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PROTOKÓŁ Nr XXIX/16 
 

z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się w dniu 12 grudnia 2016 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. Pani Renata Karwowska-Renaud - radca prawny  

6. 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. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada                  

      2016r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10:18 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 15  radnych, powitał 

przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad (zawiadomienie 

zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu).  

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

Radna H. Główczyk – na wspólnym posiedzeniu dyskutowaliśmy o likwidacji Zakładu 
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Gospodarki Komunalnej w Somiance. Mam pytanie do Pana Wójta – jak można likwidować 

Zakład kiedy są czasy gdzie gminę powinno się rozwijać. Pracownicy Zakładu nic nie wiedzą 

o likwidacji. Proszę, aby pracownicy nie zostali pokrzywdzeni. Dotychczasowa działalność 

ZGK przejdzie w struktury Urzędu Gminy a pracownicy urzędu pracują od poniedziałku do 

piątku. Co w przypadku jeśli awaria nastąpi w sobotę lub niedzielę albo inne dni wolne od pracy 

urzędu? Dotychczas Zakład dobrze funkcjonował. Komisja Rolnictwa w bieżącym roku odbyła 

posiedzenie wyjazdowe poświęcone stacjom uzdatniania wody. Było dobrze. Czy Gmina nie 

powinna dbać o rozwój Zakładu i wykorzystywać jego potencjał, żeby rozkwitał i działał na 

rzecz mieszkańców? 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – zapytam, czy pozostali radni wiedzą o czym 

rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli zostało wszystko ustalone a na sesji 

zgłaszany jest problem, to jaki jest sens zwoływania posiedzeń komisji? 

 

Radna H. Główczyk – przypominam, że zgłaszałam sprawę i raczej chodzi mi o rozwój 

(mówiłam o tym), chodzi mi o pracowników. To jest bardzo ważna sprawa. Dziś podejmujemy 

uchwałę o likwidacji Zakładu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – zastanawiam się, czy w ogóle zasadne jest 

zwoływanie posiedzeń komisji. Przecież dyskutowaliśmy o likwidacji Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – podam przykład chociażby Gminy Wąsewo. Był Zakład a teraz 

pracownicy Zakładu wykonują swoje czynności pod szyldem Gminy. Zakład budżetowy jest 

dziwnym tworem, nie posiada osobowości prawnej. Niektóre gminy tworzą spółki, które 

podpisują umowy i same realizują inwestycje. Zakłady budżetowe mogły odzyskiwać VAT 

i w tym celu został utworzony i w naszej Gminie. Od 1stycznia 2017r. następuje centralizacja 

VAT i wszystkie rozliczenia prowadzić będzie Gmina. Likwidacja została zaproponowana ze 

względu na oszczędności, w skali roku będzie to kwota ok. 150.000 zł. Dla przeciętnego 

mieszkańca oznaczać to będzie pozostawienie cen za wodę i ścieki na dotychczasowym 

poziomie. W Gminie Wyszków ceny za wodę rosną o 30%. Dokładamy do kanalizacji. Ścieki 

u nas kosztują 3,70 zł/m3 a powinny kosztować 7 zł/m3. Jeśli chodzi o wodę to ceny nie powinny 

wzrosnąć przez kilka lat. Nie wiem, co z opłatą środowiskową. Przez 2 lata mamy zapewnioną 

sytuację stabilizacji cen za odpady (nie wzrosną w stosunku do obecnie obowiązujących). Jeśli 

chodzi o rozkwit  ZGK to sytuacja wygląda następująco: Zakład funkcjonował 15 lat. Ja przez 

10 lat będąc wójtem tego rozkwitu nie zaobserwowałem, pomijając przypadki kiedy Gmina 

składała wnioski do PROW pozyskując środki na jego wyposażenie. 

Następnie Wójt Gminy A. Żołyński odczytał uzasadnienie uchwały w sprawie likwidacji 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance. Poinformował, że propozycja likwidacji ZGK 

jest odpowiedzią na ustne wnioski i postulaty radnych. 

 

Radna H. Główczyk – co z pracownikami, czy nie zostaną poszkodowani? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zapis §6 projektu uchwały mówi o tym, że: „Pracownicy 

Zakładu stają się z dniem 1 kwietnia 2017 r. pracownikami Urzędu Gminy Somianka – w trybie 

art. 231 Kodeksu pracy”. Pewnych stanowisk nie będzie. Nie będzie stanowiska kierownika 

(zadania przejdą do Urzędu Gminy). W stosunku do pozostałych pracowników, trudno 

powiedzieć. Będziemy analizować Regulamin organizacyjny i wówczas podjęte zostaną 

odpowiednie decyzje.   
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Innych interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 

2016r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXVIII/16 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

 Do punktu 5  

porządku obrad 

 

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

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance  stanowiącą zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIX/173/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 14 głosami  „za” i 1 głosem „przeciw” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

  

 Stan drogi relacji Huta Podgórna - Wielęcin 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – zwracam się z prośbą o dożwirowanie drogi 

od Huty Podgórnej do Wielęcina. Obecnie droga na tym odcinku jest nieprzejezdna. Ta sprawa 

miała być załatwiona. Owszem, na wiosnę przywieziono jakiegoś błota, ziemi ale w obecnych 

warunkach nic to nie daje.    

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – tam dowieziono żwiru a żwir pod wpływem wody puchnie. 

Na Pana prośbę wysypiemy kruszywem. 

 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – na górze posypano tłuczniem i jest dobrze.  

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński –. na górce zawsze jest mniej wody. Latem gdy było sucho to 

w miejscu, o którym Pan mówi, że jest nieprzejezdna droga – też było dobrze.    

 

 Informacja o sesji Rady Gminy i udział redaktorów lokalnych tygodników 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy Panie Redaktorki są zapraszane na sesje 
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Rady Gminy? 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy J. K. Rakowski – informacje o sesji są ogólnodostępne, są 

zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Będzie jeszcze sesja budżetowa 28 grudnia 

2016r. i będą na pewno. Jeśli ma Pan jakieś wnioski, to może przecież Pan skontaktować się 

bezpośrednio z redakcją. 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 10:43 zamknął sesję 

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

  

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 

       Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                          Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

  

  

 

 


