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PROTOKÓŁ Nr XXVIII/16 
 

z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się w dniu 23 listopada 2016 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecni uspr.     -  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 Teresa Lipska  - Sekretarz Gminy 

4. Pani Anna Królikowska  - Skarbnik Gminy 

5. Pan Michał Toporkiewicz - Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie 

6. Pani Zofia Drabczyk  - Kierownik Posterunku Policji w Somiance  

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

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

do nin. protokołu. 
9. Przedstawiciele mieszkańców miejscowości Somianka-Parcele. 
 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Propagowanie Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa – wystąpienie Komendanta  

      Powiatowego Policji w Wyszkowie. 

4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przyjęcie protokołów 

 z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. 

 z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 października 2016r. 

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

Somianka z dnia 30 grudnia 2015r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego. 

11. Głosowanie nad przyjęciem ceny drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i płacowej 

prowadzonym szkołom   
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15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10:01 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 14  radnych – brak 

radnego T. Kokoszki), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

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

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

zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w dotychczasowym punkcie 15. Podjęcie 

uchwały w sprawie poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego informując 

o tym, że Związek Gmin Śląska Opolskiego dwukrotnie w formie pisemnej zwrócił się z prośbą 

do jednostek samorządowych o poparcie swego stanowiska w sprawie dotyczącej 

pozostawienia dotychczasowych granic gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice  

i Prószków. Związek wyraża swój sprzeciw wobec Rozporządzenia Rady Ministrów 

dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów w/w gmin.    

Prośba Związku Gmin Śląska Opolskiego została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Somianka w dniu 20 października br. Związek prosi 

o przesłanie do końca listopada br. podjętych uchwał popierających ich prośbę.  

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Rada Gminy, uwzględniając przyjętą zmianę, prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

 

3. Propagowanie Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa – wystąpienie Komendanta  

Powiatowego Policji w Wyszkowie. 

4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przyjęcie protokołów 

 z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. 

 z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 października 2016r. 

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

Somianka z dnia 30 grudnia 2015r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego. 

11. Głosowanie nad przyjęciem ceny drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej 



3 

 

podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i płacowej 

prowadzonym szkołom.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz wręczył Wójtowi Gminy  

A. Żołyńskiemu Srebrny Medal za zasługi dla Policji będącego wyrazem podziękowania za 

dotychczasową współpracę, za finansowe wsparcie Policji oraz nadziei na dalszą owocną 

współpracę z Komendą Powiatową Policji. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – odbieram to jako podziękowanie dla całej społeczności. 

 

Następnie Komendant Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz w formie multimedialnej 

przedstawił informacje dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń. Przedstawił m.in.: 

 Strukturę organizacyjną KPP w Wyszkowie; 

 Schemat działań Policji „Bezpieczeństwo ogólne”; 

 Statystykę za okres: rok 2013-2015 oraz I-X 2016 r. dotyczącą przestępstw, czasu dojazdu 

do zdarzenia i liczby zaangażowanych policjantów; 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 2014-X 2016 a w tym: 

 miejsca gdzie doszło do wypadku oraz ilość i ilość poszkodowanych w 2016 roku, 

 ilość wypadków ogółem na terenie powiatu, 

 działania profilaktyczne; 

  Kontakt do dzielnicowego – w gminie Somianka:   

Posterunek Policji w Somiance   

Rejon nr 11 

mł. asp. Robert Walkowski       

tel. 519-035-357, 29 743 62 92 

dzielnicowy.wyszkow11@ra.policja.gov.pl  

 Informacje o aplikacji mobilnej „Moja Komenda”; 

 Informacje - jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń. 

 

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie zapytanie do niego zgłosił 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy media mają prawo opisywać fakty 

niedokonane? Na podstawie tego, co ktoś powie, a nie zostało to potwierdzone? 

 

Komendant Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz – dziennikarze są zobowiązani ustawą do 

rzetelnego, bezstronnego przedstawiania faktów. 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jeśli zostało napisane, że sołtys wsi Ostrowy 
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(a jest tylko jeden sołtys wsi Ostrowy) wyorał drogę, to wiadomo kto to jest. 

 

Odp. Komendant Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz – decydując się na bycie osobą 

publiczną, musiał Pan liczyć się z pewną uciążliwością. Podlega Pan ochronie, ale jest Pan 

również bardziej narażony na publiczną ocenę i krytykę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski podziękował Komendantowi Policji 

w Wyszkowie M. Toporkiewicz za przybycie i przedstawienie informacji dotyczącej Krajowej 

Mapy Zagrożeń. 

 

Przedstawiciele Policji M. Toporkiewicz i Z. Drabczyk opuścili 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).  

 

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 

2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXVI/16 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

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

20 października 2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXVIIN/16 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami  „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały 

w sprawie proponowanych zmian budżetowych na 2016 r. informując o tym, że został 

przygotowany II projekt uchwały w powyższej sprawie a to z uwagi na wprowadzenie zmiany, 

o której sygnalizował Pan Wójt na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 

17 listopada br. i dotyczącej: 
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zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi o kwotę 4.500,00 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

dotyczącego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Somianka i Somianka-Parcele. 

Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016- 

drogi publiczne gminne, które zostały zaplanowane w większej wysokości niż ich 

wydatkowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości 

Jackowo Górne – Jackowo Dolne.  

Ponadto proponuje się wprowadzenie kolejnej zmiany dotyczącej: 

zwiększenia wydatków w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 

3.700,00 zł na wykonanie ekspertyzy dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Popowo Kościelne. 

 

W uzupełnieniu do w/w uzasadnienia Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że od czasu 

kiedy został wójtem, w miejscowości Popowo Kościelne są konflikty międzysąsiedzkie 

i dotyczą spraw wodno-ściekowych. W jednym przypadku mieszkaniec w/w miejscowości 

twierdzi, że ścieki z przydomowej oczyszczalni zalewają mu działkę. Musimy to sprawdzić 

i niestety pokryć koszty ekspertyzy. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionych uzasadnień nikt nie zgłaszał.  

 

Projekty uchwał w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2015r.  – projekt I i projekt II stanowią odpowiednio zał. nr 5 i 6 

do nin. protokołu. 

  

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/165/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami  „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8-10 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – najogólniej mówiąc w odniesieniu do wszystkich podatków, 

starałem się zaproponować stawki obowiązujące w 2016r. Miałem wątpliwości przy stawce od 

gruntów pozostałych i zwróciłem się do radnych na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, aby 

ustalili wspólnie tę stawkę. Stawki podatku od środków transportowych w 95% są takie jak 

w 2016r. W pozostałych przypadkach wprowadzono kosmetyczne zmiany zgodnie 

z obowiązującymi ustawami. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Pisemna treść informacji  dotyczącej stawek podatku od środków transportowych na 2017r. 

stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. Pozostałe informacje dotyczące stawek podatków 

stanowią zał. nr 10, 12-14 do nin. protokołu.  
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Do punktu 8 

porządku obrad 

 

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

wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/166/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami  „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – kolejny raz toczymy batalię o podatki od 

nieruchomości: od gruntów pozostałych, od budynków mieszkalnych, szop, garaży i stodół. 

Zaproponowane stawki na 2017 rok są zbyt wysokie. Są dziś ze mną inni mieszkańcy sołectwa 

- może w okrojonym składzie bo jest to dzień pracujący – i razem prosimy o obniżenie tych 

stawek. 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – popieram stanowisko koleżanki. 

 

Mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele M. Szymańska – na poprzedniej sesji 

obiecaliście, że się nad tym pochylicie. Ale nic się nie zmieniło. Pan Wójt nadal wnioskuje 

o takie same stawki. Czy jest jakieś wyjaśnienie tej sprawy? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zaproponowałem w takiej samej wysokości, ale chciałem, żeby 

stawka od pozostałych gruntów została wypracowana na komisjach przez Radę Gminy. Sprawa 

przedstawia się, jak przedstawia. Płatnicy podatku nie zwracają uwagi na stawki za wodę, za 

odpady, które w sąsiednich gminach są znacznie wyższe. Starostwo wrzucając grunty pozostałe 

i letniskowe do jednego koszyka zrobiło nam krzywdę. Główna przyczyna sporu to grunty 

pozostałe. Jeśli chodzi o stawki od szop, garaży i stodół to stawki są podobne jak w innych 

gminach. Kwestia podatku jest sprawa suwerenną Rady Gminy. Za chwilę zderzymy się 

z rzeczywistością – mam na myśli tu chociażby reformę oświaty. Wysokość podatków ma 

wpływ na działania w najbliższym czasie. Być może pewnych działań nie będzie można 

wykonać z braku środków.  

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy to prawda, że jeśli zdejmie się dach to nie 

płaci się podatku od takiego budynku? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – podatek jest zależny od tego co znajduje się w ewidencji 

w Starostwie. Jeśli budynek nie ma dachu, a w ewidencji widnieje jako budynek mieszkalny, 

to podatek jest liczony od budynku mieszkalnego. W Starostwie w ewidencji są zawirowania 

odnośnie domków letniskowych, traktowanych wcześniej jako mieszkalne a tak naprawdę 

powinny być traktowane jako letniskowe. Podatnik o decyzji dowiaduje się ostatni. 

Rozmawialiśmy ze Starostwem, że wyodrębni nam tereny letniskowe od terenów stałych 

mieszkańców. Starostwo tego nie chce nam zrobić. Ponadto istnieje problem zmiany domków 

potraktowanych jako mieszkalne na domki letniskowe. 

 

Mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele M. Szymańska wręczyła Wójtowi Gminy 

A. Żołyńskiemu opracowanie dotyczące subwencji, sposobu liczenia. 
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Radna B. Polak – podatki to kwestia emocjonalna. My nie wymyślamy sobie wysokości 

podatków. Są stawki ustawowe. Staramy się ustalać najniższe stawki określone ustawowo. Jeśli 

obniżamy stawki ustawowe to tracimy również na subwencji. Podatki dotyczą wszystkich 

mieszkańców, również rolników. O podatku rolnym nikt nie dyskutuje. Jest ustalona stawka 

ustawowa według cen, za które rolnicy chcieliby bardzo sprzedać swoje żyto, a ceny na rynku 

są znacznie niższe od cen podawanych w komunikacie Prezesa GUS. Mieszkańcy  gminy chcą 

chodniki, drogi i inne inwestycje. Wszyscy wołają o drogi często uczęszczane a są również 

drogi innej kategorii - mniej uczęszczane, którymi rolnik musi dojechać do swoich pól. Często 

jednak ze względu na ich stan, ma poważny problem, żeby do tego pola dojechać. Tym się nikt 

nie przejmuje.  

 

Mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele M. Szymańska – Pani powiedziała, że obniżając 

stawkę otrzymamy niższą subwencję. Na obniżenie subwencji mają wpływ również inne 

czynniki. Przekazałam Panu Wójtowi opracowanie w tej sprawie. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – opracowania jeszcze nie zdążyłem przejrzeć. Straty podatkowe to 

300.000 zł. Starosta wykazał w ewidencji budynki mieszkalne a nie letniskowe. Strata nie jest 

efektem obniżenia stawek lecz zmianą w ewidencji. To inna kwestia. Jeśli obniżymy stawki to 

znaczy, że rezygnujemy z dochodu więc i subwencja wyrównawcza jest niższa.  

Następnie wyjaśnił zależność wskaźnika G i wysokości subwencji oraz podał ilość gruntów 

pozostałych – 1.600.000 m2. Na komisjach wysokość podatku za te grunty wypracowano 

w wysokości 0,39 zł/m2. W 2016r. stawka ta wynosiła 0,42 zł/m2.  

 

Mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele M. Szymańska – jak wygląda wpływ z podatku 

za rok ubiegły? Czy wszystkie osoby opłaciły ten podatek? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – informacja o umorzeniach publikowana jest do maja 2017r. 

Szczegółowej informacji na w/w temat obecnie nie jestem w stanie podać. 

 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – mam świadomość, że kilka osób w ogóle nie 

płaci i płacić nie będzie.  

 

Skarbnik Gminy A. Królikowski – ok. 10 osób jest takich. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – omawialiśmy stawki podatku na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych. Stawka od gruntów pozostałych na 2017r. została zaplanowana 

w wysokości 0,39 zł/m2 i Pan Wójt przychylił się do propozycji Rady Gminy. 

 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – rolnictwo to ciężki kawałek chleba, ale na terenie 

gminy zamieszkują i nie rolnicy. Proszę pochylcie się i nad tymi mieszkańcami. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zamknął dyskusję i odczytał treść uchwały 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowiącą zał. nr 11 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/167/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  9 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą 

(kserokopia pisma Mazowieckiej Izby Rolniczej stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu). 

 

Pytań ani uwag do podejmowanej uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

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

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego stanowiącą zał. nr 16 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/168/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami  „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

W efekcie podjętej uchwały cena żyta została obniżona ze stawki ustawowej ustalonej na 

2017 r. w wysokości 52,44zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł.za 1 dt.  

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie nad przyjęciem ceny 

drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

leśnego na 2017r.  

 

W głosowaniu jawnym radni  jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas 

głosowania, przyjęli cenę drewna podaną w komunikacie Prezesa GUS tj. w wysokości 

191,01 zł za 1 m3. 

 

O godz. 11:29 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15-minutowa przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 12:02 w obecności 13 radnych (brak radnej B. Polak). Po przerwie 

w obradach nie uczestniczyła również Zastępca Wójta A. Salwin. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – to już tradycja jeśli chodzi o nadawanie nazewnictwa ulicom 

w miejscowości Popowo-Parcele. Proponowana nazwa ”Porannej Rosy” była konsultowana 

z mieszkańcami i zyskała akceptację. 

 

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

ulicy w miejscowości Popowo-Parcele stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/169/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami  „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy  T. Lipska poinformowała, że Rada Gminy pod koniec roku uchwala Roczny 

program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok następny. W projekcie 

Programu współpracy na 2017 r. proponuje się następujące zadania priorytetowe: 

 upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

 edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub propagowanie 

wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr kultury naszego 

regionu, w tym m.in. propagowanie kuchni regionalnej 

 zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat znaczenia pszczół dla rolnictwa i środowiska 

naturalnego. 

Lista zagadnień priorytetowych, wymienionych powyżej, może zostać rozszerzona o inne 

zadania spośród określonych w art. 4 ustawy na wniosek Wójta lub organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów w drodze zmiany niniejszej Uchwały. Na realizację zadań określonych 

w Programie zaplanowano kwotę w wysokości 12 000 zł. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 stanowiącą 

zał. nr 18 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/170/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami  „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

   

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że zmieniły się przepisy w systemie oświaty. 

Obsługa finansowa i płacowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy. Zgodnie z nowelizacja 

ustawy sprawy kadrowe przekazane zostaną do szkół. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

wspólnej obsługi finansowej i płacowej prowadzonym szkołom stanowiącą zał. nr 19 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/171/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami  „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – nawiązując do uzasadnienia przedstawionego 

w punkcie 2 porządku obrad  proszę o zajecie stanowiska wobec uchwały w sprawie poparcia 

dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego. Następnie odczytał treść uchwały 
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stanowiącą zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII/172/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 10 głosami  „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 

13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji w punkcie 4 nikt nie zgłaszał. W związku z powyższym przystąpiono 

do realizacji punktu 17 porządku obrad. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

  

 Święto Niepodległości w Gminie Somianka 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – bardzo dziękuję za zorganizowanie 

przedstawienia z okazji Święta Niepodległości. Naprawdę piękne przedstawienie, było na co 

popatrzeć. Pytam: dlaczego było nas tak mało? To godzi w honor Wójta, Przewodniczącego 

Rady Gminy, Dyrekcji szkoły i uczniów.  

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński –. Zaproszenia zostały wysłane do radnych, sołtysów i innych 

osób. Święto Niepodległości w naszej Gminie odbyło się w Zespole Szkół w Woli 

Mystkowskiej dnia 10 listopada o godz. 17:00 żeby większość mogła przybyć 

na uroczystość. Niestety wiele osób zabrakło. Wspominał o tym również ksiądz z Popowa. 

Uroczystość została przygotowana na wysokim poziomie pod okiem pedagogów Zespołu Szkół 

w Woli Mystkowskiej. 

 

 Tysiąc złotych dla sołtysów 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – krążą słuchy o tysiącu złotych dla sołtysów.  

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – nie znam konkretów w tej sprawie. 

 

 Problemy w miejscowości Somianka i Somianka-Parcele: 

Radna Hanna Główczyk – chcę przypomnieć o problemach, o których mówi się od lat. Chodzi 

o Somiankę i Somiankę-Parcele jako centrum gminy: 

 Przykry zapach ze studzienek na parkingu przy Ośrodku Zdrowia; 

 Ośrodek Zdrowia niedostępny przed godziną 8:00. Osoby starsze i chore stoją 

przed Ośrodkiem i czekają na jego otwarcie. Zbliża się zima i warunki 

atmosferyczne będą coraz gorsze. Szczególnie chodzi o osoby, które 

przyjeżdżają autobusem i czasem zmuszone są czekać pół godziny na dworze; 

 Chodnik przy krajówce na odcinku od drogi do Ulasku do posesji p. Ruszczak; 

 Wyasfaltowanie kawałka drogi od Michalina w stronę drogi krajówki, odcinek 

przy tzw. „Starej Gminie”.  

 

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – ok. 50 m asfaltu. 

 

Mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele p. Szymańska – od lat mam problem ze 
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studzienką kanalizacyjną i przepompownią, które znajdują się na mojej posesji. Może warto 

byłoby zająć się modernizacją kanalizacji skoro ten problem występuje w wielu miejscach. 

 

Odpowiedzi na zgłaszane wnioski i zapytania udzielił Wójt Gminy A. Żołyński: 

 

Zapachy z przepompowni - niestety te zapachy w przepompowniach będą występować. 

Studzienki i sieć były płukane ale to niewiele poprawiło sytuację. Przy uruchamianiu pompy 

zawsze będzie wydzielał się nieprzyjemny zapach. Przepompownia przy Ośrodku Zdrowia była 

sprawdzana i działa prawidłowo. Przepompowuje dużą ilość ścieków- obsługuje Somiankę-

Parcele i Nowe Płudy. Nowe sieci maja urządzenia grawitacyjne i tu problemu nie ma. 

Kanalizacja w Somiance jest ciśnieniowa. Nowa sieć to znaczne koszty. Sprawa do 

przedyskutowania na komisjach. Trzeba byłoby pozyskać środki z PROW. Na 2017 rok mamy 

zaplanowane 3 zadania i na nie planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie. Zaplanowaliśmy: 

budowę przydomowych oczyszczalni na terenie gminy, rozbudowę stacji uzdatniania wody w 

Starych Wypychach, modernizację sieci wodociągowej w Somiance (w części sołectwa 

Somianka Zaszosie występują braki w dostawie wody).   

Jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną to trzeba byłoby również zmodernizować oczyszczalnię. Nie 

zawsze modernizacja przynosi oczekiwane efekty. Zdarza się, że po modernizacji nadal czuć 

nieprzyjemne zapachy.  Przykład Rybienka Leśnego. 

 

Mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele p. Szymańska – da się wyeliminować 

nieprzyjemne zapachy modernizując sieć. Pewnie to kwestia ceny, kosztów modernizacji i nie 

zawsze można tego dokonać, z tego właśnie względu. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – no właśnie. Tu chodzi również o środki. Dla poprawy sytuacji 

planuje się założenie na pokrywach studzienek filtrów węglowych. U p. Szymańkiej w 2017 r. 

dokonamy przebudowy studzienki.  

 

Mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele p. Szymańska – filtry węglowe spełniają swoją 

rolę. Mogę coś o tym powiedzieć, bo taki filtr został założony na klapę studzienki znajdującej 

się na mojej posesji. 

 

Ośrodek Zdrowia niedostępny przed godziną 8:00 – o tym problemie dyskutowaliśmy na 

wspólnym posiedzeniu komisji. Ktoś z radnych powiedział, że jeśli otworzymy Ośrodek 

Zdrowia o godz. 7:00 to kolejki zaczną się ustawiać od godz. 6:00. Będę rozmawiał z najemcą. 

Jeśli nie będzie dobrej woli ze strony lekarza to co w takiej sytuacji?: mam nie podpisać  

umowy? Do części wynajmowanej p. Maciejewskiej nie mamy kluczy. Drzwi z tyłu budynku, 

(wejście do przedszkola) są otwierane od godz. 7:00. Można tam się schronić.   

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – trzeba rozmawiać z najemcą. Sprawa jest 

bardziej złożona. Mówimy o otwarciu drzwi a tak naprawdę to też kwestia odpowiedzialności. 

W tej części znajduje się apteka. Jeśli doszłoby do włamania, to kto w takiej sytuacji będzie 

odpowiadał? 

 

Chodnik na Zaszosiu – po spotkaniu w GDDKiA informowałem p. Sołtys Sołectwa Somianka 

Zaszosie o tym, że nie chodnik zostanie wykonany lecz jako teren utwardzony destruktem. Są 

też szanse na poprawę stanu chodnika przy drodze krajowej Nr 62.  

 

Wyasfaltowanie kawałka drogi od Michalina w stronę drogi krajówki – mówimy o odcinku co 

najmniej 100 mb. Czy to ma być wniosek do budżetu? 
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Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – tak, bardzo proszę. Obecnie jest problem 

z dowozem dzieci. Autobus nie jeździ bo nie ma wyjazdu. 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12:45 zamknął sesję 

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

  

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczył:                                                                         

 

/-/ Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 

       Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                       /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

  

  

 


