
PROTOKÓŁ VIII/19 

 

z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  18 kwietnia 2019r. 

w Sali na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecnych      - 1 osoba 

 

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 Agnieszka Salwin   - Zastępca Wójta 

3. Pani Anna Królikowska   - Skarbnik Gminy 

4. Pan Tadeusz Kuchta    - Radny Powiatowy 

5. Pani Dorota Jaworowska   - Kierownik GOPS 

6. Pan Jarosław Kalinowski    - Europoseł  

7. Pan Michał Kowalczyk    - Informatyk 

8. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 

2 do nin. protokołu. 

9. Prasa lokalna. 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r.  

 z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019r.  

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

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

Somianka na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej. 

9. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie 

rozpatrywanych wniosków. 

10. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na sołtysa. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 11.00 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 14 radnych (w chwili otwarcia obecnych 



14  radnych – brak radnego D. Mroza)–powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej 

porządku. 

          Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad VIII 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 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r.  

nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr VI/19 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 5 do 

nin. protokołu.  

 

 Zmian do protokołu z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 

2019r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr VII/19 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 6 do 

nin. protokołu.  

 

Do punktu 5 - 6 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 

związku ze zmianami, które nastąpią w projekcie uchwały budżetowej. 

Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią odpowiednio zał. nr 6,7 i 10,11 do nin. 

protokołu z czego: 

 I projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–

2029 stanowi zał. nr 6, 

 II projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2019–2029 stanowi zał. nr 7, 

 I projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019r. stanowi zał. nr 10, 

 II projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019r. stanowi zał. nr 11. 

 



W projekcie uchwały budżetowej proponuje się: 

-  w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dotację celową dla Powiatu 

Wyszkowskiego o kwotę 1.170.000,00 zł na zadanie pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W 

na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka – etap III”, po zmianach dotacja dla Powiatu 

stanowi kwotę 2.070.000,00 zł. 

- w rozdziale – drogi wewnętrzne – proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 

35.000,00 zł w tym na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne, po 

zmianach kwota na to zadanie to 485.000,00 zł. Kwota ta pozwoli na podpisanie umowy na to 

zadanie z wykonawcą  wyłonionym w drodze przetargu. 

Ogółem wydatki po zmianach wyniosą 38.293.679,58 zł.  

W przychodach budżetu gminy na 2019 rok zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków 

o kwotę 1.005.000,00 zł po zmianach przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 

1.377.777.71 zł. 

 

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

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029 

stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/56/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

        Do punktu 6 

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. stanowiącą 

zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/57/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2019 rok stanowiącą zał. nr 14 do 

nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/58/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 8 

porządku obrad 

 

W związku ze zmianą składu Rady Gminy Somianka nastąpiła zmiana składu komisji 

inwentaryzacyjnej. 

 



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

członków Komisji Inwentaryzacyjnej stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VIII/59/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 13 

głosami „za” i i głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania, 

wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

   

  Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji B. Gajewski przedstawił stanowisko w 

przedmiocie rozpatrywanych wniosków odczytując protokół z posiedzenia tej komisji z dnia 

17.04.2019r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. Rakowski zarządził 15 min. przerwy. 

Po przerwie nastąpiło wznowienie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K. Rakowski powitał przybyłego na sesję gościa - Europosła 

Jarosława Kalinowskiego. 

 

 Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski pogratulował nowo wybranym  na 5 letnią 

kadencję Paniom i Panom sołtysom życząc godnej i miłej współpracy. Następnie wręczył 

zaświadczenia o wyborze na sołtysa wszystkim obecnym sołtysom. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński również pogratulował nowo wybranym sołtysom życząc cierpliwości 

i zaangażowania oraz owocnej współpracy. 

 

Przewodniczący powitał przybyłego na salę ks. Remigiusz Stacherskiego Proboszcza Parafii w 

Popowie Kościelnym. 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Nikt z pośród obecnych nie zgłaszał wolnych wniosków i zapytań. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12.00 zamknął sesję 

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

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczył:                                                                         

/-/ Bożena Reniewicz             Przewodniczący 

         Rady Gminy 

Podinsp. ds. obsługi           

        Rady Gminy                                                          /-/  Krzysztof Jan Rakowski    

 


