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PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 
 

z XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 9 marca 2018r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 12 osób  

Nieobecnych       - 3 osoby 

w tym uspr.       - 3 osoby 
 

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

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński   - Wójt Gminy  

2. Pan Tadeusz Kuchta - Radny powiatowy  

3. Pani Teresa Lipska                    - Sekretarz Gminy 

4. Pani Anna Królikowska            - Skarbnik Gminy 

5. Pani Elżbieta Kuchta                 - Insp. ds. obsługi Rady Gminy 

6. Pani Agnieszka Powierża            - przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka  

                                                               Doradztwa Rolniczego 

7. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 

do nin. protokołu 
8. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące 

składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów 

rolnych. 

4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przyjęcie protokołów: 

 z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

 z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Somianka w latach 2018-2021. 

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

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2018 roku”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi prowadzonym szkołom. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Somiance. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 

na 2018 rok.  

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 12.40 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

L.R. Kozon. Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 12  radnych – brak radnych: 

K.J. Rakowskiego, J. Kuchty, D. Szymańskiego), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do 

realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon 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 sesji: 

 w punkcie 7 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023”, 

 w punkcie 8  „Podjęcie uchwały  w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 

Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.”  

Dotychczasowy punkt 7 zostanie oznaczony numerem 9 a kolejne punkty, otrzymają 

odpowiednio numerację 10-22.  

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami 

„za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Uwzględniając przyjętą zmianę Rada Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

3. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące 

składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów 

rolnych. 

4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przyjęcie protokołów: 

 z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

 z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Somianka w latach 2018-2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
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oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2018 roku”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi prowadzonym szkołom. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Somiance. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 

na 2018 rok.  

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego A. Powierża poinformowała 

o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018r. w tym o obowiązku 

złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Opisała 

sposób składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez 

aplikację eWniosekPlus dostępną na stronie internetowej ARiMR. Zapoznała zebranych 

z zasadami złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian zamiast składania wniosku 

w wersji elektronicznej . Poinformowała również o możliwości wypełniania wniosków przez 

internet u doradców MODR Warszawa. 

 

W tym punkcie pytania dotyczące danych do e-Wniosku Plus zgłosili: radny T. Kokoszka 

i sołtys Sołectwa Stare Kozłowo K. Lewandowski. 

 

Innych pytań nikt nie zgłaszał. 

 

Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzieliła przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego A. Powierża. Po udzieleniu odpowiedzi opuściła salę obrad. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  
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Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 

2017r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XLIII/17 został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za” 

w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 

6 lutego 2018r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XLIV/18 został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za” 

w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 - 8 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że w tym tygodniu został podpisany aneks 

do umowy na realizację projektu „Odnawialne źródła Energii w Gminach: Brańszczyk, 

Somianka, Zatory” uwzględniający korektę kosztów po zmianie ilości uczestników oraz 

rodzajów urządzeń do zamontowania. Następnie szczegółowo omówiła poszczególne 

załączniki do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2018–2023 oraz proponowanych zmian budżetowych na 2018r. Przedstawiła uzasadnienie, 

którego pisemna treść stanowi załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018r. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – o SUW w Starych Wypychach rozmawialiśmy z radnymi na 

wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 marca 2018r. ale sołtysów poinformuję, że woda 

w tej stacji uzdatniania wody jest bardzo twarda. System osmozy pozwoli ten problem 

wyeliminować. Będzie to inwestycja wieloletnia. Kolejna sprawa dotyczy ochrony powietrza 

i klimatu a konkretnie podpisania aneksu do umowy na realizację projektu „Odnawialne źródła 

Energii w Gminach: Brańszczyk, Somianka, Zatory”, o którym mówiła p. skarbnik. 

Wprowadzamy środki pochodzące z dotacji na realizację projektu i zwiększamy wydatki 

wynikające z podpisanego aneksu do umowy. Wartość całego projektu to kwota 10.661.064,00  

zł z czego środki unijne stanowią kwotę 5.432..648,00 zł. w tym dla: 

gminy Brańszczyk – 2.325.892,00 zł,  

gminy Zatory  – 1.757.018,00 zł,  

gminy Somianka – 1.349.737,00 zł. 

Nie omawialiśmy na komisjach, ale po konsultacjach okazała się istotna sprawa dotycząca 

budowy targowiska w Somiance. Zaistniała potrzeba rozstrzygnięcia przetargu. Zabezpieczamy 

na ten cel kwotę 50.000,00 zł. Najprawdopodobniej nie zostanie ona w całości wykorzystana. 

Z wiosną ruszylibyśmy z wykonaniem zadania. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023 stanowiącej zał. nr 5 do nin. 
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protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/268/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 

Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/269/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na samorządy wiele obowiązków m.in. 

uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych. W dniu dzisiejszym zostaje Państwu przedłożony projekt w/w uchwały. 

W załączniku do planu określone zostały zadania rozwojowe i modernizacyjne zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków. Następnie odczytał proponowane zadania z podaniem ich 

wartości i czasu realizacji oraz sposobu finansowania. Po zmianie ustawy od 1 stycznia 2018r. 

Rada Gminy nie ma już wpływu na ustalanie wysokości stawek za wodę i ścieki. Stawki 

uchwalone do 31 grudnia 2017r. będą obowiązywały przez 180 dni (a były ustalane na 3 lata). 

Ta zmiana może spowodować konieczność dopłaty do wody ze środków własnych. 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć jak to będzie wyglądać. 

Nowe stawki ustalone przez Rade Gminy obowiązywać będą do 9 marca 2018r. Stawki za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków bardzo wzrosną bo 

wprowadzono bardzo wysokie opłaty. Jeśli ustalimy stawki na takim samym poziomie to nie 

powinno to być zakwestionowane. Zobaczymy co będzie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon – jeśli będą wyższe? 

 

Odp. Sekretarz Gminy T. Lipska – … to trzeba będzie dopłacić.  

Wójt Gminy A. Żołyński – zagrożenia nie ma, że stawki „mocno poszybują w górę”. Moim 

zdaniem sytuacja będzie odwrotna: stawki będą niskie ale nierekompensujące kosztów dostawy 

wody. Wówczas wystąpi konieczność dopłaty z budżetu gminy. 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – stawki zostały podane i są bardzo zróżnicowane, zależne od 

sytuacji osoby pobierającej wodę. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 

Gminie Somianka w latach 2018-2021stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/270/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – Program dotyczący bezdomnych zwierząt uchwalany jest corocznie. 

W programie na 2018 rok przewiduje się pewne novum a mianowicie proponuje się 

wprowadzenie sterylizacji kotów. Najbardziej kosztowna pozycję w Programie stanowi 

odławianie bezpańskich psów. 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska – tylko w dniu dzisiejszym za odłowienie 3 bezpańskich psów 

będziemy musieli zapłacić 7.000 zł. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon – a od początku 2018 roku ile na to zadanie 

poszło środków? 

 

Odp. Skarbnik Gminy A. Królikowska – ok. 20.000 zł. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – najbardziej oblegany teren przez bezpańskie psy to Wólka 

Somiankowska – Somianka Zaszosie – Ulasek. 

 

Innych pytań ani uwag do przedstawionego Programu nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Somianka w 2018 roku” stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/271/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za”  w obecności 12 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jeśli stanie się tak jak zawsze, że Rada Gminy 

będzie dysponować środkami z którego można wyodrębnić fundusz sołecki to zgłaszam 

potrzebę zakupu zamiatarki. Mamy coraz więcej chodników i taki sprzęt jest potrzebny żeby 

posprzątać drogi asfaltowe przy obrzeżach chodników.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedzi w powyższej sprawie udzieli 

Wójt Gminy w punkcie dotyczącym Wolnych wniosków i zapytań. Następnie o godz. 13.27 

ogłosił 15-minutową przerwę umożliwiając radnym podjęcie decyzji - w porozumieniu 

z sołtysami – odnośnie funduszu sołeckiego. 

 

Obrady wznowiono o godz. 13:43 w obecności 12 radnych (brak radnych: K.J. Rakowskiego, 

J. Kuchty i D. Szymańskiego). 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie funduszu 

sołeckiego stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/272/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 12 – 13  

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska przedstawiła uzasadnienie, którego pisemna treść stanowi załącznik 

do podejmowanej uchwały w sprawie  podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Poinformowała również, że obwody pozostają w dotychczasowym kształcie. Zmiana polega na 

aktualizacji nazwy szkół stanowiących siedziby obwodowych komisji wyborczych  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie podziału 

Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/273/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie podziału 

Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/274/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Insp. ds. gospodarki odpadami  i działalności gospodarczej T. Kuchta i przedstawił Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 

który wraz z projektem uchwały stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. Poinformował również 

o tym, że projekt Programu przygotowany był 11 sierpnia 2017r. Potem prowadzono 

uzgodnienia i konsultacje: 

 Uzgadniany był z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, który 

dnia 26 września 2017r. wydał pozytywną opinię.  

 Program był poddany konsultacjom społecznym w terminie 6 - 27października 2017r. 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy informacji o przystąpieniu 

do opracowania Programu i trwającej związanej z tym procedurze. Żadne uwagi nie 

wpłynęły. 

 Opiniowany był przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, który dnia 7.12.2017r. zgłosił 

uwagi. Po uwzględnieniu uwag Starostwo dnia 10 stycznia 2018r. wydało pozytywną 

opinię. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 
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2021-2024 stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/275/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 

2018-2022 (którego pisemna treść stanowi  zał. nr 13 do nin. protokołu) przedstawił 

insp. ds. gospodarki odpadami  i działalności gospodarczej T. Kuchta. Zasób gminny stanowią 

trzy zabudowy: 

 „Dom nauczyciela” w Ulasku 

 budynek w Somiance tzw. „Dom lekarza”, 

 budynek w Starym Mystkówcu. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego Programu nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 

2018-2022” stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/276/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, rozkładania na raty bądź umarzania 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Somianka lub 

jej jednostkom podległym za wodę, ścieki i czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych. 

Uchwała była uzgadniana z Urzędem Konkurencji i Konsumenta oraz Ministrem Rolnictwa. 

Wymagała konsultacji społecznych. Czas obowiązywania uchwały został określony do 

30 czerwca 2021r. bo taki czas został określony dla udzielenia pomocy de minimis.  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom 

podległym stanowiącą zał. nr14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/277/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 17 - 18 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska przedstawiając uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie: 

 zapewnienia wspólnej obsługi prowadzonym szkołom poinformowała o tym, że 

uchwałę w powyższej sprawie Rad Gminy Somianka już podejmowała. Do istniejącej  
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uchwały dopisano obsługę informatyczną i aktualizowano nazwy szkół; 

 zapewnienia wspólnej obsługi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance 

poinformowała, że obsługę administracyjno-księgową i biurową prowadzi GOPS sam. 

Natomiast obsługę informatyczną GOPS-u prowadzi Urząd Gminy. Żeby to 

usankcjonować przedłożony został w tej sprawie projekt uchwały.    

 

Pytań ani uwag nikt do przedstawionych uzasadnień nie zgłaszał. 

 

Z sali obrad wyszedł radny M. Rogaliński – stan 11 radnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie zapewnienia 

wspólnej obsługi prowadzonym szkołom stanowiącą zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/278/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 11 głosami „za” w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Przed czytaniem uchwały na salę powrócił radny M. Rogaliński ale wyszedł z sali radny 

B. Gajewski – stan 11 radnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie zapewnienia 

wspólnej obsługi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącą 

zał. nr 16 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/279/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 11 głosami „za” w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon poinformował, że na wspólnych  posiedzeniach 

komisji w dniu 6 lutego 2018r. i 5 marca 2018r. były omawiane i zaakceptowane plany pracy 

poszczególnych komisji stałych Rady Gminy. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2018 rok stanowiącą zał. nr 17 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVI/280/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 11 głosami „za” w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji w punkcie 3. nikt nie zgłaszał. W związku z powyższym 

przystąpiono do realizacji punktu 21 porządku obrad. 
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Do punktu 21 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

 Zamiatarka 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – przydałaby się zamiatarka. Mamy dużo 

chodników i przy krawężnikach zalegają śmieci: suche liście, papierki, piasek.  

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – może nie jest to zła rzecz. Większość chodników znajduje się 

przy drogach powiatowych. Problem byłby z rozliczeniem. Nie wzięliśmy bieżącego 

utrzymania dróg więc nie moglibyśmy wystawić Powiatowi faktury. Drogi przy chodnikach 

przed Świętami Wielkanocnymi zostaną pozamiatane. Generalnie to są drogie urządzenia. 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – nie takie drogie, używana kosztuje w granicach 

20.000 zł. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – nowa ok. 300.000 zł. na rynku wtórnym będzie znacznie tańsza. 

 

Radna H. Główczyk – „jak nas widzą, tak nas piszą”. Do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy: 

do brzydkich zapachów, do bałaganu. Jesteśmy gminą rekreacyjną i powinniśmy o tym 

pamiętać. 

 

Odp.  Wójt Gminy A. Żołyński – są pewne zasady. Jeśli u sąsiada jest wysoka trawa to można 

iść do niego i kosić. My możemy wykonywać zadania tylko w ramach swoich kompetencji. 

Będziemy występować do Starosty o wykonanie prac. 

 Flagi przy krajówce 

Radna H. Główczyk – mieliśmy spotkanie z mieszkańcami i była uwaga, że np. podczas świąt 

narodowych nie ma wywieszonych flag przy krajówce. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – warto zwrócić uwagę ludziom, aby sami wywiesili flagi.  

 

 Uszkodzona nawierzchnia dróg asfaltowych 

Radny M. Rogaliński – między Ulaskiem i Suwinem oraz w Starych Płudach w okolicy posesji 

p. Loncy i na zakręcie w Nowych Płudach uszkodzona jest nawierzchnia dróg asfaltowych.  

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zapisałem, trzeba będzie się tym zająć. 

 

 Przebudowa świetlicy w Kręgach 

Sołtys Sołectwa Kręgi B. Szczerba – czy w tym roku będzie realizowana przebudowa świetlicy 

w Kręgach. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak realizatorem będzie GOK. W przyszłym miesiącu zostanie 

rozstrzygnięty przetarg na realizację tego zadania. 

 

 Usunięcie suchych konarów z alei w Kręgach 

Sołtys Sołectwa Kręgi B. Szczerba – w zeszłym roku zgłaszałam usunięcie suchych konarów 

z alei.  

 

 Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – muszę to wyjaśnić z Powiatem.  

 

 Środki na usunięcie pieców „kopciuchów” 
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Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – czy  będą środki na usunięcie pieców „kopciuchów”? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Marszałek Województwa ogłosił projekt na wymianę pieców. 

Planujemy przystąpić do projektu w partnerstwie z gminą Zatory. Na razie byłby problem ze 

środkami na realizację. W wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 

były dopłaty do pieców gazowych ok. 5.000 zł. Trzeba było we własnym zakresie usunąć 

paliwo. Tak było. Teraz jest działanie 4.3 ale to są małe pieniądze. Będziemy podejmować 

próby. Na razie realizujemy II etap projektu na kolektory słoneczne.   

 

Radny L. Kozon – nie lepiej byłoby się dogadać i pociągnąć gazociąg? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – kilka lat wcześniej były ankiety na ten temat. Poszło to do 

firmy gazociągowej ale oni nie zainteresowali się nami zbytnio. Owszem mamy szkoły, zakłady 

mięsne. Firma oczekuje zużycia 200 m3 rocznie. Nie mamy odpowiedzi z ich strony. Gaz LNG 

– gaz skraplany ale propan butan jest najtańszy. Jak na razie pozostają nam solary i ziemne 

źródła ciepła. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 22 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, wiceprzewodniczący o godz. 14.45 zamknął sesję 

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

 

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

 /-/ Elżbieta Kuchta             Wiceprzewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                    /-/ Leszek Roman Kozon 

     Rady Gminy 

 

 

 


