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PROTOKÓŁ Nr XX/16 
 

z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 31 marca 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 Zofia Drabczyk           - Kierownik Posterunku Policji w Somiance 

6. Pan Waldemar Zioła           - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  

                                                              w Somiance 

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. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

 z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. 

 z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2016 – 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Kręgi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Kręgi - Somianka. 

15. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance. 

16. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance z działalności za 

2015 r. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  
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18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10:11 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 XX zwyczajnej sesji 

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

wniosek o zdjęcie z punktu 5. „Przyjęcie protokołów: 

 z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. 

 z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016 r.”.  

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym zgłoszony wniosek został przyjęty przez radnych Rady Gminy 

następującą ilością głosów:  
 

 zdjęcie z porządku sesji przyjęcie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka z dnia 9 lutego 2016 r.  – większością głosów: 10 „za” i 3 „wstrzymujące się” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. Dwie osoby nie wzięły udziału 

w głosowaniu;  

 zdjęcie z porządku sesji przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka z dnia 19 lutego 2016 r.” .  – większością głosów: 7 „za” i 3 „wstrzymujące 

się” w obecności 15 radnych podczas głosowania. Pięć osób nie wzięło udziału 

w głosowaniu.  

 

Rada Gminy, uwzględniając przyjętą zmianę, prowadziła obrady według następującego 

porządku: 
 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2016 – 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Kręgi. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Kręgi - Somianka. 

14. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance. 

15. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance z działalności za 

2015 r. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

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 przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – Powiat wyraził zgodę na partycypację w kosztach inwestycji 

drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne- 

Jackowo Dolne Gmina Somianka” w wysokości 96 720,00 zł. W zamian Gmina Somianka 

zobowiązuje się do pomocy finansowej w tej samej wysokości tj. w kwocie 96 720,00 zł. 

z przeznaczeniem na „Budowę dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie budynek A i budynek 

B – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/117/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – wyodrębnienie funduszu nie jest sprawą nową. Corocznie Rada 

Gminy podejmuję uchwałę w sprawie jego wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia. Fundusz 

sołecki to wyodrębnienie środków z budżetu gminy, które mogą być wydatkowane tylko na 

zadania własne gminy i zawarte w Strategii Gminy. Wykorzystanie funduszu musi odbyć się 

z obowiązująca procedurą, nie można funduszu sołeckiego bezpośrednio przekazać sołectwom.  
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Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

O godz. 10:23 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 5-minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 10:31 w obecności 15 radnych. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały 

w sprawie funduszu sołeckiego stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/118/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 12 głosami „za” i 3 głosami „przeciw” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami również uchwalany 

jest corocznie i corocznie jest uzgadniany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Przedłożony 

projekt Programu (…) został pozytywnie zaopiniowany. Program ten ma zastosowanie do 

wszystkich zwierząt, w szczególności do psów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt 

gospodarskich. Uwzględnia też zabiegi i inne działania dotyczące bezdomnych zwierząt. 

W 2015 r. na realizację w/w Programu wydatkowana została kwota ok. 50 000 zł. i taka też 

kwota została zaplanowana na 2016 r.   

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zwrócił uwagę, że w załączniku do uchwały 

w rozdz. 3 § 9 wkradł się błąd i zapis o treści:  

„W celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt wskazał gospodarstwo rolne 

wskazane w § 1 ust. 10.” 

należy zastąpić zapisem w brzmieniu:  

„W celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt wskazał gospodarstwo rolne 

wskazane w § 1 pkt 11.” 

Następnie poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę 

 

W głosowaniu jawnym poprawka została przyjęta jednogłośnie: 15 glosami „za” w obecności 

15 radnych podczas głosowania. 

 

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

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

(uwzględniając przyjętą poprawkę) stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/119/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – bieżące utrzymanie dróg nie jest sprawą obcą. Na zimowe 

utrzymanie RG nie wyraziła zgody i nie zostało zawarte. Letnie utrzymanie można byłoby 

przyjąć. Wykonanie zadania miałoby polegać na zbiórce śmieci z pasów drogowych dróg 

powiatowych, dwukrotne (w sezonie) wykaszanie i odkrzaczanie poboczy. Powiat na 
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wykonanie w/w zadań proponuje środki w wysokości 24 220 zł. Nie obejmuje ona równania 

i uzupełniania kruszywem. Od naczelnika z Powiatu otrzymałem odpowiedź, że równanie dróg 

i uzupełnianie kruszywem w 2016 r. Powiat wykonuje we własnym zakresie. Szczegółowy 

zakres działań zostanie określony w porozumieniu.       

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy 

Somianka stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/120/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 9-10 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała o tym, że opracowano II projekty uchwał 

dotyczących: 
 

 zmian w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 – 2023, 

 zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2015 r.  

w których uwzględnia się stanowisko radnych po wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy z dnia 29 marca 2016 r. 

 

I-sze projekty uchwał stanowią odpowiednio zał. nr 9 i 11 do nin. protokołu. 

 

Następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały w sprawie 

proponowanych zmian budżetowych na 2016 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2016 – 2023 (II projekty uchwał uwzględniające stanowisko radnych po 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy z dnia 29 marca 2016 r.).  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 – 2023 stanowiącej 

zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/121/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/122/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

O godz. 10:55 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 10-minutowa przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 11:14 w obecności 15 radnych. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała o służebności gruntowej dotyczy drogi obok sklepu 

p. Jakackiego w Somiance. Przy sprzedaży działki Gmina zastrzegła sobie służebność 

przejazdu do SUW w Somiance. Obecnie ta służebność jest bezprzedmiotowa. Mamy otwartą 

przestrzeń i jest propozycja, aby z tej służebności zwolnić  nieruchomość stanowiącą własność 

p. Jakackiego.  

 

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

zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu.  

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/123/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się 

odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – 

Kręgi dotyczące odcinka drogi między Ostrowami i Nowymi Kręgami o długości 400 m. Gmina 

Somianka jest właścicielem dwóch działek w Kręgach  zajętych pod budowę drogi powiatowej 

Nr 4413 na odcinku Ostrowy-Kręgi. W styczniu br. Starostwo złożyło wniosek na dokończenie 

budowy drogi i stąd prośba skierowana do nas, abyśmy bezpłatnie zrzekli się prawa własności 

tego gruntu. W inwestycjach dotyczących dróg powiatowych partycypujemy w kosztach. 

Uważam, że słuszne byłoby przekazać grunt bezpłatnie i niech Powiat buduje drogę, o której 

mowa. 

  

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – tak naprawdę jest trzech właścicieli tego odcinka 

drogi, o której Pan Wójt wspomniał: Powiat, Gmina Wyszków i Gmina Somianka. Czy mam 

rację? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, jest trzech właścicieli. 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – spawa dotyczy również właścicieli prywatnych 

bo i takowi są. Czy zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi powiatowej, 

o której mowa, dotyczy również prywatnych właścicieli? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Rada Gminy Somianka na dzisiejszej sesji podejmować będzie 

uchwałę dotyczącą zrzeczenia się prawa własności tylko w zakresie dotyczącym Gminy 

Somianka. W sprawie ewentualnych odszkodowań dotyczących prywatnych właścicieli, 

Powiat będzie prowadził indywidualnie rozmowy z każdym właścicielem.  

 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia 
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zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W 

na odcinku Ostrowy - Kręgi  stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/124/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że sprawa 

bardzo podobna ale dotycząca odcinka od Krąg do Somianki, czyli drogi częściowo wykonanej. 

Starostwo wykonując inwestycję stosując SPEC Ustawę poszerzyło drogę. Sprawa dotyczy 

również gruntów Gminy Somianka. W uchwale wyszczególnione zostały nr działek oraz zajęta 

pod drogę powierzchnia. Rzeczoznawca określił wartość odszkodowania na łączną kwotę 

81 652,76 zł. Rada Gminy podejmuje decyzję w drodze uchwały czy wyraża, bądź nie wyraża 

zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W 

na odcinku Kręgi – Somianka. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W 

na odcinku Kręgi - Somianka stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XX/125/16 w przedmiotowej sprawie nie uzyskała 

akceptacji większości radnych. Głosowanie w powyższej sprawie przedstawiało się 

następująco: 

głosy „za” – 0 głosów 

głosy „przeciw” – 12 głosów 

głosy „wstrzymujące się” – 1 głos 

Głosowanie odbyło się w obecności 15 radnych, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości w pasie drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Kręgi - Somianka stanowi  

zał. nr 15 do nin. protokołu. 
 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2015 r. w formie 

multimedialnej przedstawiła Kierownik Posterunku Policji w Somiance Z. Drabczyk. 

W sprawozdaniu uwzględnione zostały następujące informacje: 

 Stan zatrudnienia; 

 Obszar działania Posterunku Policji w Somiance; 

 Statystyka zdarzeń; 

 Statystyka siedmiu wybranych kategorii przestępstw (lata 2014 i 2015) oraz 

skuteczność postępowania PP Somianka; 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (lata 2014 i 2015): 

o zdarzenia drogowe i ich skutki, 

o działania profilaktyczne; 

  Statystyka PP Somianka dotycząca postepowania (lata 2014 i 2015): 
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o przygotowawczego, sprawdzającego, o wykroczenia, 

o interwencji, mandatów, zatrzymanych praw jazdy, 

o interwencji, mandatów, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 

o ilości wylegitymowanych osób, 

o ilość nietrzeźwych kierujących, 

o udzielonej pomocy prawnej; 

 Informacja o rejonach o największym zagrożeniu przestępczością; 

 Informacja o Procedurze „Niebieskiej karty” stosowanej w okresie I-X 2014 r. i 2015 r; 

 O nominacji dzielnicowe z PP Somianka na Najlepszego Dzielnicowego w Powiecie 

Wyszkowskim; 

 Sprawy bieżące- konsultacje społeczne w Sołectwach; 

 

Kończąc swoje wystąpienie Kierownik Posterunku Policji w Somiance Z. Drabczyk skierowała 

prośbę do sołtysów o przekazanie informacji mieszkańcom sołectw dotyczącą uzupełnienia 

tabliczek z numeracją domów oraz zwrócenie uwagi właścicieli psów aby psy nie wybiegały 

poza teren posesji. Poinformowała również o zamiarze ustawienia znaków zakazu parkowania 

na odcinku od skrzyżowania przy kościele w Somiance do skrzyżowania przy GOK. Obecna 

sytuacja tj. obustronne parkowanie samochodów na ulicy przy krawężniku powoduje 

utrudnienia w ruchu a w przypadku wzmożonych prac polowych utrudnienia w poruszaniu się 

po drodze rolnikom maszynami rolniczymi. Podziękowała Radzie i Wójtowi Gminy za 

wsparcie i finansową pomoc na zakup samochodu oraz całemu samorządowi za miłą 

współpracę.  

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – wyorano mi drogę. Osobiście jako sołtys 

ściągnąłem piasek z pola na drogę w celu jej naprawy. Ktoś drogę zepsuł i ten uczynek utrudniał 

ruch. Zrobiłem dobrze czy źle? 

 

Odp. Kierownik PP w Somiance Z. Drabczyk – zrobił Pan dobrze. 

 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – zakaz parkowania na odcinku, o którym 

wcześniej Pani wspomniała będzie obowiązywał w czasie dożynek? 

 

Odp. Kierownik PP w Somiance Z. Drabczyk – tak, bo takie parkowanie utrudnia ruch. Zakaz 

nie będzie dotyczył zatok parkingowych. 

    

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2015 r. 

przedstawił Kierownik ZGK W. Zioła – pisemna treść sprawozdania stanowi zał. nr 16 do nin. 

protokołu. 

 

W tym punkcie głos zabrali: 

 

- Radny L. Kozon – ilu mieszkańców z Nowych Płudów i Michalina podłączyło się do sieci 

kanalizacyjnej? 

 

Odp. Kierownik ZGK w Somiance W. Zioła – z Nowych Płudów podłączyło się bardzo dużo 

mieszkańców – ok. 85% , z Michalina nadal mizernie. 
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Sołtys Sołectwa Stare Kozłowo K. Lewandowski – na 5 l wody pojawia się łyżeczka proszku. 

Co to jest? 

 

Odp. Kierownik ZGK w Somiance W. Zioła – trudno mi powiedzieć, parametry badania wody 

są dobre. W wodzie na pewno są mikroelementy i wapń. 

 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

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

do realizacji punktu 17 porządku obrad. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i zapytania: 

 

Wykup pojemników 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – informacja dotycząca wykupu pojemników na 

śmieci. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa wygląda różnie. Niektórzy z mieszkańców już mają 

wykupione pojemniki. MPK wysłało do użytkowników informacje dotyczące wykupu 

pojemników. Od spotkania gdzie takie ustalenia padły nie mam informacji aby MPK zbierała 

pojemniki. Być może chcą przeczekać i ponownie przystąpić do przetargu. 

 

Głos z sali – być może za zwłokę zostaną później naliczone odsetki. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – wyegzekwowanie odsetek nie byłoby takie proste. Najlepiej byłoby 

wykupić te pojemniki i nie byłoby problemu. 

 

Modernizacja gruntów   

Wójt Gminy A. Żołyński – niejednokrotnie rowy włączono do gruntów. Zmieniono klasę 

gruntów. W przypadku jakiejkolwiek zmiany podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację. 

Zmieniły się w 2004 r. Rolnicy są zwolnieni z tzw. podatku podłogowego. Nie mniej jednak 

Gmina ma obowiązek posiadać informację jakiej powierzchni mieszkalnej dotyczą zwolnienia. 

Mamy obowiązek egzekwować, aby każdy podatnik złożył deklarację w przypadku zmiany. 

 

Wymarznięcia    

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – proszę o informację dotyczącą wymarznięcia. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – musi być min. 30% strat z tytułu wymarznięcia w odniesieniu 

do całego gospodarstwa tj. w odniesieniu do upraw i zwierząt hodowlanych (jeśli 

w gospodarstwie prowadzona jest hodowla). 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jak liczy się wartość zwierzęcia? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – za krowę ustalona została wartość 4 000 zł. 
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Oświetlenie uliczne 

Radny M. Rogaliński – dlaczego oświetlenie uliczne włącza się w różnych porach? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – trzeba ustawić zegar. 

 

Dożwirowywanie 

Sołtys Sołectwa Stare Kozłowo K. Lewandowski – ile będzie trwało rozstrzygnięcie przetargu 

na dożwirowywanie i równanie.  

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – przetarg rozstrzygnięty. Wygrała firma p. Brejnaka. Dziś 

wydano polecenie równania i dożwirowywania. Proszę o kontakt z p. Szumowskim w tej 

sprawie. 

 

Oświadczenia majątkowe 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – druki oświadczeń wszyscy radni otrzymali na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych . Proszę o terminowym ich złożeniu tj. do końca 

kwietnia 2016 r.  

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12:35 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczył:                                                                         

 

/-/ Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 

       Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                       /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

 

 

 

 

 

   

 


