
PROTOKÓŁ V/19 

 

z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  18 stycznia 2019r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury 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. Pan Andrzej Żołyński     - Wójt Gminy 

2. Pani Anna Królikowska   - Skarbnik Gminy 

3. Pani Bożena Reniewicz   - Podinsp. ds. obsługi Rady Gminy 

4. Pan Michał Kowalczyk    - Informatyk 

5. 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. Przyjęcie protokołów: 

 z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018r. 

 z III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających 

na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym 

Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji 

Gminie Wyszków w roku 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Somianka na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 

Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 10.10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 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 V zwyczajnej sesji 

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

 

Propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 

2018r. nikt nie zgłaszał. 

 

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

w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

 

 Zmian do protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

nikt nie zgłaszał. 

 

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

w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

 

 Zmian do protokołu z IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia  

2019r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr IV/19 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

 

 Do punktu 4-5 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Skarbnik Annę Królikowską 

o przedstawienie zmian w uchwałach. 

 

Skarbnik Anna Królikowska – w załączniku Nr 2 tj. wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej 

Prognozy Finansowej w limicie zobowiązań wstawione były  wszystkie zobowiązania tzn. cała 

nakłady finansowe poniesione na poszczególne zadania, a powinny być wstawione limity, które 

dotyczą 2019 roku i następnych lat. W zmianach do uchwały budżetowej proponuje się 

zmniejszyć wydatki w poszczególnych rozdziałach na paragrafach usług remontowych i 

trwałych usług o kwotę 70 tys. zł i przeznaczyć na remont Sali konferencyjnej m.in., która 

będzie służyła na prowadzenie sesji. 

 

Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią odpowiednio zał. nr 4 i 6 do nin. 

protokołu z czego: 

 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019–2024. Stanowi zał. nr 4,  



 projekt uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku. Stanowi zał. nr 6. 

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

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 2019-2024 stanowiącej zał. nr 4 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr V/29/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał.nr 5 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r.stanowiącej zał. 

nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr V/30/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał.nr 7 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Wójta Gminy Andrzeja Żołyńskiego 

o objaśnienie uchwały.  

 

Wójt A. Żołyński – uchwała ta jest co roku ponawiana. Kiedyś taki punkt konsultacyjny 

funkcjonował w naszej gminie, z różną skutecznością w naszym terenie. Dlatego, że ludzie z 

terenu gminy zazwyczaj wstydzą się korzystać z takiego punktu, który jest w danej 

miejscowości i zazwyczaj kierowali się do Wyszkowa do bardziej anonimowego miasta. Kilka 

lat temu miasto wystąpiło z propozycją, że może naszych mieszkańców przyjmować w takim 

punkcie. To się od wielu lat dzieje. Oczywiście my w ramach tej uchwały zobowiązujemy się 

o przekazania dotacji na tan cel gminie Wyszków. W ramach tego nasi mieszkańcy mogą 

korzystać z tychże usług tego punktu konsultacyjnego. To jest dalsza część realizacji 

kontunuowania tej współpracy w ramach punktu konsultacyjnego z gminą Wyszków.  

 

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

prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i 

udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2019., stanowiącej zał. nr 8 do nin. 

protokołu. 

  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr V/31/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał.nr 9 do nin. protokołu. 



Do punktu 7 

porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski -  projekt uchwały omawiany był na wspólnym 

posiedzeniu, poszczególne komisje przedstawiły i przyjęły plany pracy. 

 

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

planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2019 rok., stanowiącej zał. nr 10 do 

nin. protokołu. 

  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr V/32/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – nadzór wojewody zmienił przepisy i wymagane 

są dodatkowe punkty zawarte w uchwale. 

  

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

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów 

sołectw z terenu gminy Somianka , stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr V/33/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał.nr 13 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wójt A. Żołyński – będą wybory w sołectwach. W tej chwili trwa redagowanie statutów. W 

niedługim czasie trafią do Państwa projekty statutów. W najbliższym czasie będziecie Państwo 

musieli przeprowadzić zebrania sołeckie i zaopiniować te statuty. Dlatego, że teraz z tych 

statutów będzie wynikało, że kadencji również sołtysów będzie trwała 5 lat nie tak jak 

dotychczas 4 lata. Jest to dostosowanie do tego co zostało zmienione w ustawie jeśli chodzi o 

kadencyjność radnych czy też wójta. Gdy statuty zostaną zaopiniowane na zebraniach sołeckich 

zajmie się nimi rada, czyli je zatwierdzi i jednocześnie zostanie podjęta uchwała odnośnie 

wyborów. Następnie Wójt podejmie zarządzenie o terminach. Z [oczątkiem marca te wybory 

będą się odbywały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski poinformował, że wpłynął wniosek od klubu PIS 

o zmianę komisji i wprowadzenie po jednym radnym z klubu do  Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawa ta zostanie rozpatrzona na najbliższym wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji i podejmiemy uchwałę na następnej sesji. 

 

Radna H. Główczyk – pytanie w kwestii śmieci. We wtorek firma z Ostrołęki zbierała śmieci i 

rozwoziła torby, zapomniała o alei i mieszkańcach pod lasem. Należałoby ich przypilić do 

odpowiedzialności. 

 

Wójt A. Żołyński – na bieżąco proszę zgłaszać takie reklamacje do urzędu do pracownika do 



pana T. Kuchty. Wiem, były również takie uwagi. Jest nowa firma. Zdarzyło się tak, że odpady 

nie zostały odebrane, tłumaczyli się trym, że nie znają terenu. Jest sytuacja taka,  że Nowe 

Płudy i Stare Płudy całe miejscowości nie zostały odebrane. 

  

Pani Sołtys H. Wykowska – my nie mamy nawet worków, część dostała, część nie. 

 

Wójt A. Żołyński – ja to wyjaśnię. Z przedstawicielami firmy jest umowa, firma zobowiązuje 

nas do pewnych działań. W ciągu 24 godzin powinni podjąć reklamację. Inna kwestia, że są 

worki. 17 stycznia firma zbierała odpady zmieszane, a często ludzie, osobiście widziałem, 

wystawili również śmieci segregowane, a segregowane będą zbierane 21 stycznia. Firma była 

zobowiązana aby dostarczyć Państwu harmonogram. My przesłaliśmy do mieszkańców 

informację sms – ową, z której treści można było się dowiedzieć. Zazwyczaj jak jest zmiana 

firmy jakieś zgrzyty są. To co możliwe będziemy reklamować. Należy zgłaszać się do urzędu, 

a my będziemy starali się w ramach tej umowy egzekwować. 

 

Pani Sołtys H. Wykowska – myślę, jak się dowiedzieliśmy, że śmieci będą podwyższone o 

100%, to będzie niesprawiedliwe dla tych małych gospodarstw, gdzie są renciści i emeryci. W 

wielu sytuacjach nie będzie ich stać na to żeby za to zapłacić. Myślę, że powinniście to 

zróżnicować. Widać jak się przejeżdża ile ludzi mają śmieci, po pół samochodów. Ja osobiście 

co miesiąc mam pół kontenera i ja mam płacić co wszyscy. Trzeba chleba, trzeba nieba. 

Zastanówcie się nad tym. 

 

Wójt A. Żołyński – Pani poruszyła kwestię tych gradacji jak u nas jest gospodarstwo 1- 

osobowe i powyżej, że nie ma nic pomiędzy. Myślę, że to jest wniosek do rady, aby się nad tym 

jeszcze pochylić. Jest jeszcze możliwość zmian. Najbardziej sprawiedliwy system by się 

wydawała taki jak jest w wielu miastach, czyli od osoby. Do tej pory taki system u nas 

funkcjonował, też były głosy, że w przypadku gospodarstw 2- osobowych i 1- osobowych jet 

to o tyle niesprawiedliwe, że ta kwota nie jest proporcjonalna. Niestety jaki by system nie 

przyjąć to zawsze jest dyskusyjny. Wydawałoby się, że ten od osoby jest najbardziej 

sprawiedliwy, ale ktoś mówił, że nie bardzo bo duże rodziny. Ten system który jest uchwalony 

przez radę promuje duże rodziny, ale z kolei co powiedziała pani sołtys może trochę 

dyskryminować gospodarstwa 1- osobowe i 2- osobowe. Państwo jako radni musicie się ze 

swoimi przedstawicielami porozumieć, zastanowić, ewentualnie zmienić. Uchwała o podjęciu 

deklaracji jest taka, że u nas dzieli się na dwie grupy. Te stawki, które zostały dostosowane, 

zostały dostosowane do deklaracji. System wymagałby zmiany deklaracji, czyli zmiany tego 

jaką formą ma być to traktowane, czy ma tak zostać jak w tej chwili czy Państwo uważacie, że 

powinna być inaczej, to już w kwestii rady. Może na najbliższej komisji to jeszcze 

przedyskutować. Faktycznie odpady niestety zdrożały, to jest efekt  w całym kraju. U nas wiele 

lat się udawało tę cenę utrzymać na tym poziomie bez podwyżek. Kwoty zaoferowane przez 

firmy w przetargu - były dwie firmy: jedna prawie 600 tys. zł, druga ponad 900 tys. zł. Takie 

wpłynęły oferty. Z racji tego, żeby odpady były zebrane, radni podjęli w trybie nadzwyczajnym 

zatwierdzenie tych stawek, bo nie można było podpisać umowy, czyli byłby problem z 

odebraniem w styczniu odpadów. Traktujemy to jako wniosek Pani sołtys, na komisji Państwo 

będziecie mieli okazję przedyskutowania tej sprawy. 

 

Pani Sołtys H. Wykowska – ile ma kosztować wywóz śmieci? 

 

Wójt A. Żołyński – na dzień dzisiejszy za styczeń obowiązują stare stawki. Stawki, które 

zostały ostatnio podjęte na sesji nadzwyczajnej będą obowiązywały 14 dni po opublikowaniu 

w Dzienniku urzędowym. Państwo dostaniecie taką informację. Gospodarstwa: 



2 – osobowe i więcej 40 zł, 1 – osobowe 25 zł,  - odpady segregowane 

2 – osobowe i więcej 60 zł, 1 – osobowe 35 zł  - odpady niesegregowane. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad  

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 10.45 zamknął sesję 

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

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczył:                                                                         

/-/ Bożena Reniewicz             Przewodniczący 

         Rady Gminy 

Podinsp. ds. obsługi           

        Rady Gminy                                                           /-/ Krzysztof Jan Rakowski        


