
PROTOKÓŁ XI/19 

 

z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  19 sierpnia 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 Anna Królikowska   - Skarbnik Gminy 

3. Pan Tadeusz Kuchta    - Radny Powiatowy 

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. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z X zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 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 upoważnienia Wójta Gminy do uzyskania gwarancji 

bankowej celem zabezpieczenia roszczeń na rzecz Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Gmina Somianka oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Somianka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia granic obwodów szkół 

podstawowych. 

12. 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. 

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

rozpatrywanych wniosków. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 

 



Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 10.00 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). 

 

Przewodniczący zgłosił wniosek o dołożenie do porządku obrad jako punkt 13 w porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ,taryf za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

 

 W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym za wniesioną zmianą radni jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 

15 radnych podczas głosowania przegłosowali proponowany porządek obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z X zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 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 upoważnienia Wójta Gminy do uzyskania gwarancji 

bankowej celem zabezpieczenia roszczeń na rzecz Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Gmina Somianka oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Somianka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia granic obwodów szkół 

podstawowych. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

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



rozpatrywanych wniosków. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Innych 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 X zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r.  

nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr X/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 X zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019r. 

nikt nie zgłaszał.   

 

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: 

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę-  – zwiększa się dochody 

o kwotę 22.780,00 zł po analizie wykonania dochodów za I półrocze przewiduje się, że zostaną one 

wykonane, 

w dziale 600 – transport i łączność- przenosi się dochody w kwocie 1.445.309,00 zł do właściwej 

klasyfikacji budżetowej, 

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się dochody o kwotę 

12.400,00 zł jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku OSP w Somiance, 

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…………- zwiększa się dochody z tytułu 

podatku od nieruchomości., rolnego i od czynności cywilnoprawnych o kwotę 60.000,00 zł wykonanie 

za I półrocze wskazuje, że po zmianach dochody te zostaną wykonane, 

w dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o kwotę 49.000,00 zł jest to 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację pracowni komputerowej w Szkole 

Podstawowej w Woli Mystkowskiej, 

w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się dochody o kwotę 357.506,00 

zł z czego 32.000,00 zł jest to gwarancja ubezpieczeniowa na usunięcie wad i usterek dotyczące 

kolektorów słonecznych natomiast 316.436,00 zł jest to pozostała część dotacji przeznaczona na 

instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, 

Somianka i Zatory” . 



Pozostałe dochody zwiększa się w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zostały 

zaplanowane. 

W załączniku Nr 2 o zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok wprowadza się następujące 

zmiany: 

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o 

kwotę 32.400,00 zł z czego 10.000,00 zł jest to dotacja  dla KPP w Wyszkowie na zakup 

radiowozu nieoznakowanego, kwota 22.400,00 zł przeznaczona jest na remont budynku OSP 

w Somiance, 

w dziale 801 – oświat i wychowanie – zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł z 

przeznaczeniem na modernizację i zakup komputerów do pracowni komputerowej w szkole 

podstawowej w Woli Mystkowskiej, 

 w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 

429.181,00zł z czego 20.000,00 przeznacza się na remont kolektorów słonecznych, kwotę 

207.245,00 zł ( w tym 115.000,00 zł jest to dofinansowanie z UE) przeznacza się na instalacje 

fotowoltaiczne przy szkole w Woli Mystkowskiej, kwota 201.936,00 zł jest to dotacja z UE na 

instalacje fotowoltaiczne w gminach Brańszczyk (97.674,00 zł) i gmina Zatory (104.262,00 zł), 

ponadto kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na poręczenie gwarancji bankowej celem 

zabezpieczenia roszczeń na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego, będzie ono 

obowiązywać przez okres zarządzania składowiskiem odpadów w miejscowości Janka czyli do 

2039 roku. 
W przychodach budżetu gminy na 2019 rok zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków  po 

zmianach przychody z tytułu wolnych środków wyniosą 1.648.842,71 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 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/75/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 7 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 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/76/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński poinformował, że uchwała ta jest procedowana w celu zamknięcia 

składowiska odpadów w Jankach, które tak naprawdę nie działa już od kilku lat. 

 

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

Wójta Gminy do uzyskania gwarancji bankowej celem zabezpieczenia roszczeń na rzecz 

Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 



 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/77/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta – poinformował, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym 

określonych zostało 15 przystanków znajdujących się przy drogach gminnych.  

 

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

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Somianka oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/78/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński poinformował, że na wniosek właścicielki zabudowanej nieruchomości 

w miejscowości Huta Podgórna zostanie nadana nazwa ulicy „Panoramiczna” dla drogi 

wewnętrznej. 

 

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

ulicy w miejscowości Huta Podgórna stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/79/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński zaznaczył, że uchwała była już wcześniej podejmowana. W związku z 

uwagami przekazanymi przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostały naniesione 

poprawki i jest konieczność podjęcia uchwały ponownie. 

 

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 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/80/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 

podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

O godz. 10.50 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził przerwę w obradach. 

 



O godz. 11.05 nastąpiło wznowienie obrad XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński poinformował, że podjęcie uchwały wiąże się z koniecznością ustalenia 

sieci publicznych szkół podstawowych. Sieć szkół podstawowych zorganizowana została w 

sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. 

 

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

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia 

granic obwodów szkół podstawowych stanowiącą zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/81/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński objaśnił, iż uchwała dotyczy miejscowości Celinowo poboru podatków 

w drodze inkasa, pomimo że nie został wybrany sołtys w tej miejscowości to musi być 

wyznaczony inkasent. Na inkasenta sołectwa Celinowo proponuje się sołtysa sołectwa 

Wielęcin. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść 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 stanowiącą zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/82/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński objaśnił treść uchwały, nadmienił iż proponowana  jest stawka dopłat do 

taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 2 zł. 

 

Sołtys Somianki- Parcele zapytała o konkretne stawki ile będą kosztowały ścieki za metr? 

 

Pan Wójt A. Żołyński dodał, że stawki które były przedstawione w piśmie otrzymanym przez 

sołtysa obowiązują do końca sierpnia br. Od września będą obowiązywały nowe stawki do 

których będzie odliczana dopłata w wysokości 2 zł za metr sześcienny. 

 

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

do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącą zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 



W głosowaniu jawnym uchwała Nr XI/83/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” , 1 głos „przeciw” w obecności 15 radnych podczas głosowania, 

wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji B. Gajewski przedstawił wnioski 

rozpatrzone na posiedzeniach w dniach 29.07.2019r. i 12.08.2019r. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Radna H. Główczyk – zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 

przypomnieniem wniosku Koła Gospodyń Wiejskich że nie ma konkretnej odpowiedzi 

dotyczącej pomieszczenia dla potrzeb  spotkań Koła Gospodyń Wiejskich. Prosiliśmy o 

pomieszczenie w budynku GOK pomieszczenia które służy jako graciarnia. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji B. Gajewski wniosek był rozpatrywany 

nawet na ostatnim posiedzeniu komisji stałych. 

 

Pan Wójt A. Żołyński zaznaczył, że wcześniej też tam była graciarnia. 

 

Sołtys sołectwa Suwin zapytał na jakim etapie są wnioski suszowe? 

 

Pan Wójt A. Żołyński wnioski są w dalszym ciągu rozpatrywane ponieważ kilkukrotnie 

zmieniał się komunikat Ministra co do klasyfikacji gruntów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski w imieniu Wójta i proboszcza parafii w Woli 

Mystkowskiej zaprosił wszystkich na dożynki, które odbędą się w dniu 25 sierpnia br. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 11.30 zamknął sesję 

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

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczył:                                                                         

/-/ Bożena Reniewicz             Przewodniczący 

         Rady Gminy 

Podinsp. ds. obsługi           

      Rady Gminy                                                               /-/ Krzysztof Jan Rakowski    

 

 


