
PROTOKOL 

z zwyczajnej sesji Rady 
kt6ra odbyla si~ 26 czerwca 201 

w Gminnego Osrodka Kultury w 

Stan radnych - 15 os6b 
Obecnych - 15 

Stan wedlug zal'}czonej Hsty obecnosci stanowillcej zal. Dr 1 do protokolu. 

Ponadto w udzial 
1. 	 - w6jt gminy 
2. 	 - wiceminister rolnictwa 
3. 	 - wiceprzewodniczqcy 

i dyrektor 
4. 	 - radny 
5. Pan 	 - starosta powiatu 
6. Pan Tadeusz Kuchta 	 - radny Rady Powiatu 
7. 	 - zastypca w6jta 
8. 	 - sekretarz gminy 
9. 	 - skarbnik gminy 

- insp. ds. obslugi 
11. Kierownicy organizacyjnych: 

Pani Marzena Kuchta - dyrektor Osrodka Kultury w Somiance 
Pani Dorota Chodyna - kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej 

w Somiance 
- kierownik ....,"',.,,"'''' Komunalnej w 

12. 	 - kierownik Policji w Somiance 
oraz: 

13. dzialkowicz6w 	 - 2 osoby 
14. 	 Rad Soleckich list'} obecnosci 

15. 

obrad: 

!. 
2. 
3. 	 Somianka. 
4. 	 i Rady Gminy Somianka z dnia maja 20 15r. 
5. 	 na dzialalnosc W6jta Gminy. 
6. 	 ds. zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w. 
7. 	 w uchwale Nr IIII9/14 Rady z dnia 

Finansowej na lata 

8. 	 uchwaly w sprawie budzetowej Nr 4 Gminy 
z dnia 30 grudnia 

9. 	 Absolutorium dla W6jta Gminy vV!J'''U' 

a) przedstawienie przez W6jta Gminy Somianka za 



2014rok; 
b) 	 przedstawienie opinii RIO 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Somianka sprawozdaniu 

z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok wraz z informacjami 0 stanie mienia 
komunalnego i objasnieniami; 

c) podjycie lIchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok. 

d) przedstawienie przez Komisjy Rewizyjnq wnioskll z dnia 22 maja 2015r. w sprawie 
absolutorium W6jtowi Gminy za 2014 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO 0 wniosku sporzqdzonym przez Komisjy Rewizyjnq Rady 
Gminy Somianka w sprawie lIdzielenia absolutorillm W6jtowi Gminy za 2014 rok; 

f) podjycie uchwaly w sprawie absolutorillm z tytulu wykonania budzetu za 2014 rok. 
10. Zamkniycie obrad. 

Do punktu I 
porzqdku obrad 

W chwili otwarcia obrad obecnych byto 15 radnych. Po stwierdzeniu quorum 0 godz. 14:08 otwarcia 
dokonal i przewodniczy! obradom przewodniczqcy rady gminy Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2 
porzqdku obrad 

Po powitanill przybylych na sesjy przewodniczqcy rady gm iny K.J. Rakowski przedstawil porzqdek 
obrad - zawiadomienie 0 terminie sesji zawierajqcym porzqdek obrad stanowi zal. nr 3 do nino 
protokolu. 

Nastypnie przewodniczqcy rady gminy K.1. Rakowski zlozy1 wniosek 0 wprowadzenie do porzqdkll 
obrad zmian poJegajqcych na wprowadzenill do porzqdku obrad: 

I. 	 Podjycie lIchwaly zmieniajqcej Uchwafy Nr IIUll/!4 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grlldnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii w gminie 
Somianka na rok 2015. 

2. 	 Podjycie lIchwaly w sprawie utworzenia odrybnego obwodll glosowania dla 
przeprowadzenia referendum og61nokrajowego planowanego na dzien 6 wrzeSnia 
2015r. 

Innych propozycji zmian do porzqdku obrad nikt nie zglaszal. 

Zgloszone wnioski w glosowanill jawnym jednoglosnie zostaly przyjyte przez radnych rady gminy: 
15 glosami "za". 

Rada gminy uwzglydniajqc przyjyte zmiany prowadzila obrady wedlug nastyplljqCego porzqdku: 

3. 	 Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 
4. 	 Przyjycie protokolu z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 20 J Sr. 
5. 	 Podjycie lIchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy. 
6. 	 Podjycie lIchwaly w sprawie powolania Zesporu ds. zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w. 
7. 	 Podjycie uchwaly w sprawie zmian w uchwale Nr 11119114 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Somianka na lata 
2015 - 2023. 
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8. 	 Podjycie uchwaly w sprawie zmian do Uchwaly budzetowej Nr I III I0114 Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 20 14r. 

9. 	 Absolutorium dla W6jta Gminy Somianka: 
a) przedstawienie przez W6jta Gminy informacji z wykonania budzetu Gminy Somianka za 

2014rok; 
b) 	 przedstawienie opinii RIO 0 przedtozonym przez W6jta Gminy Somianka sprawozdaniu 

z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok wraz z informacjami 0 stanie mienia 
komunalnego i objasnieniami; 

c) 	 podjycie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok. 

d) przedstawienie przez Komisjy Rewizyjn'l wniosku z dnia 22 maja 2015r. w sprawie 
absolutorium W6jtowi Gminy za 2014 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO 0 wniosku sporz'ldzonym przez Komisjy Rewizyjn'l Rady 
Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium W 6jtowi Gminy za 2014 rok; 

f) podjycie uchwaly w sprawie absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2014 rok. 
10. Podjycie uchwaly zmieniaj'lcej Uchwaly Nr 11ll11l14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 20 14r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¥ywania 
Problemow Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2015 . 

1J. Podjycie uchwaly w sprawie utworzenia odrybnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia 
referendum ogolnokrajowego planowanego na dzien 6 wrzesnia 2015r. 

12. Zamkniycie obrad. 

Do punktu 3 
porzadku obrad 

Wniosk6w ani interpeJacji nikt z radnych nie zglaszaL 

W tym punkcie przewodnicz'lcy rady gminy udzielil glosu przedstawicielom dzialkowicz6w 
z mleJscowosci 

Glos zabral Pan Podziykowal za wykonanie oswietlenia ulicznego przy ul. 
Poinformowal, ze mieszkancy oczekuj'l oswietlenia ulic dojazdowych tj. ul. " 
i . Przy tych ulicach Usytuowanychjest 180 dzialek, ulice uzytkowane S'l przez wszystkich 
mieszkancow . Obecnie s'l one ciemne i nie trudno 0 wypadek bo przechadzaj'l siy nimi po 
zmroku dzikie zwierzyta. Zalozenie 20 lamp rozwi¥aloby problem. Mozna byloby to uczynic 
w ramach remontu biez'lcego oswietlenia .. Od 30-tu 1at kolejni wojtowie skiadali obietnice i na tym 
siy skonczylo. 

Przedstawicielka dzialkowiczow z miejscowosci - w uzupemieniu do swojego 
przedmowcy przypomny 0 obietnicach Pana W6jta. Niestety tez ich Pan nie dotrzymal. Wladze 
traktuj'l nas niepowaznie . Mieszkamy ok. 40 lat, wielu z nas mieszka tu na stale. Placimy podatki 
i cos siy nam nalezy. Cieszymy siy, ze cos siy zaczyIo, ale dlaczego od malej uliczki. Kolejna kwestia 
to drogi. Przy ul. jest nowa posesja. Stawiane jest nowe ogrodzenie metalowe. Do tego 
dochodz'l zarosla. To stwarza niebezpieczenstwo. 

Przewodnicz'lcy rady gminy - czy jesteScie Panstwo zameldowani na stale? 

Odp . Przedstawicielki dzialkowiczow z miejscowosci - od trzech lat jestem 
zameldowana na stale. 
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Odp. - Ja me. 

Przewodnicz~cy rady gminy - to jest duzy teren i nie mamy srodk6w. .t o 

teren stanowi~cy 50% gminy. 


Pan - rozumiemy, ze potrzeby przewyzszaj~ mozliwosci. Skoro na malej uliczce w ramach 

konserwacji zalozono 4 lampy to na wiykszej 3 lampy tez chyba mozna zalozyc. Rozumiem, ze od 

razu nie bydzie to mozliwe, ale stopniowo: 

- w I kwartale - jedna lampa, 

- w II kwartale - druga lampa, 

- w kolejnym ... - kolejna lampa. 


Odp. Radnych - to nie jest takie proste ... 

Przewodnicz~cy rady gminy K.J. Rakowski - po to wykonuje si y konserwacjy oswietlenia zeby 
zaoszczydzic na oplatach za zuzycie energii co pozwoli nam na budowy nowych punkt6w. 

W6jt gminy A. lolynski - faktycznie obiecalem wykonanie oswietlenia na 
8 lamp zostalo zaplanowane do zawieszenia. Decyzjy poddalem pod glosowanie Radzie Gminy, gdzie 
je usytuowac. Rada Gminy zadecydowala, ze wieszamy w innych miejscach niz obiecalem. Na 
wsp61nym posiedzeniu stalych komisji Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2015 r. przedstawilem Radzie 
Gminy 8 wariant6w wykonania oswietlenia ulicznego. Rada Gminy zadecydowala, ze z kwoty 
50.000 zl.: 

- 20.000 zl. przeznacza na zakup samochodu dla Policji, 

- 30.000 zl. przeznacza na oswietlenie uliczne (realizacja punkt6w do 3.000 zl.). 

Ulice i s~ wlasnosci~ Gminy a wiykszosc ulic na w miejscowosci 


jest wlasnosci~ Wsp6lnoty. Przy ulicy rosn~ duze drzewa. Teraz nie mozemy ich 
usun~c bo jest okres lygowy. Moze to nast~pic w okresie jesienno-zimowym. Osoby prywatne przy 
swoich posesjach prowadz~ nasadzenia. Z czasem posadzone drzewka i krzewy siy rozrastaj~ 
i ograniczaj~ widocznosc. Odcinek 0 kt6rym Pani wspomniala zostanie oczyszczony. 

Przedstawicielka dzialkowicz6w z miejscowosci - proszy 0 wYJasnlenie co znaczy 
konserwacja oswietlenia. W moim mniemaniu konserwuje siy cos co istnieje lub cos siy psuje a jak 
mozna konserwowac oswietlenie, kt6re nie istnieje? 

Odp. W6jt gminy A. lolynski - w ramach konserwacji wykonuje siy nowe podwieszenia. Przy ulicy 
lamp nie bylo wiyc nie bydziemy konserwowac a raczej wykonywac 

podwieszenia. 

Przedstawicielka dzialkowicz6w z mleJscowosci - a na ulicy 
konserwuje? 

Odp. W6jt gminy A. lolynski - w ramach konserwacji wykonano nowe podwieszenia. 

Radni Gminy - zawsze ktos bydzie niezadovvolony. 

Przedstawicielka dzialkowicz6w z miejscowosci - my nie jesteSmy. ezy sprawa 
oswietlenia naszej ulicy byla przedmiotem dyskusji? 

Odp. W6jt gminy A. lolynski - tak. 
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Przewodnicztlcy rady gminy KJ. Rakowski - ostatnio w dniu 19 czerwca 2015r. oraz w 
lutym I 

- proszty 0 panstwa na 
pismie. 

Radny Gajewski - problem w tym, i.e potrzeby nr'7PUIU7"7 moi.liwosci. Gdyby bylo 
nie byloby problem6w. 

Na 

dziaikowicz6w z 

przybyl radny Pan M. Krupinski. 

Do punktu 4 

Zmian protokoiu Nr VIII 115 Somianka z 15r. nikt 

W giosowaniu jawnym protokol z VIII zwyczajnej sesji rady z dnia 29 maja 2015r. 
przyjtyty jednogiosnie: 15 glosami w obecnosci 15 podczas glosowania. 

Do punktu 5 
porzadku obrad 

Przewodniczltcy rady gminy odczytal w sprawie rozpatrzenia na 
W6jta Gminy zal. nr 4 do nino protokolu. 

W jawnym uchwala Nr IX/39/15 w przedmiotowej zostala podjf(ta 
glos6w: 13 gfosami "za" i 2 "wstrzymujltcymi w obecnosci 15 radnych podczas 
gtosowania. 

Do punktu 6 

Rady 
Stydzi6w Spolecznych wyboru i pracy 
W punkcie przewodniczltcy KJ. Rakowski 

Sltdowych (kserokopia 
tresc pisma 

pisma 
nr 5 do nino protokolu). 

Pytan nikt nie zglaszai. 

rady gminy KJ. odczytai treSc uchwaly w sprawie powolania Zespolu ds. 
kandydat6w na lawnik6w stanowi'lclt zal. nr 6 do nino protokolu. 

W jawnym uchwala Nr IXl40/15 w podjf(ta 
jednogiosnie: 15 giosami w obecnosci 15 radnych mrnc.r.ull1U~I"'L';'" 

Do punktu 7 - 8 
porzadku obrad 

do podejmowanych uchwa!: 
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- w sprawie zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 
na lata 2015-2023, 

- uchwaly w sprawie zmian do Uchwaly budzetowej Nr lUll 0/ J4 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grudnia 2014r., 

przedstawila skarbnik gminy A. Kr61ikowska omawiajqc poszczeg61ne zalqczniki do Uchwaly 
w sprawie zmian budzetowych na 20 15r. Ponadto poinformowala, ze zmiany budzetowe powodujq 
koniecznosc zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i om6wila szczeg61owo poszczeg61ne 
zalqczniki do uchwaly. 

W trakcie wypowiedzi skarbnik gminy na sal y obrad przybyli: 

kierownik Zakladu Gospodarki Komunalnej w Somiance Waldemar ZioIa, 

wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. 


Pytan ani uwag w tym punkcie nikt nie zglaszal. 

Przewodniczqcy rady gminy K.J. Rakowski powital przybylych gosci a nastypnie odczytal tresc 
uchwaly w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieioletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 
na lata 2015 - 2023 stanowiqcq zal. nr 7 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr IXJ41115 w przedmiotowej sprawie zostala podjc;ta 
jednoglosnie: 15 glosami "za" w obecnosci 15 radnych podczas gtosowania. 

Do punktu 8 
porzadku obrad 

Przewodniczqcy rady gminy K.J. Rakowski odczytal trcSc lIchwaly w sprawie zmian do Uchwaly 
budzetowej Nr IIVI01l4 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. stanowiqcq zat nr 8 do 
nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr IXJ42/15 w przedmiotowej sprawie zostala podjf(ta 
jednoglosnie: 15 glosami "za" w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 

Do punktll 9 a-f 
porzadku obrad 

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 20 14r. oraz sprawozdanie z wykonania budzetu gminy 

za 20 14r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego GOK w Somiance zostaly radnym 

przestane do zapoznania w ustawowych terminach - stanowiq one odpowiednio zal. nr 9 - 10 do nin. 

protokolu. 


W6jt gminy A. Zolynski przedstawil prezentacjt; w formie multimedialnej (informacjajest dostt;pna 

na stronie www.somianka.pl "Absolutorium dla w6ita") opracowanq na podstawie 

w/w sprawozdan, w kt6rej Poinformowal m.in. 0: 


- strukturze dochod6w i wydatk6w, 

- planie i wykonaniu dochod6w, 

- wykonaniu dochod6w w najwazniejszych dziatach, 
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- otrzymanych dotacjach, 

- planie i wykonaniu wydatk6w, 

- wykonaniu wydatk6w w poszczeg61nych dzialach, 

- zrealizowanych inwestycjach (wraz z informacj'l 0 finansowym udziale srodk6w unijnych 


i dotacji), 
- pozostalych inwestycjach. 
Podsumowuj'lc sprawozdanie stwierdzit ze realizuj'lc budzet kierowal siy zasad,! celowosci, 
rzetelnosci i oszczydnosci w gospodarowaniu srodkami publicznymi, dzialal zgodnie z uchwal,! 
budzetow'l oraz w miary mozliwosci i posiadanych srodk6w finansowych zapewni1: prawidlow'l 
realizacjy budzetu w 2015 roku. Podziykowal pracownikom Urzydu Gminy Somianka, kt6rzy 
przyczyniJi sit( do realizacji budzetu za pomoc w realizacji budzetu, sohysom i radnym za sugestie 
i uwagi jakie otrzymywal w zwi<}Zku z realizacj,! poszczeg61nych inwestycji. Podkreslit, ze budzet 
zostal zrealizowany przez Zesp61 a nie samego W6jta, przez Zesp6t kt6ry siy sprawdza. Na 
zakOl1czenie swego wyst,!pienia zwr6cil si y z prosb,! do Rady Gminy 0 udzielenie absolutorium. 

W trakcie wyst'lpienia W6jta na salt( przybyl radny sejmiku mazowieckiego Miroslaw Augustyniak. 

Do punktu 9 b 
porz'}dku obrad 

Skarbnik gminy A. Kr61ikowska odczytala tresc opinii RIO z dnia 22 kwietnia 2015r. 
o przedlozonym przez W6jta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy za 
2014 rok wraz z informacjlJ: 0 stanie mienia komunalnego i objasnieniami, stanowi'lcej zal. nr 11 do 
nino protokolu - opinia pozytywna. 

Pytan ani uwag do przedstawionej opinii nikt nie zglaszat 

Do punktu 9 c 
porzadku obrad 

Przewodnicz'!cy rady gminy K.J. Rakowski odczytal tresc uchwaly w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok 
stanowi,!c,! zal. nr 12 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwa!a Nr IXJ43/15 w przedmiotowej sprawie zostala podj~ta 

jednoglosnie: 15 glosami "za" w obecnosci ] 5 radnych podczas g!osowania. 

Do punktu 9 d 
porz'ldku obrad 

Przewodnicz,!cy Komisji Rewizyjnej R. Rakowski odczytat tresc wniosku kierowanego do RIO 
w sprawie absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2014r. stanowi,!cego zal. nr 13 do nino 
protokolu i poinformowal, ze komisja wnioskowala 0 udzielenie absolutorium. 

Do punktu 9 e 
porzqdku obrad 

Przewodnicz'lcy rady gminy K. J. Rakowski odczytat tresc opmll RIO z dnia 28 maJa 2015r. 
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o wniosku Komisjy Gminy Somianka w sprawie udzielenia 
absolutorium w6jtowi gminy za 20 14r. "t"r'("\UJ zal. nr 14 do nino protokolu. 

Pytan ani w tym punkcie nikt nie zgiaszal. 


Do punktu 9 f 


Przewodnicz'lcy gminy KJ. uchwaiy w absolutorium 
z t)-tutu wykonania budzetu za 2014 zal. nr 15 do nino protokolu. 

W g1osowaniu jawnym uchwala Nr w przedmiotowej zostala podj~ta 

jednoglosnie: 15 "za" w obecnosci 15 radnych podczas glosowania. 

W6jt gminy zosta1 nagrodzony brawam i. 

osoby obecne na i wryczyli 

punktu 10 
porzadku obrad 

W6jt A. ZOfynski - proponowana do uchwaly w uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi'lz)'Wania Problem6w Alkoholowych. Narkomanii 
w gminie Somianka na rok 2015 wynika z faktu zgloszenia sit( grupy 
wyjazdu na spotkania trzezwosciowe. Proponowana zmiana 

rodzinom, osobom m.in. od alkoholu na 

Pytan w punkcie 

rady gminy KJ. odczytal treSc uchwaly w zmieniaji:}cej Uchwalt( 
Nr IWllll4 Rady Gminy Somianka z 30 grudnia 2014 r. w uchwalenia Gminnego 

Profilaktyki i Problem6w Alkoholowych. 
Somianka na rok 2015 zat. Dr 16 do niD. protokolu. 

W jawnym uchwala Nr IXJ45/15w przedmiotowej sprawle zostala podj~ta 

jednogtosnie: 15 glosami "za" w obecnosci 15 radnych podczas 

Do punktu 11 

rady gminy uchwait( w sprawie utworzenia 
obwodu do glosowania w Karnego w 

glosowania 
ustalenia numeru, Wyborczej 

wybory dotyczi:} spraw og6lnospotecznych. Tym razem tworzymy obw6d 
przeprowadzenia referendum og61nokrajowego zapJanowanego na dzien 6 wrzesnia 20 I 

odczytal trese uchwaly w sprawie utworzenia obwodu glosowania 
referendum planowanego na 6 wrzesnia 201 
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zal. nr 17 do nino protokolu. 

W glosowaniu jawnym uchwala Nr IXl46/15 w zostala podj~ta 

jednoglosnie: 15 glosami w 15 radnych 

Przed zakonczeniem obrad gios zabrali: 

;... Wiceprzewodnicz(J:cy Sejmiku Mazowieckiego M. Krupillski powital 
i pozdrowi! obecnych na wojewodztwa mazowieckiego 
Adama Struzika. Pogratulowal za absolutorium. Pogratulowa! wszystkim, 
ktorzy wspolpracowali z I r. "Zartowalismy, i.e Wasz wojt pozbiera! wszystkie 

z PROW Somianka". Poinformowal zebranych 
Na zakollczenie swego wystqpienia 

;... 	 otrzymania absolutorium 
i mieszkancom WOJTA. " ...mBo sluchac ''''''.''''''.V 

sprawozdania z wykonania cos dolega to potrafi 
a my jestesmy Widac dobr(J: wspotpracy bo zgoda buduje 
a niezgoda rujnuje" zwr6cil uwagy na wysoki 
wydatkowanych srodk6w i w stosunku do dochod6w 
Poinformowalo tym, i.e na wrzeSnia i paidziernika br. zostanq ogtoszone 
nabory i najprawdopodobniej to nabor w 2015r. Bl(dq tei. srodki z 
w wysokosci 3000 000 4 000000 wiejskie na infrastruktury. Ponadto bydq 
jeszcze srodki w i LGR, 0 kt6re gmina Somianka rowniez moze 
ubiegac bo jest sW(J: wypowiedi przekazal kilka informacji 
o sytuacji rolnikow w Polsce. Polityka roina spowodowata, i.e Polska rna najmtodszych 
rolnikow w By! dumny z faktu. 

;... 	 Starosta powiatu B. P(J:gowski podzil(kowat radzie gminy wojtowi za 
wspotpracy za podjycie pomocy d la szpitala w postaci 
zlot6wki iny. Poinformowal 0 nowych wyzwaniach a 

powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkow 
na II( inwestycjl( moze pozyskac z PRO W ponad 3000000 

wiceministra rolnictwa T. Nalewajka 
realizowana droga w 

absolutorium i zyczyl powodzenia w 

;... 	 Radny 

A. Kaczmarczyk - dzis otrzymatem pismo 0 


w Wczesniej utrzymanie rowow nalei.alo do zadall 


9 



Teraz mozna wnioskowae, ze zadanie 7,",("<U"1"\ zrzucone na Jak to 
jest? 

Odp. Starosta powiatu wyszkowskiego B. ao rowach mowimy? 

Przewodniczqcy rady gminy K.J. Rakowski o 

Odp. Starosta powiatu wyszkowskiego - rowy melioracyjne dzielimy na 
podstawowe i szczegotowe. Rowy wykosie i odmulie. 

Soltys sotectwa Janki A. Kaczmarczyk w pismie mowa 0 konserwacji. 

Odp. Starosta powiatu - to 0 czym mow ie;:, to wlasnie 

konserwacja. 


Soltys solectwa Janki A. kolejny problem po\ega na tym, ze niektorych 

rowow w ogo\e nie mao 


Odp. Starosta powiatu 

ale w przypadku kontroli z rowu 

moze bye problemem. rowu 

melioracyjnego. Starostwo 

skladek do spotek rowu. 


Wiceminister rolnictwa problem powszechny. Byto tak, ze 

finansowal melioracje wodne Sq tworem nie wiadomo jakim. 

sprawq indywidualnq rolnika. Obecnie pomyst jest laki, ze 

pod legae pod gminy, ratowac to, co pozostalo. Nie ma komu czyscie rowow. 

lego nie zarobi, my z tym zmierzyc. Zeby wyjsc z tego "pata" nr.'rr?'."' .... YH/i" 


bYfOby 5 mId ztotych juz wiecie jak sprawa wyg\qda. 


Do punktu 12 

Wobec obrad, przewodniczqcy rady gminy K.J. o godz. 16:03 
zamknqt obrady IX zwyczajnej Somianka". 

Protok6t 

I-I Elzbieta Kuchta 

Insp. ds. 

Rady Gminy 
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