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PROTOKÓŁ Nr XXIII/16 
 

z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 29 czerwca 2016 r. 

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 12 osób 

Nieobecnych uspr.      -  1 osoba 

Nieobecnych nieuspr.     -  2 osoba 

 
 

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

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński   - Wójt Gminy  

3. Pan Tadeusz Kuchta - Radny Powiatu Wyszkowskiego 

4. Pani Agnieszka Salwin - Zastępca Wójta 

5. Pani Teresa Lipska  - Sekretarz Gminy 

6. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy 

7. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

8. Pan Waldemar Zioła - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  

                                                             w Somiance 

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

do nin. protokołu 
10. 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 XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 maja 2016 r. 

- z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2016 -2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele. 

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

nieruchomość nr 1040/1 położoną w obrębie Tulewo Górne w pasie drogi powiatowej 

Nr 4414 na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi- Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Somianka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka. 

16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. 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 11  radnych – brak 

radnych: J. Kamińskiego, M. Lewandowskiej, M. Rogalińskiego i B. Sucheckiej), powitał 

przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXIII zwyczajnej 

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

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

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 

 

 Zmian do protokołu z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 maja 

2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXIN/16 został przyjęty jednogłośnie: 11 głosami „za” 

w obecności 11 radnych podczas głosowania. 
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 Zmian do protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 

27 maja 2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXIII/16 został przyjęty jednogłośnie: 11 głosami „za” 

w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6-7 

porządku obrad 

 

Radny H. Kuchta – w budżecie mamy zaplanowane środki w wysokości 200 000 zł na drogę 

w Wólce Somiankowskiej. Co w tej sprawie się dzieje? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – rozmawiałem z geodetą . Podziały zostaną zakończone pod 

koniec lipca br. Wrzesień – październik br. zostanie rozstrzygnięty przetarg. Realizacja 

inwestycji w 2016 roku nie jest realna do wykonania. Dopiero w roku 2017. 

 

Radna B. Polak – skoro sprawa tak wygląda więc proszę o przeniesienie środków na budowę 

drogi w Kręgach, która była planowana do realizacji w kolejnym etapie. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – część dróg jest zrobiona, część jest w trakcie realizacji. Droga 

w Kręgach czeka na realizację. Długość odcinaka drogi w Kręgach jest podobna do długości 

odcinka drogi w Wólce Somiankowskiej. Trzeba byłoby dokonać zmiany miejscowości 

w załączniku inwestycyjnym i można ogłaszać przetarg. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie nad wnioskiem dotyczącym 

zmiany nazwy zadania w załączniku inwestycyjnym do zmian budżetowych – wniosek radnej 

B. Polak. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty większością głosów: 10 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym się” w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały 

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

Finansowej na lata 2016 – 2023 uwzględniając przyjęty prze Radę Gminy wniosek.  

 

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 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/136/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 
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Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/137/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy dotyczy miejscowości 

Popowo-Parcele. Mieszkańcy w/w miejscowości złożyli wniosek, proponując nadanie nazwy 

„ul. Przytulna”.   

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Na salę obrad przybył radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta. 

 

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

ulicy w miejscowości Popowo-Parcele stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/138/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

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

zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość dotyczy własności gminy Somianka 

znajdującej się na terenie gminy Wyszków. Przy zamianie gruntów gminy Somianka z gminą 

Wyszków ta droga nam umknęła. Sprawa wyszła przy okazji wywłaszczania terenów. Jest to 

odcinek drogi wewnętrznej o długości 113 mb. 

 

Na salę obrad przybył radny J. Kamiński – stan 12 radnych. 

 

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 nieruchomość nr 1040/1 położoną w obrębie Tulewo 

Górne w pasie drogi powiatowej Nr 4414 na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi- Somianka 

stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/139/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 10 - 15 

porządku obrad 

 

Insp.ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej T. Kuchta przedstawił uzasadnienie 

do sześciu uchwał. Z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

nakładającej obowiązek zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, nastąpiła konieczność 



5 

 

wprowadzenia zmian w obowiązującym  regulaminie oraz w pozostałych przedłożonych w dniu  

dzisiejszym projektach uchwał dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. Przedłożone zostały jednolite teksty następujących uchwał uwzgledniających 

ustawowe zmiany: 
 

 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Somianka – przedstawił projekt Regulaminu oraz poinformował o tym,  że został 

on przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu w Wyszkowie i uzyskał pozytywną opinię. Po podjęciu zostanie przesłany 

do sprawdzenia do urzędu nadzoru, do Wojewody. 
 

 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – omówił treść 

uchwały i Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

„PSZOK” na terenie Gminy Somianka. Poinformował o tym, że Regulamin PSZOK 

został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

w Wyszkowie. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Somianka i stronie PSZOK. 
 

 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty – poinformował o możliwości wyboru 

metody ustalenia opłaty oraz przedstawił wysokości opłat zawartych w projekcie 

uchwały. 
 

 Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – przedstawił terminy płatności 

w poszczególnych kwartałach oraz tryb uiszczania opłaty. 
 

 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – zmiana wzoru wynika 

z obowiązku nałożonego zmianą ustawy. Wymienił poszczególne elementy deklaracji, 

którą zobowiązani będą składać właściciele nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Somianka w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie 

w/w nieruchomości oraz w przypadku  wystąpienia zmian (obowiązek złożenia nowej 

deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany). 
 

 Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka 

– uchwała dotyczy terenów letniskowych i osób przebywających weekendowo. 

Proponuje się wzrost stawek w stosunku do dotychczas obowiązujących a to ze względu 

na wzrost opłat za odbiór odpadów przez firmy świadczące usługi w tym zakresie. 

Następnie odczytał wysokości proponowanych stawek zawartych w projekcie uchwały. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionych uzasadnień do uchwał dotyczących odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych nikt nie zgłaszał. 

 

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

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 9 

do nin. protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/140/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/141/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

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

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty 

stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/142/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

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

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/143/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

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

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/144/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 
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górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/145/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

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: 

 

Przerwy w dostawie wody 

Radny L. Kozon – dlaczego brakuje wody? Co można zrobić aby jej nie brakowało? Może 

należałoby połączyć sieć. Somianka obsługuje tylko 4 miejscowości. 

 

Odp. Kierownik Zakładu  Gospodarki Komunalnej W. Zioła – Somianka obsługuje tylko 

4 miejscowości ale w tym Zakłady Mięsne A. Rucińskiego. Ze względów technicznych też jest 

to niemożliwe. Trzeba zamontować agregaty prądotwórcze. Obecnie jest 1 zbiornik retencyjny 

i załącza się po opróżnieniu 75% zawartości. Uzupełnienie trwa ok. 20 min.  

 

Radny L. Kozon – wody nie było 4-5 godzin. 

 

Odp. Kierownik ZGK W. Zioła – będziemy włączać pompy na tryb ręczny. Nie będą czekały 

na sygnał ze zbiornika. 

 

Radny T. Kokoszka – dobrze byłoby, gdyby w przypadku wystąpienia takiej sytuacji był 

wyznaczony 1 pracownik, który mógłby szybko podjechać i włączyć pompy. 

 

Odp. Kierownik ZGK W. Zioła – będziemy się starać aby przerw w dostawie wody było jak 

najmniej. Potrzebne są zbiorniki retencyjne a na zbiorniki potrzebne są środki finansowe. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – nie mam pewności czy pompy nadążą napełnić te pojemniki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w nocy napełnią. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – proszę o wyznaczenie jednego pracownika w celu ręcznego 

załączania pomp. W przypadku Somianki Zaszosie również potrzebny jest zbiornik retencyjny 

w Zakładach Mięsnych A. Ruciński. Zakład do procesu produkcyjnego potrzebuje wysokiego 

ciśnienia. Somianka Zaszosie ma zasilanie z dwóch stron. Mogą być i pewnie są tąpnięcia, ale 

woda jest w sieci.   

 

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie E. Grześkiewicz – od ok. 11:00 do 13:00 są problemy 

z wodą. Często w tych godzinach nie ma wody. 
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Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – a można włączyć pompy przy zużyciu wody 

w 50% a nie w 75%? 

 

Odp. Kierownik ZGK W. Zioła – trzeba ręcznie załączyć pompy i właśnie o tym mówiliśmy. 

 

Dożynki gminne   

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że w tym roku gminne dożynki odbędą się dnia 

21 sierpnia w miejscowości Wola Mystkowska. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 11:36 zamknął sesję 

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

  

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 

       Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                          Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

  

  

  

  

 

 

 


