
PROTOKÓŁ Nr I/10
z I zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która obradowała w dniu 29 listopada 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy
2. Kuchta Tadeusz Mirosław - radny Rady Powiatu Wyszkowskiego
3. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta Gminy
4. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
5. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
6. Nieścior Jacek - Radca Prawny
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Przedstawiciel prasy lokalnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Somianka.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta.
8. Powołanie stałych komisji Rady Gminy.
9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków przez radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  13.10  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  (do  czasu  wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy), radny senior  Kazimierz Mosakowski. 
Na wstępie powitał:

• Wójta Gminy Andrzeja Żołyńskiego
• radnych Rady Gminy
• radnego Powiatu Wyszkowskiego Tadeusza Mirosława Kuchtę 

Powitał również biorących udział w sesji:

• Panią Agnieszkę Salwin - Zastępcę Wójta
• Panią Teresę Lipską - Sekretarz Gminy
• Panią Annę Królikowską - Skarbnik Gminy
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• Pana Jacka Nieściora - Radcę Prawnego
• Panią Elżbietę Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

Następnie prowadzący obrady K. Mosakowski stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych 
i podejmowane uchwały będą prawomocne. 

Do punktu 2
porządku obrad

Przed  złożeniem  ślubowania  prowadzący  obrady  K.  Mosakowski  poinformował,  że 
przewodniczący  Gminnej  Komisji  Wyborczej  B.  Krysiak  wręczy  radnym  zaświadczenia
o wyborze na radnych Rady Gminy Somianka.

Po wręczeniu zaświadczeń przystąpiono do złożenia ślubowania przez radnych.

Odegrano hymn  państwowy.  Następnie  prowadzący obrady K.  Mosakowski  odczytał  rotę 
ślubowania  a  najmłodsza  radna  Dorota  Majewska  odczytała  z  listy  obecności  kolejno 
nazwiska  radnych  składających  ślubowanie.  Każdy  z  radnych  unosząc  prawą  dłoń 
wypowiedział słowo „ślubuję” a czternaścioro z nich  dodatkowo wypowiedziało zdanie „Tak 
mi  dopomóż  Bóg” – treść  ślubowania  stanowi zał.  nr 2 do nin.  protokołu.  Ślubowanie 
złożyło  15 radnych.

Do punktu 3
porządku obrad

Po  przedstawieniu  przez  prowadzącego  obrady  porządku  sesji  (zawiadomienie  stanowi
zał. nr 3 do nin. protokołu), Wójt Gminy A. Żołyński (powołując się na pismo Państwowej 
Komisji  Wyborczej  z dnia 25.11.2010 r. stanowiące  zał.  nr 4 do nin. protokołu) zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku sesji punktu 7 „Złożenie ślubowania przez Wójta”.  Wyniki 
wyborów  wójtów  (burmistrzów,  prezydentów  miast)  ukażą  się  w  Dzienniku  Ustaw  po 
głosowaniu  ponownym ustalonym na  dzień  05.12.2010 r.  Z uwagi  na  powyższe  złożenie 
ślubowania przez Wójta odbędzie się na innej sesji. 

Innych wniosków do ustalonego porządku nikt nie zgłaszał.

Radny senior K. Mosakowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  Wójta  został  przyjęty  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Prowadzący obrady K. Mosakowski zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej składającej 
się z trzech osób celem przeprowadzenia głosowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego 
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Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego. Poinformował również, że osoby wchodzące w skład 
w/w komisji  nie  będą  mogły  kandydować  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  ani  też  na 
Wiceprzewodniczącego.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
1. Polak Beata Elżbieta
2. Majewska Dorota
3. Suchecka Barbara

Prowadzący  obrady  zapytał  czy  zgłoszone  osoby  wyrażają  zgodę  na  kandydowanie  do 
Komisji  Skrutacyjnej.  Wszyscy  zgłoszeni  udzielili  odpowiedzi  twierdzącej.  Prowadzący 
obrady zamknął listę i poddał pod głosowanie zaproponowany skład.

W głosowaniu jawnym większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 
Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Polak Beata Elżbieta
2. Majewska Dorota
3. Suchecka Barbara

Członkowie  Komisji  Skrutacyjnej  wybrali  na  przewodniczącego  komisji  –  radną  Beatę 
Elżbietę Polak.
                  

Do punktu 5
porządku obrad

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny L. Kozon zgłosił na w/w stanowisko Pana Krzysztofa Jana Rakowskiego. 

Innych kandydatur nikt nie zgłaszał.

Radny K.J. Rakowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Prowadzący obrady zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatur na 
Przewodniczącego Rady.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie: 15 głosami „za” opowiedzieli się za zamknięciem 
listy.

Prowadzący  obrady K.  Mosakowski  o  godz.  13.40  ogłosił  15  minutową  przerwę  celem 
przygotowania kart do głosowania.  

Obrady wznowiono o godz. 13.55 w obecności 15 radnych,

Po  przerwie  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  B.E.  Polak  przedstawiła  zasady 
glosowania:
Głosowanie  odbędzie  się  na  kartach  ostemplowanych  pieczęcią  o  treści  „Rada  Gminy
Somianka”. Na kartach do głosowania zostaną wydrukowane imiona i nazwisko kandydata. 
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Karty  zostaną  ostemplowane  pieczęcią  „Rada  Gminy  Somianka”.  Proponujemy,  aby 
głosujący  „za”  zgłoszonym  kandydatem  pozostawił  imiona  i  nazwisko  wydrukowane  na 
karcie,
w przypadku skreślenia głos zostanie uznany za głos „przeciw”. Głosem nieważnym będzie 
głos  złożony  na  innej  karcie  niż  ustalono  np.:  bez  pieczęci,  z  wypisanymi  odręcznie 
kandydatami na przewodniczącego. 

Pytań ani uwag do przedstawionych zasad głosowania nikt nie zgłaszał

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej otworzyła i okazała urnę a następnie przystąpiono do 
głosowania. Po oddaniu głosów Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy i sporządziła protokół. 

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  B.E.  Polak  odczytała  treść  protokołu  w  sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy podając wynik głosowania – w/w protokół Komisji 
Skrutacyjnej   wraz  z  kartami   głosowania  stanowią  odpowiednio  zał.  nr  5  i  6  do  nin. 
protokołu.

W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 15 „za” głosów. Głosów nieważnych nie 
było.

Przewodniczącym  Rady  Gminy  wybrany  został  jednogłośnie  radny  Krzysztof  Jan 
Rakowski.

Prowadzący  sesję  K.  Mosakowski  odczytał  treść  uchwały  Nr  I/1/10  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.
Następnie złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu, zaprosił Go do prezydium
i zwrócił się z prośbą o poprowadzenie dalszej części obrad.

Przewodniczący  K.J.  Rakowski  podziękował  radnym  za  zaufanie  i  zapewnił,  że  dołoży 
wszelkich starań aby sprostać powierzonym Mu obowiązkom. Wyraził nadzieję, że wspólnie 
z  Wójtem,  Zastępcą  Wójta  i  radnymi.  „Chciałbym  aby  wóz  pod  nazwą  „Nasza  gmina 
Somianka ciągnięty był przez wszystkich radnych w jedną stronę i oby w nim znalazło się 
miejsce  dla  Pana  Wójta  Andrzeja  Żołyńskiego  i  Pani  Zastępcy  Wójta  Agnieszki  Salwin
a wtedy mieszkańcy będą z nas zadowoleni” 

Następnie przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad tj. wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy.

Do punktu 6
porządku obrad

Radny T. Kokoszka zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy radnego Leszka Kozona.

Radny J. Kuchta zgłosił Wiesława Bartosiaka.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski o godz. 14.05 ogłosił 15 – minutową przerwę 
celem przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie przystąpiono do głosowania w celu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej B.E. Polak przedstawiła zasady glosowania:
na  kartach  do  głosowania  będą  wydrukowane  nazwiska  kandydatów.  Karty  zostaną 
ostemplowane pieczęcią „RADA GMINY SOMIANKA”. Proponujemy, aby imię i nazwisko 
typowanego kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pozostawić na liście a drugie 
nazwisko wykreślić. W przypadku jeśli na karcie pozostanie więcej niż jedno nazwisko bez 
skreślenia,  bądź wszystkie  nazwiska z karty zostaną skreślone to taki  głos będzie głosem 
nieważnym. Głosem nieważnym będzie również głos złożony na innej karcie niż ustalono np. 
bez pieczęci, z wypisanymi odręcznie kandydatami na Wiceprzewodniczącego.

Radca prawny wyjaśnił, że Wiceprzewodniczącym zostanie wybrana ta osoba, która uzyska 
co najmniej 8 głosów „za”.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła w tej sprawie tajne głosowanie w wyniku, którego:
• radny W. Bartosiak otrzymał 7 głosów „za”,
• radny L. Kozon otrzymał 8 głosów „za”

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy wybrany został Leszek Kozon otrzymując 8 głosów 
„za”.

Protokół Komisji  Skrutacyjnej  powołanej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
wraz z kartami głosowania stanowią odpowiednio zał. nr 8 i 9 do nin. protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  Nr  I/2/10  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

Wiceprzewodniczący  L.  Kozon  podziękował  za  wybór  i  zapewnił,  że  będzie  wspierał 
Przewodniczącego Rady Gminy razem z nim wspólnie będzie ciągnął przysłowiowy „wóz” 
oraz dodał, że nie powinno być gorzej lecz lepiej.

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący Gminy T.J. Tolak poinformował, że zgodnie ze statutem Gminy funkcjonują 
trzy stałe komisje tj.: 

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja  ds.  Rolnictwa,  Rozwoju  Społeczno  –  Gospodarczego  i  Gospodarki 

Finansowej. 
3. Komisja ds. Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego.

Przystąpiono do ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  wnioskował  o  5  –  osobowe  składy  stałych  komisji  Rady 
Gminy.  Zaproponował,  aby  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  wzorem  lat  poprzednich 
wszedł do dwóch komisji.

Wniosek Przewodniczącego dotyczący 5-osobowych składów komisji został zaakceptowany.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur

 Do Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni:

1. Radny Kazimierz Mosakowski
2. Radny Mirosław Rogaliński 
3. Radny Robert Ostatek
4. Radny Robert Rakowski  
5. Radny Tadeusz Kokoszka

Innych propozycji nie zgłaszano.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

 Do  Komisji  ds.  Rolnictwa,  Rozwoju  Społeczno  –  Gospodarczego  i  Gospodarki 
Finansowej zostali zgłoszeni:

1. Radny Tadeusz Wiktor Dylak
2. Radna Agnieszka Jenoch
3. Radna Dorota Majewska
4. Radny Leszek Kozon
5. Radny Jacek Kuchta

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

 Do  Komisji  ds.  Samorządu,  Zdrowia,  Oświaty oraz Porządku Publicznego  zostali 
zgłoszeni:

1. Radna Beata Elżbieta Polak
2. Radna Barbara Suchecka
3. Radny Leszek Kozon
4. Radny Wiesław Bartosiak
5. Radny Dariusz Załoga

Innych propozycji nikt nie zgłaszał. 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  uchwałę  Nr  I/3/10  w  sprawie  składu  osobowego 
stałych komisji Rady Gminy stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie: 15 głosami „za”.

Do punktu 8
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 9
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz.14.40 zamknął 
sesję wypowiadając słowa: „Zamykam obrady I zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

.

Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczył:

/-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący 
    Rady Gminy

  Insp. ds. obsługi
   Rady    Gminy                                                                       /-/ Krzysztof Jan Rakowski        
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