy na naszą drogę , już miałam 

trzy przypadki że nie miałam jak zjechać. Musi być jakaś reakcja, jest ogromny problem. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – to skrzyżowanie nie jest szczęśliwe, problem jest tego typu, że  

ludzie często nie znają przepisów, obowiązuje zasada prawej strony, osoba z prawej strony ma 

pierwszeństwo. Tu jeśli nie będzie przebudowane skrzyżowanie to problem nie będzie 

rozwiązany, każdy podjeżdża pod skrzyżowanie bo chce je pokonać. Jedynie przebudowa tego 

krzyżowania. Była kiedyś propozycja przebudowy tego skrzyżowania ale były kontrowersje 

przebudowania tej drogi odnośnie przebudowania tej drogi do drogi powiatowej. Na dzień 

dzisiejszy można jedynie wnioskować do Powiatu ewentualnie do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych o jakąś modernizację, przebudowanie tego skrzyżowania.  

Wracając do psów klatki są ustawiane z różną skutecznością, te psy są takie cwane że nie chcą 

wejść do tych klatek. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński podziękował sołtysom za pracę i zaangażowanie w związku kończącą 

się 4 letnią kadencją. W ramach dowodów uznania Wójt Gminy wręczył sołtysom pisemne 

podziękowania. 

 

Do punktu 22 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12.25 zamknął sesję 

wypowiadając słowa: „Zamykam obrady VI  zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczył:                                                                         

/-/ Bożena Reniewicz             Przewodniczący 

         Rady Gminy 

Podinsp. ds. obsługi           

        Rady Gminy                                                            /-/ Krzysztof Jan Rakowski        

 


