
PROTOKÓŁ XXIV/20 

 

z XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  20 sierpnia 2020r. 

w Centrum Rekreacyjno - Turystycznym w Kręgach 

 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 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  - Z-ca Wójta Gminy 

3. Pani Teresa Lipska  - Sekretarz Gminy   

4. Pani Anna Królikowska  - Skarbnik Gminy 

5. Kowalczyk Michał  - informatyk 

6. Pani Anna Magdalena Szczesna  

7. Sołtysi– stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. O twarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów: 

 z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/146/2020 Rady Gminy 

Somianka z dnia 12 maja 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Wyszkowskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi.  

10. Raport o stanie gminy za 2019 rok: 

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum 

zaufania. 

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok: 



a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za 2019 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 2019 rok;  

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 19 maja 2020 roku w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka  absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Somianka za 2019 rok 

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 10.15 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy           

K. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum –w chwili otwarcia obecnych było 14 radnych  – powitał 

przybyłych na sesję. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXIV zwyczajnej 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o dołożenie do porządku obrad punktu: Podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym za wniesioną zmianą radni jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 

14 radnych podczas głosowania przegłosowali proponowany porządek obrad (wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu) 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów: 

 z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020r. 

 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/146/2020 Rady Gminy 

Somianka z dnia 12 maja 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Wyszkowskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi.  

10. Raport o stanie gminy za 2019 rok: 

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum 

zaufania. 

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za 2019 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 2019 rok;  

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 19 maja 2020 roku w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka  absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Somianka za 2019 rok 

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie 

ścieków.  

13. Wolne wnioski i zapytania.  

14. 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 5 do nin. protokołu).  

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

 

 

  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca  



2020r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXIII/20 został przyjęty: 14 głosami „za” 

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

do nin. protokołu.  

 

Do punktu 5 i 6 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej            

w związku ze zmianami w uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029 stanowiącą zał. nr 7 

do nin. protokołu  
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/159/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

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

stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie  zmian 

do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r 

stanowiącą  zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/160/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

14 głosami „za” w obecności 14 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 w sprawie zmian do uchwały Nr 

XXII/146/2020 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian 

do uchwały Nr XXII/146/2020 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r w sprawie 

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

protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/161/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:             

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

stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 

   

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Z-ca Wójta Gminy Pani  A. Salwin objaśniła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie 



zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego stanowiącą  zał. nr 13 

do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/162/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:               

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

stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Dorota Jaworowska objaśniła uchwałę 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie  

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi stanowiącą  zał. 

nr 15 do nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/163/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:            

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

stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 10a 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński przedstawił raport o stanie gminy Somianka, stanowiący zał. nr 17 do 

nin. protokołu. 

 

Do punktu 10b 

porządku obrad 

 

W punkcie debaty nad raportem nikt nie zabrał głosu. 

 

Do punktu 10c 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie  

udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum zaufania stanowiącą  zał. nr 18 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/164/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

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

stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 11a 

porządku obrad 

 

Pan Wójt Andrzej Żołyński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.  



Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne inwestycje i dochodów przedstawia 

sprawozdanie stanowiące zał. nr 20 do nin. protokołu.  

 

 

Do punktu 11b 

porządku obrad 

 

Pani Skarbnik A. Królikowska odczytała Uchwałę Nr Os. 154.2020 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z dnia  27 

kwietnia 2020 roku wraz z uzasadnieniem, stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 11c 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Somianka za 2019 rok stanowiącą  zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/165/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

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

stanowi zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 11d 

porządku obrad 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej B. Polak przedstawiła wniosek Komisji sporządzony w 

dniu 19 maja 2020 roku, stanowiący zał. nr 24 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 11e 

porządku obrad 

 

Za-ca Wójta Pani Agnieszka Salwin odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną, stanowiącą zał. nr 25 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 11f 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

absolutorium Wójtowi Gminy Somianka stanowiącą  zał. nr 26 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/166/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

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

stanowi zał. nr 27 do nin. protokołu. 

 



Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowiącą  zał. nr 28 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/167/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

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

stanowi zał. nr 29 do nin. protokołu. 

  

 

  Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Pani Sekretarz T. Lipska odczytała pismo z Urzędu Statystycznego w Warszawie  w sprawie 

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r stanowiące zał. nr 30 do nin. protokołu. 

 

Nikt spośród obecnych nie zgłaszał wolnych wniosków i zapytań. 

 

 

  Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12.55 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:                                                                          

/-/Anna Magdalena Szczesna            Przewodniczący 

         Rady Gminy 

 

                    /-/  Krzysztof Rakowski    

 

 

 

 


