
PROTOKOL NR 


z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

ktora odbyta 21 lipca 2009 r. 


w saIi sali obrad Gminy 


Stan radnych - 15 os6b 
Obecnych - 11 os6b 
Nieobecnych nieuspr. - 4osoby 
Stan wed tug zai'lczonej listy obecnosci stanowi~cej nr 1 do nino protokolu. 

Ponadto w sesji udzial wzi((li: 

I. 	 - W6jt Gminy 
2. 	 Salwin W6jta 
3. 	 Lipska Gminy 
4. 	 Kr61ikowska Anna - Skarbnik Gminy 
5. 	 GI6wczyk Gminnego Osrodka Kultury w 
6. 	 Groszkiewicz Biblioteki Publicznej 

7. 	 Chodyna 

8. 	 Przedstawiciel w Pultusku 
9. 	 Kuchta obstugi Rady Gminy 
10. Soltysi i Przewodnicz'lcy Rad z zafqczonq listq 

zat. nr 2 do nino protokolu. 
II. 	Przedstawiciele prasy 

Porz~dek obrad: 

I. 	 Otwarcie I I 

2. 	 Przedstawienie 
3. 	 Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 
4. 	 Przyjli(cie 

z XXXIII Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009 r. 
XXXIV Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 2009 r. 

5. 	 sesjami. 
6. 	 w sprawle zmian do uchwaly budzetowej Nr XXVIIlll29/08 z dnia 

7. 	 rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Osrodka 

8. 	 zatqcznika Rady Gminy 
Somianka z 2003 f. w sprawie Statutu Gminy. 

9. 	 Podjc:cie uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia 
10. 	 uchwaly w sprawie uchwalenia aktualizacj i Planu odpadami dla Gminy 

2009 2016. 
11. 	 uchwalenia aktualizacji dla gminy 

-2016. 
12. 	 w sprawie upowaznienia Kierownika Pomocy Spotecznej 

podejmowania dziatan wobec dhlznik6w 



13. Podjttcie uchwaty w sprawie planu sieci szk61 oraz ich obwod6w 
prowadzonych przez gmintt Somianka. 

14. 	 uchwaty zmieniaj<\.cej uchwaltt w sprawie ustalenia opial 
wiascicieli nieruchomosci za uSfugi odbierania odpad6w 

15. Sprawozdanie Kierownika Zakiadu Gospodarki 
16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
IS. Zamkni~cie obrad. 

Do punktu I 

o 11.10 otwarcia dokonai i przewodniczyi obradom Rady Gminy T. J. Tolak. 
Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad II radnych (brak radnego 
W. Bartosiaka, M. B. Kiersnowskiej) -
Przewodniczqcy przyst<\.pil do 

Po powitaniu przybylych na . Tolak przedstawH porzqdek 
obrad zawiadomienie 0 terminie stanowiqce zal. Dr 3 do nino 
protokolu. 

Do przedstawionego porzqdkll obrad wniosek 
wprowadzenia do porzqdku obrad Instytut Ekologiczny wsp6lpracy 
mi~dzy gmin<\. a Instytlltem przy 

Przewodniczqcy Rady Gminy TJ. zgloszonego przez W6jta 
w pllnkcie 17 porzqdku obrad. 

Innych propozycji zmian do porzqdkll obrad ani innych uwag w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy Rady Gminy 	 pod giosowanie wniosek W6jta Gminy. 

W glosowaniu jawnym jednoglosnie: II glosami "za" w obecnosci 
II radnych podczas giosowania (brak W. Bartosiaka, M. Rogalillskiego i K. Rakowskiego 
oraz radnej B. Kiersnowskiej). 

Porzqdek xxxv 	 wnioskll przedstawia sitt naS\((plljqCO: 

- z XXXIII 	 Somianka z dnia 25 maja 2009 r. 
- z XXXIV 	 Somianka z dnia 23 czerwca 2009 r. 
5. 	 Informacja W6jta 0 

6. 	 Podj~cie budzetowej Nr XXVIIIIl2910S 
z dnia 30 

7. 	 Podj~cie uchwaty w na dziaialnos6 Dyrektora 

Osrodka KuItury w 


S. 	 uchwaty w zaiqcznika uchwaty Nr VII39/2003 
z IS przyj~cia jednolitego tekstll Statlltll Gminy. 
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9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomosci. 
IO. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy 

Somianka na lata 2009 - 20 16. 
II. 	Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony srodowiska dla 

gminy Somianka na lata 2009 - 2016. 
12. Podj~cie uchwaly w sprawie upowatnienia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Somiance do podejmowania dzialan wobec dluznik6w alimentacyjnych. 
13. Podj~cie uchwaly w sprawie planu sieci szk61 podstawowych oraz granic ich obwod6w 

prowadlOnych przez gmin~ Somianka. 
14. Podj~cie uchwaly zmieniajqcej uchwat~ w sprawie ustalenia g6rnych stawek oplat 

ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi odbierania odpad6w komunalnych. 
IS. Sprawozdanie Kierownika Zakladu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2008 r. 
16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 
17. Wolne wnioski i zapytania w tym: 

-	 przedstawienie przez Spoleczny Instytut Ekologiczny wsp6tpracy mi~dzy gmIn'l. 
a Instytutem przy realizacji projektu. 

18. Zamkni~cie obrad. 

Do punktu 3 
porzadku obrad 

W tym punkcie zgloszono nast~pujqce wnioski i interpelacje: 

Przewodniczqcy Rady Gminy T.J . Tolak - przy drodze na W61k~ Somiankowsk'l. rosnie 
duzo drzew i krzew6w. Zaslaniajq one widocznose. 

Radny M. D'l.browski - ta kwestia dotyczy wielu drag. Wycinka powinna bye wykonana 
przy skrzyzowaniach. Taka sytuacja ma miejsce szczeg61nie przy drogach powiatowych. 

Radny J. Staskiewicz - jak opadnie woda koniecznie trzeba b~dzie poprawie drog~ na l'l.ki. 

Innych interpelacji ani wniosk6w nikt nie skladal. 

Do punktu 4 
porzadku obrad 

• 	 Zmian do protokolu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgtaszal. 

W glosowaniu jawnym protokal z XXXlll zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 
2009 r. lOstal przyj~ty jednoglosnie: II glosami "za". 

• 	 Zmian do protokolu z XXXI V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zglaszal. 

W glosowaniu jawnym protok6l z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 
2009 r. lOstal przyj~ty jednoglosnie: II glosami "za". 

Do punktu 5 
porzadku obrad 

W6jt Gminy A. lolynski przedstawil informacj~ z dzialalnosci w okresie mi~dzy sesjami, kt6rej 
pisemna tresc stanowi zal. nr 4 do nino protokolu. 
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Do informacji W6jta Gminy zgloszono nast((pujqq uwag((: 

Radny L. Kozon - chcialbym zapytac 0 przydomowe oczyszczalnie. 

Odp: W6jt Gminy A. lolynski - otrzymalismy srodki na ten cel w wysokosci 50.000 zl. natomiast 
koszt realizacj i b((dzie wyzszy bo 61.000 zl. Konieczny b((dzie wklad wlasny. 

Przewodniczqcy Rady Gminy T.J. Tolak - przy kt6rych szkolach b((dq budowane 
oczyszczalnie przydomowe? 

Odp: Zast((pca W6jta Gminy A. Salwin - przy szkole w Jackowie G6rnym i zlozono wniosek na 
tego typu oczyszczalni(( przy szkole w Woli Mystkowskiej. 

Innych pytan ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zglaszal. 

Rada Gminy przyj((la informacj(( do akceptujqcej wiadomosci. 

Do punktu 6 
porzadku obrad 

Propozycj(( zmian budzetowych przedstawila Skarbnik Gminy A. Kr61ikowska informujqc, ze: 
proponuje si(( zwi((kszyc planowane dochody 0 kwot(( 2.219.841 zl. jednoczesnie 
zmniejszyc 0 kwot(( 2.089.000 zl. 
proponuje si(( zwi((kszyc planowane wydatki 0 kwot(( 1.200.641 zl. jednoczeSnie 
zmniejszyc 0 kwot(( 1.069.800 zl. 
proponuje si(( dolqczyc plan wydatk6w inwestycyjnych i limit wydatk6w inwestycyjnych. 

W6jt Gminy A. lolynski - zakladalem, ze w dniu dzisiejszym wplynie pozostala kwota 
w wysokosci 111.070 zl. z Ministerstwa Edukacji Narodowej na biezqce remonty w szkolach. Do 
chwili obecnej kwota ta nie wplyn((la a to skutkuje tym, ze nie mozemy oglosic przetargu na 
wykonanie zadania. 

Innych pytail ani uwag nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy Rady Gminy T.J. Tolak odczytal treSc uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale Nr XXVIII129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budzetu 
Gminy Somianka na 2009 r. stanowiqcej zal. nr 5 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXV/164/09 w przedmiotowej sprawie zostala podjfta 
jednoglosnie: II glosami "za" w obecnosci II radnych podczas glosowania (brak radnego 
W. Bartosiaka, M. Rogaliilskiego i K. Rakowskiego oraz radnej B. Kiersnowskiej). 

Do punktu 7 
porzadku obrad 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwaly Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowala, ze w dniu 
29 maja 2009 r. wpryn((la skarga na Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Somiance. Dotyczyla 
ona nieudzielenia informacji nt. wyjazdu dzieci na Olimpiad(( SNS. Dnia 16 czerwca br. wplyn((la 
ponowna skarga 0 nieudzieleniu informacji nt. Organizowanej olimpiady w Grucholazach. 
Przeprowadzono post((powanie wyjasniajqce. Dnia 22 czerwca 2009 r. Dyrektor Gminnego Osrodka 
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Kultury w Somiance zlozyla plSemne wyjasnienie wraz z zal'lcznikami. Analiza wyjasnienia 
pozwolila stwierdzie,ze informacje Dyrektora GOK S'l zgodne z danymi pozyskanymi ze stron 
internetowych. Dyrektor GOK rozmawiaj'lc ze Skarzqc'l w dniu 13 maja i 19 czerwca nie mogla 
podae wyczerpujqcych informacj i bo nie znala szczeg6l6w. W skardze przedstawiono takZe sprawtt 
konfliktu mittdzy rodzicami ale ta kwestia nie moze bye rozpatrywana przez radtt gminy bo Rada 
Gminy nie jest organem kompetentnym do rozpatrywania tego rodzaju spraw. Pani 
zostala poinformowana 0 terminie sesj i - zawiadomienie wyslano 14 lipca 2009 r. 

Soltys Solectwa Ostrowy M. Siemieniewski - jak mozna takq osobtt skarzye. Taka skarga na starcie 
powinna bye anulowana. 

Przewodniczqcy Rady Gminy TJ. Tolak - skarga byla rozpatrywana przez czlonk6w stalych 
komisji Rady Gminy i nie bylo osoby, kt6ra po zapoznaniu sitt ze zgromadzonq dokumentacj'l 
uznalaby skargtt za zasadnq. Po tym posiedzeniu zostala przygotowana stosowna uchwalq, kt6r'l 
w dniu dzisiejszym Rada Gminy bttdzie podejmowae. 

Innych pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszaL 

Przewodniczqcy Rady Gminy TJ. Tolak odczytal trese uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na 
dzialalnosc Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Somiance stanowiqcej zal. nr 7 do nino 
protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXVI16S/09 w w/w sprawie zostala podj~ta jednoglosnie: 
II glosami "za" w obecnosci II radnych podczas glosowania (brak radnego W. Bartosiaka, 
M. Rogalinskiego i K. Rakowskiego oraz radnej B. Kiersnowskiej). 

Do punktu 8 
porzadku obrad 

Uzasadnienie do podejmowanej uchwaly przedstawila Sekretarz Gminy T. Lipska informuj'lc, ze 
proponuje sitt wprowadzenie m.in. zmian z uwagi na: 

zmiantt granic gminy Somianka, 
zwolywanie wsp61nych posiedzen stalych komisji Rady Gminy, 
zapis6w wynikaj'lcych z aktualizacji ustawy 0 pracownikach samorz'ldowych, 
zmiantt zalqcznika graficznego w zwiqzku ze zmian'l granic gminy Somianka. 

Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy Rady Gminy T.J. Tolak odczytal treSe uchwaly w sprawie zmiany zal'lcznika do 
uchwaly Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjttcia 
jednolitego tekstu Statutu Gminy stanowiqcej zal. nr 7 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXV/166/09 w w/w sprawie zostala podj~ta jednoglosnie: 
II glosami "za" w obecnosci II radnych podczas glosowania (brak radnego W. Bartosiaka, 
M. Rogalinskiego i K. Rakowskiego oraz radnej B. Kiersnowskiej). 

o godz. 11.50 Przewodniczqcy Rady Gminy TJ. Tolak na wniosek radnych, oglosil 10 - minutow'l 
przerwtt· 
Obrady wznowiono 0 godz. 12.20 w obecnosci 9 radnych - brak radnych: M. D'lbrowskiego 
i S. Nasiadka oraz radnych: W. Bartosiaka, M. Rogalinskiego i K. Rakowskiego, radnej 
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B. Kiersnowskiej. 
Do punktu 9 

porzadku obrad 

podj~ta ale jak si~ 
nabycia 

r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami a 
19 pazdziernika 1991 r. 0 ",U.~llVU 

Py1an ani uwag w tym pllnkcie nikt nie zgtaszat. 


Na sal~ powrocit radny M. Dqbrowski - stan 10 radnych. 


Przewodniczqcy . Tolak odczy1aI tresc uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia 
nieruchomosci zal. Ilr 8 do nino protokolu. 

W glosowanill 
10 glosami 
W. Bartosiaka, 

ucbwala Nr XXXV/167/09 w w/w 
10 radnych 
M. Krysiaka, i 

zostala podj~ta jed noglosllie: 
radnego S. Nasiadka oraz 

Do punktu 10 II 
porzadku obrad 

Plan gospodarki odpadami oraz ochrony srodowiska 

plany 

coW6jt Gminy A. 
lat wymagajq i. Zarowno Plan gospodarki i Program ochrony 
zostaIy organom nadzorczym i uzyskaly opinie .. Teraz pozostaje 
stosownych llchwa! przez Rad~ Gminy aby mogly obowiqzujqcymi. Te 
om6wione na posiedzeniu staIych komisji Rady Gminy. 

radc6w prawnych art. 7 ust.1 I i 3 ustawy 0 samorzqdzie 
powyzszych 

Py1an nikt nie 

wRady Gminy TJ. 
gospodarki odpadami nai Planu 

zal. Ilr 9 do nill. protokolu. 

W giosowaniu jawnym uchwala Nr XXXV/168/09 w w/w sprawie zostala podj~ta jednoglosnie: 
lOw obecnosci 10 radnych glosowania (brak: S. Nasiadka oraz 
W. K. Rakowskiego, M. i radnej B. Kiersnowskiej). 

Rady Gminy Tolak odczy1at treSc uchwaIy w uchwaJenia 
aktualizacj j Programu ochrony srodowiska dla gminy Somianka na lata 2009 - 2016 

zal. nr 10 do nino protokolu. 

W cr ~ r, '''''''I 
w 

"'-"''''''''', K. Rakowskiego. M. 

ucbwala Nr XXXV/169/09 w w/w sprawie zosfala jednogtosllie: 
obecnosci 10 glosowania (brak: S. Nasiadka oraz 

W. B. Kiersnowskiej). 
10 
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00 punktu 12 
porzadku obrad 

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Somiance O. Chodyna - przepisy ustawy 
z dnia 07 wrzeSnia 2007 roku 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (tekstjednolity Oz. U. 
z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z pozn . zm .) nakladaj<t na w6jt6w, burmistrz6w, prezydent6w miast 
obowi<tzek prowadzenia postypowan wobec dlutnik6w alimentacyjnych, w tym do wydawania 
decyzji administracyjnych w zakresie okreSlonym przepisami ustawy. 
Z kolei zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 0 samorz<tdzie gminnyrn (Oz. U. 
z 200 I r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) wskazuj<t, te do zalatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracj i publicznej rada gminy mote upowaini6 r6wniet organ wykonawczy 
jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiot6w 0 kt6rych mowa wart. 9 ust. 1 ustawy. 
Kierownik GOPS zostal upowainiony przez W6jta Gminy do prowadzenia postypowan w sprawie 
swiadczen z funduszu alimentacyjnego do czego upowatnia art. 4 ust. 3, art. 12 ust. 2 ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w. 

Aby zapewnic wlasciwe prowadzenie postypowania zar6wno wobec uprawnionych do swiadczen 

z funduszu alimentacyjnego jak tet wobec dlutnik6w alimentacyjnych celowym wydaje siy 

prowadzenie tych spraw w tym wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach przez ty 

sam<t osoby, tj. Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. 

Z tych wzglyd6w wnoszy 0 podjycie przedmiotowej uchwaly. 


Radny L. Kozon - czy duto mamy takich dlutnik6w? 

Odp. Kierownik GOPS O. Chodyna - wobec 16 prowadzimy postypowanie a placimy 26 swiadczen 
alimentacyjnych. 

Innych pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglasza1. 

Przewodnicz<tcy Rady Gminy T.J. Tolak odczytal tresc uchwaly w sprawie upowatnienia 
Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Somiance do podejmowania dzialan wobec 
dlutnik6w alimentacyjnych stanowi<tcej zal. nr 11 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXV/170/09 w w/w sprawie zostala podj~ta jednoglosnie: 
10 glosami "za" w obecnosci 10 radnych podczas glosowania (brak: radnego S. Nasiadka oraz 
W. Bartosiaka, K. Rakowskiego, M. Krysiaka, i radnej B. Kiersnowskiej). 

00 punktu 13 
porzadku obrad 

Zastypca W6jta Gminy A. Salwin - w zwi¥ku z przeksztakeniem z dniem I wrzesnia 2009 r. 
Publicznej Szkoly Podstawowej w Nowych Wypychach w szkoty filialn<t nast<wila koniecznosc 
zmiany pJanu sieci szk6t podstawowych oraz granic ich obwod6w prowadzonych przez gminy 
Somianka. W punkcie 5 dla Publiczna Szkota Podstawowa w Woli Mystkowskiej 
z fili<t w Nowych Wypychach z klasami I-Ill proponujemy: 

nastypuj<tce miejscowosci wchodz'lce w sklad obwodu - Wola Mystkowska, Ostrowy, Nowe 
Kozlowo, Stare Kozlowo, Skorki, Nowe Wypychy, Stare Wypychy, Wiel'ltki Rosochate, 
Stary Mystk6wiec, 
nastypuj<tc gran ice obwodu szkoly: 

- od strony wschodniej: granica administracyjna gminy Somianka i gminy Wyszk6w, 
- od strony poludniowej: granica obrybu Krygi, W6lka Somiankowska i Zdzieborz, 
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zachodniej:granica administracyjna gminy Somianka i gminy 
Nowe Wypychy i Wielatki Rosochate, 

od strony p6h1ocnej: graniea administraeyjna gminy Somianka, gminy Zatory, 
oraz Wyszk6w. 

ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszaL 

Rady Gminy TJ. Tolak odczytaf 


protokolu. 
oraz granic ich obwod6w prowadzonych 


tresc 
zal. nr 

podj~ta jednoglosnie: 10 
S. Nasiadka oraz 

W. Bartosiaka, Rakowskiego, M. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr XXXV1171109 w w/w 
"za" w obecnosci 10 radnych 

14 
porzadku obrad 

W6jt Gminy A. lolynski - zmiana g6rnych 
podyktowana koniecznoscict 

komunalnych zostala 
odbieraj'lcych odpady 

z teren6w letniskowych. Warunki odbioru odpad6w z nastctP ilo 
zr6znicowanie gornych stawek oplat za odbi6r i wlascicieli 
nieruchomosci z teren6w letniskowych. Gminy ma Ponadto likwidujemy 
zapis z poprzedniej uchwaly dotyczEtcy 

Sohys Solectwa Nowe Wypychy B. ezy w budynku szkoly 
w Nowych Wypychach? 

Przewodniczqcy rady Gminy T.J. Tolak w wolnych wnioskach to zapytanie. 
Trzymajmy sie ustalonego porzqdku obrad. 

Innych pytan ani uwag w tym punkcie nikt 

Przewodniczqcy Rady Gminy Tolak 
ustalenia g6rnych stawek oplat ponoszonych 

uchwaly zmieniajqcej 

protokolu. 

uchwaf~ w sprawie 
nieruchomosci za ustugi odbierania 

odpad6w komunalnyeh 

W glosowaniu jawnym uchwala 
10 
M. 

XXXV/172/09 w w/w sprawie zostala podj~ta jednoglosnie: 
10 gtosami glosowania (brak: radnego S. Nasiadka oraz 
W. Bartosiaka, K. i radnej B. Kiersnowskiej). 

pllnktll 15 

Komunalnej w Somiance A. Piqtek i przedstawB 
zal. nr 14 do nino protokolu. 

Do przedstawionego nastt;:puj'tee pytania i uwagi: 

soleetwa domagaj'l Sohys J. 
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hydrantu przy skrzyzowaniu. Kilka razy to zglaszalem. Kiedy to bt(dzie zrobione? 

Odp. Kierownik ZGK A. Piqtek - w miesiqcu sierpniu hydrant zostanie uruchomiony. 
Radny M. Dqbrowski - za wodt( zebraliscie 99.900 a wydatki Sq wyzsze. Gmina musiala 
dolozyc. 

Odp. Kierownik ZGK A. Piqtek - za wodt( Zaklad zebral 299.000 zt. a za smieci 99.900 zt. 

Radny M. Dqbrowski - w takim razie ja zrozumialem odwrotnie. 

Sohys Soiectwa Ostrowy M. Siemieniewski - jdli sprzeda pan wodt( to ja czujt( SIt( 
zobowiClZany do dokonania zaplaty. Po co wysylac pracownika? 

Odp. Kierownik ZGK A. Piqtek - odnosnie sciqgalnosci za wodt( to powiem, ze jest wysoka. 
Wychodzimy do mieszkaI1C6w z inicjatywq. Nasi inkasenci spisujq liczniki i przyjmujq zaplatt(. Dla 
nieterminowych platnik6w Sq pewnego rodzaju komornikami. W przypadku zalegiosci 
w platnosciach wysylamy pisma ponaglajqce. Mamy nizsze zadluzenie niz gmina Wyszk6w. 

Radny M. Dqbrowski - czy na terenie calej gminy zalozone zostaly wodomierze? 

Odp. Kierownik ZGK A. Piqtek - u ok. 40 odbiorc6w wodomierzy nie ma. Sq to budynki 0 niskim 
standardzie i zimq woda tam by zamarzia. 

Radny M. Dqbrowski - rozmawialem z dziaikowiczami nt. Odbioru odpad6w i okazalo sit(, 
ze oni nie Sq zadowoleni z workowej formy odbioru odpad6w. Zwierzt(ta rozrywajq worki 
i zanieczyszczajq teren. Chcieliby pojemniki. Pojemnik inaczej wyglqda i jest 
praktyczniejszy. 

Odp. W6jt Gminy A . .zolynski - wedlug wiedzy, kt6ra posiadam to kaz:dy wlasciciel wybiera firnW 
odbierajqcq odpady a firma "Blysk" i firma Pana Wlodarczyka daje pojemniki. Zaklad Zieleni daje 
worki. Stali mieszkancy zazwyczaj wybierajq pojemniki natomiast okazjonalnie korzystajqcy 
z dzialki zapewne wybiorq worki. Jdli dobrze zrobione bylyby drogi to latwiej byloby dojechac do 
poszczeg61nych posesj i i odebrac odpady. Czt(sc uliczek jest slepych. Wjazd cit(zszym samochodem 
jest utrudniony. Obecnie prowadzimy akc.it( z udzialem Policji dotyczqCq ustalenia i ukarania 
sprawc6w zanieczyszczania terenu gminy stalymi odpadami komunalnymi. Policja sprawdza takZe 
czy dany wlaSciciel nieruchomosci zabudowanej posiada podpisanq umowt( na odbi6r odpad6w 
komunalnych z firmq posiadajqcq zezwolenie na usuwanie odpad6w z naszego terenu. Po 
zakonczonej akcji zaproszt( przedstawiciela Policji aby zlozyl sprawozdanie z dzialalnosci. 

Radny M. Dqbrowski - czy mogt( wyrzucic smieci z rowu do kontenera ustawionego przy 
wysypisku w Jankach? 

Odp. W6jt Gminy A . .zolynski - to nie jest nasz kontener. My tylko udzielilismy pozwolenia na 
ustawienie kontenera Zakladowi Zieleni. Jdli znajdzie Pan smieci na wlasnej dziake to sam jet pan 
za nie odpowiedzialny. 

Z sali obrad wyszedl radny J. Staskiewicz - stan 9 radnych. 
Sohys Sokctwa Ostrowy M. Siemieniewski - wszyscy chcemy, wszyscy zqdamy a czy ktos 

podzit(kowal za to co Pan W6jt i Pani Wicew6jt zrobili mit(dzy sesjami? Ja dzit(kujt( za 
dowiezienie tlucznia. 
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Innych pytan ani przedstawionego sprawozdania 

Przewodniczqcy T.J. Tolak podziltkowai Kierownikowi Zakladu 
Komunalnej za 

Do punktu 16 

W punkcie W6jt ZOlynski na nast~pujqce 

-- odp. Jestesrny w realizacji zadania. zostafo 
na warunki. Jak woda opadnie zostanie dokOllczone. 

~~~~~~~~~~~..z..;.!2~~~'1--!-!......!.~~1..!....-!..!...l'-~~~ - odp. W blldynkll szkoty 
w Nowych Wypychach fllnkcjonowalo oraz szkola 0 strukturze 
1 - III. funkcjonowanie przedszkola podpisana i przedszkole rna ruszyc od 

ze zdqzyrny do I 2009 r. 

W tym punkcie podejmowano nast~pujqce 

Wniosek 0 utworzenie nowego Solectwa Popowo - Letnisko 
Przewodniczqcy Rady Gminy T.J. Tolak treSc wniosku mleJSCOWOSCI 
Popowo 0 utworzenie SOfectwa wniosek stanowi zal. nr 14 do nino protokolu. 

radny J. stan 10 radnych. 

w tej sprawie Gminy. 

Na S. 

Radny M. Dqbrowski Popowo z Solectwa 
Popowa Letnisko w Podg6rnej. To tylko 

reprezentanta. Uwatam, ze powinni wlasnego sohysa. 

Radni (w wiltkszosci) zdecydowali 0 tym, ze wniosek zostanie przedyskutowany na najbl 
posiedzeniu stalych komisji Gminy. 

Dyrektor 
Zolyilski - Grninnej Biblioteki 

w Somiance Paniq 

Co z kanalizacj1l i sieci1l wodoci1lgow1l w Michalinie 
Michalin W. kiedy zaczniemy w Michalinie? 

mieszkanc6w przeprowadza nowego domu i nie wiedzqjak problem sciek6w. A co 
z wymianq sieci wodociqgowej? 

W6jt Gminy A. Zoiynski chodzi 0 wodociqg to w rllSZq prace. Natomiast 
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chodzi 0 kanalizacj« to wniosek 0 dofinansowanie zostal zlozony 30 czerwca 2009 r. przez Zaklad 
Gospodarki Komunalnej i nie wiadomo czy ZGK otrzyma dofinansowanie na ten cel. We wniosku 
zaplanowano rowniez: 

wykonanie przydomowych oczyszczalni, 

siec wodoci'lgow<\., 

zakup wozu asenizacyjnego, 

now a stacj« uzdatniania wody w Somiance. 


Podzi~kowanie za popraw~ stanu drogi 
Sohys Sokctwa Michalin W. Czarnowska - dzi«kuj<\ za podsypanie drogi l<\cz<\cej mleJscowosc 
Michalin z miejscowosci<\ Kr«gi . 

Przepust i stan drogi w kierunku Somianki 
Sohys So1ectwa Michalin W. Czarnowska - zglaszam problem przepustu i stanu drogi w kierunku 
Somianki . Nie wiem co z tym zrobic, trzeba byloby podczyscic row. 

Odp. Wojt Gminy A. Zolynski - czyszczenie do spokk, konserwacja nalezy do rolnika. Moze 
trzeba byloby zgtosic do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wtedy szybko sprawa 
by ruszyta . 

Sohys Sokctwa Michalin W. Czarnowska - najdtuzszy odcinek majq Panstwo . Moze 
najpierw nalezaloby porozmawiac. 

Odp. Wojt Gminy A. Zotynski - gmina nie moze czyscic rowow bo to nie jest zadanie gminy. 

Sohys Solectwa Michalin W. Czarnowska - moze sohys Sotectwa Somianka Zaszosie porozmawia 
ze swoimi rolnikami, ja ze swoimi i wspolnie problem rozwiqzemy. 

Odp. Sohys Sokctwa Somianka Zaszosie T. Grzeskiewicz - rolnicy z Michalina wystqpili ze 
Spo1ek Wodnych wi«c niech sami zajm<\ si« problemem. Pan ptaci skladki wi«c w jego 
przypadku sprawq powinny zajqc si« Spolki Wodne. 

ezy odpowiedni woz asenizacyjny 
Przewodniczqcy Rady Gminy TJ. Tolak - przewiduje si« zakup wozu asenizacyjnego 0 poj. 6 mJ 

. 

Wydaje mi si«, ze b«dzie za maly na potrzeby gminy. Moim zdaniem powinno si« zakupic woz 
o poj. 10 m}. 

Odp. Kierownik ZGK w Somiance A. Piqtek - wjazd z duzq beczkq na niektore tereny b«dzie 

utrudnionya nawet niemozliwy. 


Problem zapowietrzania sieci wodoci~gowej 


Sohys Solectwa Celinowo Z. Kalinowski - przy wylqczeniu prqdu a potem przy wlqczeniu 

dochodzi do zapowietrzenia sieci wodoci'lgowej . Czy jest mozliwe odpowietrzenie? 


Odp. Kierownik ZGK w Somiance A. Piqtek - wytqczenia prqdu na terenie gminy Sq bardzo cz«ste. 

Nie bylibysmy w stanie w weekendy tym problemem si« zajqc. Uzytkownicy w takiej sytuacji 

powinni korzystac z sieci rownomiernie , stopniowo. 


Podzi~kowanie za kruszywo 

Sohys Sokctwa Celinowo Z. Kalinowski - dzi«kuj« za kruszywo dowiezione na drog« i prosz« 
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o wi~cej. 

Prosba 0 popraw~ stanu drogi wiod~cej do Cisk 
Soltys Solectwa Zdzieb6rz K. Wielgolewski - chcy zwr6cic siy 0 popraw~ stanu drogi wiodqcej do 
Cisk .. Tam Sq takie wyrwy, ze kolo mozna urwac. 

Odp. W6jt Gminy A. lolynski - jesli chodzi 0 latanie dziur w asfalcie to ten problem zglosz~. Chcy 
jeszcze przypomniec, ze w budzecie na naSZq nakladk~ mamy 150.000z!. Inwestycja planowana do 
realizacji wsp61nie ze Starostwem. 

Soltys Solectwa Ostrowy M. Siemieniewski - nie wszystko do W6jta. Jesli cos dotyczy Starostwa 
to trzeba zebrac si~ we trzech i jechac do Starostwa. 

Budowa muld 
Soltys Solectwa Stare Pludy H. Wykowska - mieszkancy Starych Plud zwracajq si~ z prosbq 
o budow~ spowalniaczy w Starych Pludach od strony drogi krajowej lub od strony Suwina. 

Soltys Solectwa Suwin J. Czarnowski - droga dobra, przez wies jezdzq 120 km/h. 

Odp. W6jt Gminy A. lolynski - pierwszy raz slyszy 0 spowalniaczach. Nie wiem czy na takim 
odcinku spowalniacze zdadzq egzamin. Ponadto nie wiem, czy w tym roku finanse nam na to 
pozwolq bo nie bylo w planie tego zadania. 

Soltys Solectwa Stare Pludy H. Wykowska - spowalniacze chociaz na pewnym odcinku problem 
rozwiqZq. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

o godz. 13.35 Przewodniczqcy rady Gminy T.J. Tolak oglosil 20 - minutowq przerw~. Obrady 
wznowiono 0 godz. 13.55 w obecnosci 8 radnych (brak radnych: W. Bartosiaka, B. Kiersnowskiej, 
K. Mosakowskiego, S. Nasiadka, K. Rakowskiego, M. Rogalinskiego oraz H. Wykowskiej). 

Po przerwie przystqpiono do multimedialnej prezentacji ekologicznej w wykonaniu Pana T, 
W. - koordynatora projektu. 

Kserokopia deklaracji wsp6lpracy mi~dzy Spolecznym lnstytutem Ekologicznym a gmmq 
Somianka stanowi zal. nr 15 do nino protokolu. 

Do punktu 18 
porzadku obrad 

Wobec zrealizowania porzqdku obrad, Przewodniczqcy Rady Gminy 0 godz. 1520 w obecnosci 
8 radnych zamknql sesj~ wypowiadajqc slowa "Zamykam obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Somianka". 

Protok6l sporzqdzifa: Przewodniczyl: 

I-I Elzbieta Kuchta Przewodniczqcy 

Insp. ds. obsrugi Rady Gminy 


Rady Gminy I-I Tadeusz Jacek Tolak 
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