
PROTOKÓŁ Nr LII/18 
 

z LII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 24 sierpnia 2018r. 

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 13 osób 

Nieobecnych       -   2 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. 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. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów:  

 z L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 czerwca 2018r. 

 z LI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 lipca 2018r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży na terenie Gminy Somianka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do centralnych organów administracji 

państwowej o pojęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.  

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10:08 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 L zwyczajnej sesji 

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

Następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji: 

 w punkcie 8 „Podjęcie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego  na realizację zadania  

pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz 

z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Somianka″”, 

 w punkcie 12 „Podjęcie uchwały w sprawie nadania ″Wyróżnienia Herbem Gminy 

Somianka″”,  

 w punkcie 13  „Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r.”.  

Dotychczasowe:  

 punkty 8-10 zostaną oznaczone odpowiednio numerami 9-11; 

 punkty 11-13 zostaną oznaczone odpowiednio numerami 14-16. 

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami 

„za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Uwzględniając przyjętą zmianę Rada Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.  

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów:  

 z L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 czerwca 2018r. 

 z LI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 lipca 2018r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

8. Podjęcie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego  na realizację zadania pn: ″Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Somianka″. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży na terenie Gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do centralnych organów administracji 



państwowej o pojęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ″Wyróżnienia Herbem Gminy Somianka″. 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. 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 w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 czerwca 

2018r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr L/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

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

23 lipca 2018r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr LI/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 - 7  

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska na wstępie poinformowała, że w dniu dzisiejszym zostały 

przedłożone II projekty uchwał w sprawach: 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2023, 

 zmian budżetowych na 2018r. 

z uwagi na wprowadzenie środków na następujące cele: 

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dotację dla Powiatu 

Wyszkowskiego o kwotę 140.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej  

Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap III”, zadanie będzie 

wykonane częściowo.  



W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację dla GOK na 

zadanie pn:”Modernizacja dachu na budynku centrum rekreacyjno – turystycznego 

w Kręgach” o kwotę 60.000,00 zł.  

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na utworzenie 4 

otwartych stref aktywności tzw OSY, ponadto zwiększa się dotację da klubu sportowego w 

Mystkówcu o kwotę 1.550,00 zł.  

W załączniku Nr 3 o zmianie wydatków majątkowych na 2018 rok wyodrębnia się zadanie 

pn” Przebudowa drogi gminnej Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec II etap” wartość 

zadania to kwota 230.000,00 zł, która została wyodrębniona z zadania pn: „ Przebudowa 

drogi gminnej Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec”.  

 

Przewodniczący Rady Powyższe sprawy omawiane były na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych poprzedzających dzisiejszą sesję i zmiany te wprowadzono zgodnie decyzją 

radnych. 

 

Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią odpowiednio zał. nr 5 - 7 do nin. 

protokołu z czego: 

 projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–

2023 stanowi zał. nr 5,  

 I projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2018r. stanowi zał. nr 6, 

 II projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2018r. stanowi zał. nr 7. 

 

 Następnie Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do 

projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2023 

oraz II projektu proponowanych zmian budżetowych na 2018r. i przedstawiła uzasadnienie, 

którego pisemna treść stanowi załącznik do II projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2018r.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

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

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/299/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

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

stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/300/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 



Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała treść uzasadnienia stanowiącego załącznik do 

podejmowanej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego  na realizację zadania 

pn: ″Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową 

sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Somianka″. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – najprawdopodobniej tylko część z planowanej pożyczki zostanie 

zaciągnięta. Realizując zadanie unijne najpierw trzeba wydatkować środki własne a potem 

nastąpi refundacja  z projektu. Po rozliczeniu zadania otrzymamy zwrot. To trwa kilka 

miesięcy. Mamy możliwość zaciągnięcia kredytu na korzystnych warunkach z budżetu 

państwa.  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa 

Krajowego  na realizację zadania pn: ″Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele  

i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka″ stanowiącej zał. nr 8 do 

nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/301/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 - 10 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał insp. ds. gospodarki odpadami i działalności 

gospodarczej T. Kuchta poinformował, że przedłożone projekty uchwał są efektem nowelizacji 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawodawca 

wyznaczył sześciomiesięczny termin, licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji, organom 

stanowiącym jst na przyjęcie uchwał o ustaleniu limitu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz o usytuowaniu punktów sprzedaży tych napojów. Po upływie tego terminu 

wygasają aktualnie obowiązujące uchwały, w tym uchwały określające wysokość limitu 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W Gminie Somianka obecnie obowiązują 

następujące ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości 

alkoholu:  

 39 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa, 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal);  

 15 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % . przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (gastronomia). Nowelizacja zmieniła zasadę określania z liczby punktów 

sprzedaży na rzecz określenia ilości zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy oraz zobowiązała 

rady gmin do określenia limitu dotychczas nielimitowanych zezwoleń na piwa. Jeden punkt 

sprzedaży alkoholu może mieć wydane 3 rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z 

podziałem ustawowym. Projekt uchwały był przesłany do zaopiniowania jednostkom 

pomocniczym gminy. Przyjęcie zaproponowanych limitów zezwoleń nie wpłynie na 

zwiększenie dostępności alkoholu, a jedynie będzie wypełnieniem obowiązku uchwalenia 

nowej uchwały w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że uchwała dotyczy maksymalnej możliwej 



do wydania liczby zezwoleń, a nie zezwoleń już wydanych. Przyjęcie tej uchwały nie będzie 

miało także innych skutków finansowych czy prawnych. 

W odniesieniu do projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych proponuje się następujące zasady:  

1) punkty sprzedaży i podawania mogą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 90 mb 

od:  

a) obiektów kultu religijnego, w których regularnie odbywają się zgromadzenia 

wiernych;  

b) cmentarzy;  

c) szkół, żłobków, internatów.  

2) odległości, o których mowa w pkt 1 mierzone są wzdłuż najkrótszych ciągów 

komunikacyjnych i pieszych, pomiędzy wejściem do obiektu a wejściem do punktu 

sprzedaży;  

3) przez ciągi komunikacyjne rozumie się istniejące drogi, a przez ciągi piesze istniejące 

chodniki   

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.    

 

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

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Somianka stanowiącej 

zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/302/18 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 zasad 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/303/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

O godz. 10.40 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 20-minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 11.02 wznowiono obrady w obecności 15 radnych i przystąpiono 

do realizacji punktu 11. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały jest efektem doświadczeń, których dotknęła 

sytuacja znacznego wzrostu cen na odbiór odpadów komunalnych stąd apel do centralnych 

władz aby wpłynęły na obniżenie m.in. opłat marszałkowskich, opłat pobieranych przez 

segregownie. My jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że opłaty za odpady od 4 lat są na tym 

samym poziomie. Przed nami przetarg. Ustawodawca mówi że zadanie powinno być 

samofinansujące się. Samorządy ogłaszające przetargi na wykonanie zadania doświadczają 



znacznego wzrostu cen. Windujące w górę ceny mają negatywny wpływ na finanse gminy oraz 

gospodarstw domowych naszych mieszkańców. Stąd apel samorządowców do władz 

centralnych o podjęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami, 

o skontrolowanie i i regulacje rynku gospodarki rynku odpadami komunalnymi.    

 

Sołtys Sołectwa Popowo-Parcele L. Kościńska – czy na segregowane śmieci firma nie powinna 

dawać worków brązowych na trawę i liście? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – obecna firma nie zawierała umowy z nami na biomasę. Jeśli 

ktoś ma możliwość oddać ściętą trawę sąsiadowi do zagospodarowania to proszę aby z tego 

korzystać. W nowym przetargu będziemy musieli uwzględnić odbiór biomasy. Niestety ceny 

będą wyższe od obecnych.    

 

Sołtys Sołectwa Popowo-Parcele L. Kościńska – problem szczególnie dotyczy działkowiczów, 

którzy wyrzucają nie tylko biomasę ale i inne śmieci w różne miejsca. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to jest problem, wyzwanie do podjęcia dyskusji na wspólnym 

posiedzeniu komisji. Niektóre gminy wprowadziły dwie opłaty: wyższą w sezonie letnim i  

niższą poza sezonem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – przy rozstrzygnięciu przetargu okaże się 

z jakim problemem gmina będzie musiała się zmierzyć. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

do centralnych organów administracji państwowej o pojęcie niezwłocznych działań na rynku 

gospodarowania odpadami stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/304/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rada Gminy zdecydowała się nadać Panu Marianowi Krupińskiemu „Wyróżnienie Herbem 

Gminy Somianka” za Jego pomoc gminie w realizacji wielu zadań. Wyróżnienie zostanie 

wręczone dnia 26 sierpnia br. Podczas gminno-powiatowych dożynek 

w Popowie Kościelnym.    

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

nadania ″Wyróżnienia Herbem Gminy Somianka″ stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/305/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 13 



porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – utworzenie obwodu głosowania w Oddziale 

Zewnętrznym w Popowie  dla Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce nie jest sprawą nową. 

Każdorazowo obwód jest tworzony dla celów przeprowadzenia wyborów. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. stanowiącej zał. nr 13 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LII/306/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 15 porządku obrad. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

 Sprawozdanie radcy prawnego 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – wszystkie jednostki organizacyjne Gminy 

składają sprawozdania. Czy takie sprawozdanie mógłby radca prawny nam złożyć z pracy 

w okresie kadencji?   

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Mogę pochwalić pracę 

radców prawnych bo ostatnio wygraliśmy rozprawę o nieruchomości Skarbu Państwa 

z Lasami Państwowymi. Wygraliśmy 15 ha lasów w Popowie Kościelnym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – pytam w związku ze sprawą dotyczącą Jackowa 

Górnego. Minęło tyle czasu i nic się z nią nie dzieje. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w sądach panuje małe zamieszanie. Być może ta sprawa 

została już załatwiona. Trzeba sprawdzić. 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Skarb Państwa za 

pośrednictwem powiatów. 

 

 Niszczenie pasa drogowego 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – w Kozłowie w pasie drogowym wyorano 

40 cm bruzdę. Niech ten rolnik odorze z powrotem ziemię i zasieje trawę. To dzieje się 

nagminnie a nie powinno tak być. Powinno się za takie postępowanie ukarać sprawcę. 

 



Wójt Gminy A. Żołyński – konkretnie w którym miejscu tak się zadziało? 

 

Odp. Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – na prostej trasie przed Wólką 

Somiankowską, jadąc do Somianki. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – przekaże sprawę pracownikowi Urzędu Gminy. 

 

 Oświadczenia majątkowe 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – proszę radnych o złożenie oświadczeń 

majątkowych w związku z kończącą się kadencją radnego. Druki zostały Państwu przekazane.  

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 11.26 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

    /-/ Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                     /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 

 

 


