
PROTOKÓŁ  NR XXXV/09

z  XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 21 lipca 2009 r.

w sali sali obrad Urzędu Gminy

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 11 osób
Nieobecnych nieuspr.  -   4 osoby  
Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu. 

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy
2. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta
3. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
5. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
6. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

  w Somiance
7. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

  w Somiance
8. Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
9. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
10. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
11. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów: 

• z  XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009 r.
• XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 2009 r.

5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08  z  dnia

30 grudnia 2008 r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Somiance.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  uchwały  Nr  VI/39/2003  Rady  Gminy 

Somianka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji  Planu gospodarki odpadami dla Gminy 

Somianka na lata 2009 – 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy 

Somianka na lata 2009 – 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Somiance do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
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13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  planu  sieci  szkół  podstawowych  oraz  granic  ich  obwodów 
prowadzonych przez gminę Somianka.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

15. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2008 r.
16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O godz. 11.10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy T. J. Tolak. 
Po  stwierdzeniu  quorum -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  11  radnych  (brak  radnego
W.  Bartosiaka,  M.  Rogalińskiego  i  K.  Rakowskiego  oraz  radnej  B.  Kiersnowskiej)  - 
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak przedstawił porządek 
obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowiące zał. nr 3 do nin. 
protokołu.

Do  przedstawionego  porządku  obrad  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  zgłosił  wniosek  dotyczący 
wprowadzenia do porządku obrad przedstawienie przez Społeczny Instytut Ekologiczny współpracy 
między gminą a Instytutem przy realizacji  projektu.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zaproponował realizację zgłoszonego przez Wójta wniosku 
w punkcie 17 porządku obrad. 

Innych propozycji zmian do porządku obrad ani innych uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  11  głosami  „za”  w  obecności
11 radnych podczas głosowania (brak radnego W. Bartosiaka, M. Rogalińskiego i K. Rakowskiego 
oraz radnej B. Kiersnowskiej).  

Porządek obrad XXXV zwyczajnej sesji po przyjęciu wniosku przedstawia się następująco:

3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Przyjęcie protokołów:
- z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009 r.
- z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 2009 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami. 
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXVIII/129/08

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Dyrektora  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Somiance.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy 

Somianka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy 

Somianka na lata 2009 – 2016.
11. Podjęcie  uchwały w  sprawie  uchwalenia  aktualizacji  Programu ochrony środowiska  dla 

gminy Somianka na lata 2009 – 2016.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Somiance do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
13. Podjęcie  uchwały w sprawie planu sieci  szkół  podstawowych oraz granic  ich  obwodów 

prowadzonych przez gminę Somianka.
14. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.
15. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2008 r.
16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania w tym:

-  przedstawienie  przez  Społeczny  Instytut  Ekologiczny  współpracy  między  gminą
    a Instytutem przy realizacji  projektu.

18. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i interpelacje:

– Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak – przy drodze na Wólkę Somiankowską rośnie 
dużo drzew i krzewów. Zasłaniają one widoczność.

– Radny M. Dąbrowski – ta kwestia dotyczy wielu dróg. Wycinka powinna być wykonana 
przy skrzyżowaniach. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie przy drogach powiatowych.

– Radny J. Staśkiewicz – jak opadnie woda koniecznie trzeba będzie poprawić drogę na łąki.

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie składał.

Do punktu 4
porządku obrad

● Zmian do protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXXIII  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  25  maja
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 11 głosami „za”.

● Zmian do protokołu z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 11głosami „za”.

Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 
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 Do informacji Wójta Gminy zgłoszono następującą uwagę:

– Radny L. Kozon – chciałbym zapytać o przydomowe oczyszczalnie.

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – otrzymaliśmy środki na ten cel w wysokości 50.000 zł. natomiast 
koszt realizacji będzie wyższy bo 61.000 zł. Konieczny będzie wkład własny.

– Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  przy  których  szkołach  będą  budowane 
oczyszczalnie przydomowe?

Odp: Zastępca Wójta Gminy A. Salwin – przy szkole w Jackowie Górnym i złożono wniosek na 
tego typu oczyszczalnię przy szkole w Woli Mystkowskiej.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Do punktu 6
porządku obrad

Propozycję zmian budżetowych przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska informując, że:  
• proponuje  się  zwiększyć  planowane  dochody  o  kwotę  2.219.841  zł.  i  jednocześnie 

zmniejszyć o kwotę 2.089.000 zł.
• proponuje  się  zwiększyć  planowane  wydatki  o  kwotę  1.200.641  zł.  i  jednocześnie 

zmniejszyć o kwotę 1.069.800 zł. 
• proponuje się dołączyć plan wydatków inwestycyjnych i limit wydatków inwestycyjnych.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  zakładałem,  że  w  dniu  dzisiejszym  wpłynie  pozostała  kwota
w wysokości 111.070 zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej na bieżące remonty w szkołach. Do 
chwili  obecnej  kwota  ta  nie  wpłynęła  a  to  skutkuje  tym,  że  nie  możemy ogłosić  przetargu  na 
wykonanie zadania. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu 
Gminy Somianka na 2009 r. stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXXV/164/09 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie:  11  głosami  „za”  w  obecności  11  radnych  podczas  głosowania  (brak  radnego
W. Bartosiaka, M. Rogalińskiego i K. Rakowskiego oraz radnej B. Kiersnowskiej).  

Do punktu 7
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że w dniu 
29 maja 2009 r. wpłynęła skarga na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance. Dotyczyła 
ona nieudzielenia informacji nt. wyjazdu dzieci na Olimpiadę SNS. Dnia 16 czerwca br. wpłynęła 
ponowna  skarga  o  nieudzieleniu  informacji  nt.  Organizowanej  olimpiady  w  Głuchołazach. 
Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Dnia 22 czerwca 2009 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka 
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Kultury  w  Somiance  złożyła  pisemne  wyjaśnienie  wraz  z  załącznikami.  Analiza  wyjaśnienia 
pozwoliła  stwierdzić,że informacje Dyrektora GOK są zgodne z  danymi  pozyskanymi  ze  stron 
internetowych. Dyrektor GOK rozmawiając ze Skarżącą w dniu 13 maja i 19 czerwca nie mogła 
podać wyczerpujących informacji bo nie znała szczegółów. W skardze przedstawiono także sprawę 
konfliktu między rodzicami ale ta kwestia nie może być rozpatrywana przez radę gminy bo Rada 
Gminy nie jest organem kompetentnym do rozpatrywania tego rodzaju spraw. Pani M. Zagumna 
została poinformowana o terminie sesji – zawiadomienie wysłano 14 lipca 2009 r.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jak można taką osobę skarżyć. Taka skarga na starcie 
powinna być anulowana.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  skarga  była  rozpatrywana  przez  członków  stałych 
komisji  Rady Gminy i  nie  było osoby,  która  po zapoznaniu się  ze zgromadzoną dokumentacją 
uznałaby skargę za zasadną. Po tym posiedzeniu została przygotowana stosowna uchwałą, którą
w dniu dzisiejszym Rada Gminy będzie podejmować.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na 
działalność Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance  stanowiącej  zał.  nr 7 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/165/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
11  głosami  „za”  w  obecności  11  radnych  podczas  głosowania  (brak  radnego  W.  Bartosiaka,
M. Rogalińskiego i K. Rakowskiego oraz radnej B. Kiersnowskiej).

Do punktu 8
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy T. Lipska informując, że 
proponuje się wprowadzenie m.in. zmian z uwagi na:

– zmianę granic gminy Somianka,
– zwoływanie wspólnych posiedzeń stałych komisji Rady Gminy,
– zapisów wynikających z aktualizacji ustawy o pracownikach samorządowych,
– zmianę załącznika graficznego w związku ze zmianą granic gminy Somianka.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zmiany załącznika do 
uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu Gminy stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/166/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
11  głosami  „za”  w  obecności  11  radnych  podczas  głosowania  (brak  radnego  W.  Bartosiaka,
M. Rogalińskiego i K. Rakowskiego oraz radnej B. Kiersnowskiej).  

O godz. 11.50 Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak na wniosek radnych, ogłosił 10 – minutową 
przerwę.
Obrady wznowiono  o  godz.  12.20  w  obecności  9  radnych  –  brak  radnych:  M.  Dąbrowskiego
i  S.  Nasiadka  oraz  radnych:  W.  Bartosiaka,  M.  Rogalińskiego  i  K.  Rakowskiego,  radnej
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B. Kiersnowskiej. 
Do punktu 9

porządku obrad

Wójt  Gminy A. Żołyński poinformował,  że  uchwała w tej  sprawie była już podjęta ale jak się 
okazało  trzeba  powołać się  na inne  akty normatywne regulujące  sprawę nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości.  Poprzednio powołaliśmy się na ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami  a  Skarb  państwa  wskazał  nam  inną  podstawę  a  mianowicie  ustawę  z  dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Na salę powrócił radny M. Dąbrowski – stan 10 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości  stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/167/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie:
10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania (brak: radnego S.  Nasiadka oraz
W. Bartosiaka, K. Rakowskiego, M. Krysiaka,  i radnej B. Kiersnowskiej).  

Do punktu 10 – 11
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – Plan gospodarki odpadami oraz Program ochrony środowiska co kilka 
lat wymagają aktualizacji. Zarówno Plan gospodarki odpadami jak i  Program ochrony środowiska 
zostały przedstawione organom nadzorczym i uzyskały pozytywne opinie.. Teraz pozostaje podjęcie 
stosownych  uchwał  przez  Radę  Gminy  aby  mogły  stać  się  obowiązującymi.  Te  plany  zostały 
omówione na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy.

Przedstawiciel Kancelarii radców prawnych – art. 7 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym 
precyzuje potrzebę podjęcia powyższych uchwał.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

• Przewodniczący  Rady Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
aktualizacji  Planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Somianka  na  lata  2009  –  2016 
stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/168/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania  (brak: radnego S.  Nasiadka oraz
W. Bartosiaka, K. Rakowskiego, M. Krysiaka,  i radnej B. Kiersnowskiej).

• Przewodniczący  Rady Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
aktualizacji  Programu  ochrony  środowiska  dla  gminy  Somianka  na  lata  2009  –  2016 
stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/169/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania (brak: radnego S.  Nasiadka oraz
W. Bartosiaka, K. Rakowskiego, M. Krysiaka,  i radnej B. Kiersnowskiej).
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Do punktu 12
porządku obrad

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Somiance D. Chodyna -  przepisy ustawy
z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 
z  2009  r.  Nr  1,  poz.  7  z  późn.  zm.)  nakładają  na  wójtów,  burmistrzów,  prezydentów  miast 
obowiązek  prowadzenia  postępowań  wobec  dłużników  alimentacyjnych,  w  tym do  wydawania 
decyzji administracyjnych w zakresie określonym przepisami ustawy.
Z kolei zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.)  wskazują,  że  do  załatwiania  indywidualnych  spraw
z  zakresu  administracji  publicznej  rada  gminy  może  upoważnić  również  organ  wykonawczy 
jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.
Kierownik GOPS został upoważniony przez Wójta Gminy do prowadzenia postępowań w sprawie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego do czego upoważnia art.  4 ust.  3,  art.  12 ust.  2 ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Aby zapewnić właściwe prowadzenie postępowania zarówno wobec uprawnionych do świadczeń
z  funduszu  alimentacyjnego  jak  też  wobec  dłużników  alimentacyjnych  celowym  wydaje  się 
prowadzenie tych spraw w tym wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach przez tę 
samą osobę, tj. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Z tych względów wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Radny L. Kozon – czy dużo mamy takich dłużników?

Odp. Kierownik GOPS D. Chodyna – wobec 16 prowadzimy postępowanie a płacimy 26 świadczeń 
alimentacyjnych.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie   upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance do podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/170/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania (brak: radnego S.  Nasiadka oraz
W. Bartosiaka, K. Rakowskiego, M. Krysiaka,  i radnej B. Kiersnowskiej).

Do punktu 13
porządku obrad

Zastępca Wójta Gminy A. Salwin – w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2009 r. 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Wypychach w szkołę filialną  nastąpiła konieczność 
zmiany planu sieci  szkół  podstawowych oraz  granic  ich  obwodów prowadzonych przez  gminę 
Somianka.  W  punkcie  5  dla  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Woli  Mystkowskiej
z filią w Nowych Wypychach z klasami I-III proponujemy:

• następujące miejscowości wchodzące w skład obwodu - Wola Mystkowska, Ostrowy, Nowe 
Kozłowo,  Stare  Kozłowo,  Skorki,  Nowe Wypychy,  Stare  Wypychy,  Wielątki  Rosochate, 
Stary Mystkówiec,

• następując granice obwodu szkoły: 
- od strony wschodniej: granica administracyjna gminy Somianka i gminy Wyszków,
- od strony południowej: granica obrębu Kręgi, Wólka Somiankowska i Zdzieborz,
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- od strony zachodniej:granica administracyjna gminy Somianka i gminy Zatory i granica obrębu
   Stare Wypychy, Nowe Wypychy i Wielatki Rosochate,
- od strony  północnej: granica administracyjna gminy Somianka, gminy Zatory, gminy Rząśnik
   oraz gminy Wyszków.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  planu  sieci  szkół 
podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez gminę Somianka  stanowiącej zał. nr 
12 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/171/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 10 
głosami  „za”  w  obecności  10  radnych  podczas  głosowania  (brak:  radnego  S.  Nasiadka  oraz
W. Bartosiaka, K. Rakowskiego, M. Krysiaka,  i radnej B. Kiersnowskiej).

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – zmiana górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych została 
podyktowana  koniecznością  dostosowania  stawek  do  wymogów  firm  odbierających  odpady
z terenów letniskowych. Warunki odbioru odpadów z tych terenów są utrudnione. Dlatego nastąpiło 
zróżnicowanie  górnych  stawek opłat  za  odbiór  odpadów od stałych  mieszkańców i  właścicieli 
nieruchomości z terenów letniskowych. Rada Gminy ma takie kompetencje. Ponadto likwidujemy 
zapis z poprzedniej uchwały dotyczący ryczałtu.

Sołtys  Sołectwa  Nowe  Wypychy  B.  Grzywacz  –  czy  coś  będzie  robione  w  budynku  szkoły
w Nowych Wypychach?

Przewodniczący  rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  proszę  w  wolnych  wnioskach  zgłosić  to  zapytanie. 
Trzymajmy sie ustalonego porządku obrad.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych  stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/172/09 w w/w sprawie została podjęta jednogłośnie: 
10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania (brak: radnego S.  Nasiadka oraz
W. Bartosiaka, K. Rakowskiego, M. Krysiaka,  i radnej B. Kiersnowskiej).

Do punktu 15
porządku obrad

Na salę przybył kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance A. Piątek i przedstawił 
treść sprawozdania, którego pisemna treść stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu.

Do przedstawionego sprawozdania zgłoszono następujące pytania i uwagi:

• Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – mieszkańcy sołectwa domagają się uruchomienia 
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hydrantu przy skrzyżowaniu. Kilka razy to zgłaszałem. Kiedy to będzie zrobione?

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – w miesiącu sierpniu hydrant zostanie uruchomiony.
• Radny M. Dąbrowski – za wodę zebraliście 99.900 a wydatki są wyższe. Gmina musiała 

dołożyć.

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – za wodę Zakład zebrał 299.000 zł. a za śmieci 99.900 zł. 

Radny M. Dąbrowski – w takim razie ja zrozumiałem odwrotnie.

• Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  jeśli  sprzeda  pan  wodę  to  ja  czuję  się 
zobowiązany do dokonania zapłaty. Po co wysyłać pracownika?

Odp.  Kierownik  ZGK A.  Piątek  –  odnośnie  ściągalności  za  wodę to  powiem,  że  jest  wysoka. 
Wychodzimy do mieszkańców z inicjatywą. Nasi inkasenci spisują liczniki i przyjmują zapłatę. Dla 
nieterminowych  płatników  są  pewnego  rodzaju  komornikami.  W  przypadku  zaległości
w płatnościach wysyłamy pisma ponaglające. Mamy niższe zadłużenie niż gmina Wyszków. 
 

• Radny M. Dąbrowski – czy na terenie całej gminy założone zostały wodomierze?

Odp. Kierownik ZGK A. Piątek – u ok. 40 odbiorców wodomierzy nie ma. Są to budynki o niskim 
standardzie i zimą woda tam by zamarzła.

• Radny M. Dąbrowski – rozmawiałem z działkowiczami nt. Odbioru odpadów i okazało się, 
że oni nie są zadowoleni z workowej formy odbioru odpadów. Zwierzęta rozrywają worki
i  zanieczyszczają  teren.  Chcieliby  pojemniki.  Pojemnik  inaczej  wygląda  i  jest 
praktyczniejszy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – według wiedzy, która posiadam to każdy właściciel wybiera firmę 
odbierającą odpady a firma „Błysk” i firma Pana Włodarczyka daje pojemniki. Zakład Zieleni daje 
worki.  Stali  mieszkańcy  zazwyczaj  wybierają  pojemniki  natomiast  okazjonalnie  korzystający
z działki zapewne wybiorą worki. Jeśli dobrze zrobione byłyby drogi to łatwiej byłoby dojechać do 
poszczególnych posesji i odebrać odpady. Część uliczek jest ślepych. Wjazd cięższym samochodem 
jest  utrudniony.  Obecnie  prowadzimy  akcję  z  udziałem  Policji  dotyczącą  ustalenia  i  ukarania 
sprawców zanieczyszczania terenu gminy stałymi odpadami komunalnymi. Policja sprawdza także 
czy dany właściciel  nieruchomości zabudowanej  posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów 
komunalnych  z  firmą  posiadającą  zezwolenie  na  usuwanie  odpadów  z  naszego  terenu.  Po 
zakończonej akcji zaproszę przedstawiciela Policji aby złożył sprawozdanie z działalności.  

• Radny M. Dąbrowski – czy mogę wyrzucić śmieci z rowu do kontenera ustawionego przy 
wysypisku w Jankach?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to nie jest nasz kontener. My tylko udzieliliśmy pozwolenia na 
ustawienie kontenera Zakładowi Zieleni. Jeśli znajdzie Pan śmieci na własnej działce to sam jet pan 
za nie odpowiedzialny.

Z sali obrad wyszedł radny J. Staśkiewicz – stan 9 radnych.
•  Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – wszyscy chcemy, wszyscy żądamy a czy ktoś 

podziękował za to co Pan Wójt i  Pani Wicewójt  zrobili  między sesjami? Ja dziękuję za 
dowiezienie tłucznia.
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Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  podziękował  Kierownikowi  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej za złożenie sprawozdania.

Do punktu 16
porządku obrad

W tym punkcie Wójt Gminy A. Żołyński udzielił odpowiedzi na następujące zapytanie:

Wycinka drzew i krzewów przy skrzyżowaniach – odp. Zrobimy.

Poprawa  stanu  drogi  na  łąki –  odp.  Jesteśmy  w  trakcie  realizacji  zadania.  Obecnie  zostało 
przerwane z uwagi na warunki. Jak woda opadnie zostanie dokończone.

Czy coś  będzie  robione  w budynku  szkoły w Nowych  Wypychach –  odp.  W budynku  szkoły
w Nowych Wypychach będzie funkcjonowało przedszkole oraz szkoła o strukturze organizacyjnej
I  –  III.  Umowa na funkcjonowanie  przedszkola  została  podpisana  i  przedszkole  ma  ruszyć  od
1 września br. Trzeba przeprowadzić remont i mam nadzieję, że zdążymy do 1 września 2009 r.

Do punktu 17
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Wniosek o utworzenie nowego Sołectwa Popowo - Letnisko
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  treść  wniosku  mieszkańców  miejscowości 
Popowo – Letnisko o utworzenie Sołectwa – wniosek stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu.

Na salę obrad powrócił radny J. Staśkiewicz – stan 10 radnych.

Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych – decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Gminy.

Na salę obrad powrócił radny L. Kozon a wyszedł radny S. Szczerba – stan 10 radnych.

Radny  M.  Dąbrowski  –  Popowo  Letnisko  powstało  z  Sołectwa  Popowo  –  Parcele.  Obecnie 
mieszkańcy Popowa Letnisko głosowali w Hucie Podgórnej. To tylko świadczy o tym, że nie mają 
własnego reprezentanta. Uważam, że powinni mieć własnego sołtysa.

Radni (w większości) zdecydowali o tym, że wniosek zostanie przedyskutowany na najbliższym 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy.

Przedstawienie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
Wójt Gminy A. Żołyński – od 29 czerwca 2009 r. mamy nową Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Somiance Panią Dorotę Groszkiewicz.

Co z kanalizacją i siecią wodociągową w Michalinie
Sołtys  Sołectwa  Michalin  W.  Czarnowska  –  kiedy  zaczniemy  działać  w  Michalinie?  Dwóch 
mieszkańców przeprowadza się do nowego domu i nie wiedzą jak rozwiązać problem ścieków. A co 
z wymianą sieci wodociągowej?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli chodzi o wodociąg to w sierpniu ruszą prace. Natomiast jeśli 

10



chodzi o kanalizację to wniosek o dofinansowanie został złożony 30 czerwca 2009 r. przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i nie wiadomo czy ZGK otrzyma dofinansowanie na ten cel. We wniosku 
zaplanowano również:

– wykonanie przydomowych oczyszczalni,
– sieć wodociągową,
– zakup wozu asenizacyjnego,
– nowa stację uzdatniania wody w Somiance.

Podziękowanie za poprawę stanu drogi
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – dziękują za podsypanie drogi łączącej miejscowość 
Michalin z miejscowością Kręgi.

Przepust i stan drogi w kierunku Somianki
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – zgłaszam problem przepustu i stanu drogi w kierunku 
Somianki. Nie wiem co z tym zrobić, trzeba byłoby podczyścić rów.

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  czyszczenie  do spółek,  konserwacja  należy do rolnika.  Może 
trzeba byłoby zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wtedy szybko sprawa 
by ruszyła.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – najdłuższy odcinek mają Państwo Liśkiewicze. Może 
najpierw należałoby porozmawiać.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – gmina nie może czyścić rowów bo to nie jest zadanie gminy.

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – może sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie porozmawia 
ze swoimi rolnikami, ja ze swoimi i wspólnie problem rozwiążemy.

Odp.  Sołtys  Sołectwa  Somianka  Zaszosie  T.  Grześkiewicz  –  rolnicy  z  Michalina  wystąpili  ze 
Spółek Wodnych więc niech sami zajmą się problemem. Pan Liśkiewicz płaci składki więc w jego 
przypadku sprawą powinny zająć się Spółki Wodne. 

Czy odpowiedni wóz asenizacyjny
Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – przewiduje się zakup wozu asenizacyjnego o poj. 6 m3. 
Wydaje mi się, że będzie za mały na potrzeby gminy. Moim zdaniem powinno się zakupić wóz
o poj. 10  m3.

Odp. Kierownik ZGK w Somiance A. Piątek – wjazd z dużą beczką na niektóre tereny będzie 
utrudniony a nawet niemożliwy.

Problem zapowietrzania sieci wodociągowej
Sołtys  Sołectwa  Celinowo  Z.  Kalinowski  –  przy  wyłączeniu  prądu  a  potem  przy  włączeniu 
dochodzi do zapowietrzenia sieci wodociągowej. Czy jest możliwe odpowietrzenie?

Odp. Kierownik ZGK w Somiance A. Piątek – wyłączenia prądu na terenie gminy są bardzo częste. 
Nie bylibyśmy w stanie  w weekendy tym problemem się  zająć.  Użytkownicy w takiej  sytuacji 
powinni korzystać z sieci równomiernie , stopniowo.

Podziękowanie za kruszywo
Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – dziękuję za kruszywo dowiezione na drogę i proszę
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o więcej.

Prośba o poprawę stanu drogi  wiodącej do Cisk
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – chcę zwrócić się o poprawę stanu drogi wiodącej do 
Cisk.. Tam są takie wyrwy, że koło można urwać.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli chodzi o łatanie dziur w asfalcie to ten problem zgłoszę. Chcę 
jeszcze przypomnieć, że w budżecie na naszą nakładkę mamy 150.000zł. Inwestycja planowana do 
realizacji wspólnie ze Starostwem.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – nie wszystko do Wójta. Jeśli coś dotyczy Starostwa 
to trzeba zebrać się we trzech i jechać do Starostwa.

Budowa muld
Sołtys  Sołectwa  Stare  Płudy H.  Wykowska  –  mieszkańcy Starych  Płud  zwracają  się  z  prośbą
o budowę spowalniaczy w Starych Płudach od strony drogi krajowej lub od strony Suwina.

Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – droga dobra, przez wieś jeżdżą 120 km/h.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – pierwszy raz słyszę o spowalniaczach. Nie wiem czy na takim 
odcinku spowalniacze  zdadzą  egzamin.  Ponadto nie  wiem,  czy w tym roku finanse  nam na  to 
pozwolą bo nie było w planie tego zadania.

Sołtys Sołectwa Stare Płudy H. Wykowska – spowalniacze chociaż na pewnym odcinku problem 
rozwiążą.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

O godz.  13.35 Przewodniczący rady Gminy T.J.  Tolak ogłosił  20 – minutową przerwę. Obrady 
wznowiono o godz. 13.55 w obecności 8 radnych (brak radnych: W. Bartosiaka, B. Kiersnowskiej, 
K. Mosakowskiego, S. Nasiadka, K. Rakowskiego, M. Rogalińskiego oraz H. Wykowskiej).

Po przerwie przystąpiono do multimedialnej prezentacji ekologicznej w wykonaniu Pana Tomasza 
Włoszczowskiego – koordynatora projektu.

Kserokopia  deklaracji  współpracy  między  Społecznym  Instytutem  Ekologicznym  a  gminą 
Somianka stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu.

Do punktu 18
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1520 w obecności
8 radnych zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:
/-/ Elżbieta Kuchta                                                                                        Przewodniczący 
 Insp. ds. obsługi                                                                                             Rady Gminy

  
 Rady    Gminy                                                                                               /-/ Tadeusz Jacek Tolak
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