
PROTOKÓŁ X/19 

 

z X zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  19 czerwca 2019r. 

w Sali na parterze budynku Gminnego Ośrodka 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 Agnieszka Salwin   - Zastępca Wójta 

3. Pani Teresa Lipska            - Sekretarz Gminy  

4. Pani Anna Królikowska   - Skarbnik Gminy 

5. Pan Tadeusz Kuchta    - Radny Powiatowy 

6. Pani Dorota Jaworowska   - Kierownik GOPS  

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 VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 kwietnia 2019r.  

 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Wyszkowskiego. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania     

czystości i porządku na terenie Gminy Somianka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Somianka. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w 

Somiance. 

13. Raport o stanie gminy za 2018 rok:  

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy;  



b) debata nad raportem; 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum zaufania. 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za 

2018 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacjami o 

stanie mienia komunalnego i objaśnieniami; 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok; 

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 7 maja 2019r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Somianka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2018 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 

rok; 

f) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  

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

rozpatrywanych wniosków. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 12.00 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 15 radnych (w chwili otwarcia obecnych 

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 X 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 VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 kwietnia 



2019r.  nikt nie zgłaszał. 

 

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

w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 5 do 

nin. protokołu.  

 

 Zmian do protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 2019r.  

nikt nie zgłaszał. 

 

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

w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 6 do 

nin. protokołu.  

 

Do punktu 5 - 6 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 

związku ze zmianami w uchwale budżetowej: 

W załączniku Nr 1 o zmianie planu dochodów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 

- drogi publiczne gminne - zwiększa się dochody o kwotę 720.000,00 zł  - dofinansowanie z 

budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Stare Kozłowo- Nowe Kozłowo, 

- drogi wewnętrzne zwiększa się dochody o kwotę 145.000,00 zł jest to dofinansowanie z 

Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Popowo Kościelne”, 

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł jest to 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego dla 5 sołectw po 10.000,00 zł, 

- dochody z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych zwiększa się dochody o 

22.714,00 zł. 

Po zmianach ogółem dochody wyniosą 33.335.120,57 zł. 

 

W załączniku nr 2i3 o zmianie wydatków i wydatków majątkowych na 2019 rok wprowadza 

się następujące zmiany: 

- drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 900.000,00 zł na przebudowę drogi 

gminnej Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo a zmniejsza się wydatki o kwotę 125.000,00 zł na 

przebudowę drogi gminnej w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Wólka Somiankowska po zmniejszeniu kwota pozostała na to zadanie pozwoli 

na jego realizację, zwiększa się wydatki o kwotę 2.714,00 zł na wykonanie dokumentacji na 

drogi gminne, 

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

150.000,00 zł na zadania które będą realizowane w sołectwach, które otrzymały 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i są to następujące zadania: 

 Remont schodów oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wółka 

Somiankowska – 25.000,00 zł, 

 Remont strażnicy OSP w Barcicach – 25.000,00 zł, 

 Wykonanie altany (miejsce spotkań dla mieszkańców wsi Wielątki Rosochata) – 

25.000,00zł, 

 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Centrum Rekreacyjno- Turystycznego w 

Kręgach – 25.000,00 zł 

 Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w miejscowości Wielęcin – 

25.000,00zł, 



 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Centrum Rekreacyjno- Turystycznego w 

miejscowości Jackowo Dolne – 25.000,00 zł. 

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na 

dotację celową dla Powiatu Wyszkowskiego z przeznaczeniem na utworzenie miejsc pracy w 

ramach operacji PN. „Powiatowe Centrum  Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa 

w Popowie Kościelnym w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym 

związane z realizacją operacji własnych LGD Zalewu Zegrzyńskiego. 

Ogółem po zmianach wydatki wyniosą 39.824.900,58 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 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X//64/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 8 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 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/65/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła treść uchwały, która będzie podejmowana co roku 

przez 5 lat. Jest to uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/66/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Pani Sekretarz T. Lipska – poinformowała, że w związku z tym, że  w miejscowości Celinowo 

nie wybrano sołtysa  i nie będzie w pobierane inkaso musimy zmienić uchwałę dotyczącą 

poboru podatku w drodze inkasa. 

 



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

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso 

stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/67/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Pani Sekretarz objaśniła zmiany w projekcie uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru 

opłaty targowej w drodze inkasa: 

- obniżona została stawka opłaty targowej o 25% dla rolników. Stawka to 1,20 zł za m2 zajętej 

powierzchni. 

 

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

opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa stanowiącą zał. nr 15 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/68/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta – zmiany wprowadzone w uchwale mają na celu dostosowanie planu do 

wymogu Wojewody Mazowieckiego. 

 

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

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka stanowiącą 

zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/69/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Pani Sekretarz objaśniła zmiany w zmiany w Regulaminie, który został poprawiony zgodnie z 

uwagami  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 

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

projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Somianka. stanowiącą zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/70/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 



jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński przedstawił zmiany w Regulaminie Targowiska „Mój Rynek”, m.in.: 

zmiana dnia targowego ze środy na sobotę. Jeśli Marszałek zaakceptuje zmiany targowica 

będzie mogła ruszyć. 

 

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

Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/71/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski o godz. 12.50 zarządził przerwę w obradach. 

O godz. 13.20 nastąpiło wznowienie obrad. 

 

Do punktu 13a 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński po raz pierwszy przedstawił raport o stanie gminy Somianka, który jest 

wynikiem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, stanowiący zał. nr 23 do nin. 

protokołu. 

Raport o stanie Gminy Somianka zawiera takie informacje jak: 

- położenie i powierzchnia gminy, 

- władze gminy i gminne jednostki organizacyjne, 

- sołectwa, 

- ludność, 

- gospodarstwa rolne, 

- podmioty gospodarcze, 

- sprawy obywatelskie, 

- wysokość budżetu i poziom zadłużenia, 

- podatki, w tym zaległości podatkowe, 

- poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gmin, 

- infrastruktura techniczna, 

- zagospodarowanie przestrzenne, 

- gospodarka odpadami, 

- zadania z zakresu ochrony środowiska, 

Z Sali wyszła pani sołtys L. Kościńska. 

- oświata, 

- realizacja zadań oświatowych i poziom wydatków na oświatę, 

- wydarzenia kulturalne i sportowe, 

- biblioteka, 

- stan mienia komunalnego, 

- budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i struktura wydatków, 

- powody przyznania pomocy oraz realizacja zadań własnych i zleconych, 

- turystyka i zabytki, 



- słabe i mocna strony gminy oraz szanse i zagrożenia. 

Do punktu 13b 

porządku obrad 

 

W punkcie debaty nad raportem nikt nie zabrał głosu. 

 

Do punktu 13c 

porządku obrad 

 

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

Wójtowi Gminy Somianka wotum zaufania stanowiącą zał. nr 24 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/72/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 25 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 14a 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się po stronie 

dochodów kwotą 29.203.368,26 zł w tym dochody bieżące to kwota 26.418.997,08 zł, dochody 

majątkowe to 2.784.371,18 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 30.929.908,01 zł w tym 

wydatki bieżące to kwota 23.144.346,21 zł, wydatki majątkowe to 7.785.56,80 zł. 

W 2018 roku Gmina oprócz dotacji na zadnia zlecone i n zadania własne z budżetu państwa 

pozyskała środki: 

Na programy i projekty z udziałem środków z UE w kwocie 1.771.231,23 zł w tym: 

- na zadania bieżące kwotę – 557.112,05 zł, 

- na zadania majątkowe kwotę – 1.214.119,18 zł w tym na: 

a) projekt pn: „Odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” 

kwotę 911.485,81 zł (kwota dotyczy tylko Gminy Somianka), 

b) projekt pn: Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno- Turystycznego w Jackowie 

Dolnym kwotę 300.000,00 zł, 

c) na zakupy inwestycyjne do projektu pn: Szkoła Przyszłości kwota 2.633,37 zł. 

Ponadto Gmina pozyskała środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł w kwocie 

655.93,00 zł, na budowę Centrum Rekreacyjno- Turystycznego w Jackowie Dolnym kwotę – 

100.000,00 zł. Gmina otrzymała też dofinansowanie z budżetu państwa oraz od innych 

jednostek sektora finansów publicznych kwotę 632.229,00 zł na przebudowę dróg gminnych w 

tym na przebudowę drogi gminnej nr 440403 W Suwin- Stare Płudy- Somianka – Parcele kwotę 

532.229,00 zł oraz na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka 

Somiankowska kwotę – 100.000,00 zł. 

Gmina otrzymała także dofinansowanie w kwocie 119.500,00 zł na: 

- utworzenie 4 otwartych  stref aktywności (OSA) w miejscowościach (Popowo Kościelne, 

Ulasek, Wola Mystkowska, Somianka –Parcele) kwotę 99.500,00 zł oraz utworzenie placu 

zabaw w miejscowości Somianka- Parcele kwotę 20.000,00 zł. 

Ogółem w 2018 roku gmina pozyskała środki na wydatki majątkowe w kwocie 2.784.371,18 

zł, oprócz środków z UE na wydatki bieżące gmina pozyskała 91.522,00 zł środki te 

przeznaczone były na Ochotnicze straże pożarne kwota 35.622,00 zł oraz na usuwanie 

wyborów azbestowych z terenu gminy kwotę 55.900,00 zł. 



 Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne inwestycje i dochodów przedstawia 

sprawozdanie stanowiące zał. nr 26 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 14b 

porządku obrad 

 

Pani Skarbnik A. Królikowska odczytała Uchwałę Nr Os.179.2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z dnia  

26 kwietnia 2019 roku wraz z uzasadnieniem, stanowiącą zał. nr 27 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 14c 

porządku obrad 

 

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

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Somianka za 

2018 rok stanowiącą zał. nr 28 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/73/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 29 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 14d 

porządku obrad 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej B. Polak przedstawiła wniosek Komisji sporządzony w  

dniu 7 maja 2019 roku, stanowiący zał. nr 30 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 14e 

porządku obrad 

 

Pani Skarbnik A. Królikowska odczytała opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

sporządzonym przez Komisję Rewizyjną, stanowiącą zał. nr 31 do nin. protokołu. Wniosek 

w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 

Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Somianka został zaopiniowany 

pozytywnie. 

Do punktu 14f 

porządku obrad 

 

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

absolutorium Wójtowi Gminy Somianka stanowiącą zał. nr 32 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr X/74/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 33 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił stanowisko komisji w 

przedmiocie rozpatrywanych wniosków na posiedzeniu, które się odbyło w dniu  14 czerwca 



2019 roku. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Nikt z pośród obecnych nie zgłaszał wolnych wniosków i zapytań. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 14.55 zamknął sesję 

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

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczył:                                                                         

 Bożena Reniewicz             Przewodniczący 

         Rady Gminy 

Podinsp. ds. obsługi           

      Rady Gminy                                                                Krzysztof Jan Rakowski    

 

 


