
PROTOKÓŁ XVI/19 

 

z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  20 grudnia 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               - Z-ca Wójta 

3. Pani Anna Królikowska      - Skarbnik Gminy 

4. Teresa Lipska                              - Sekretarz Gminy 

5. Joanna Bala                                 - Dyrektor KRUS 

6. Michał Kowalczyk                      - informatyk  

7. Pani Anna Magdalena Szczesna  

8. 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 miedzy sesjami. 

4. Przyjęcie protokołu:  

 z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 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 zmieniającej uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia                  

4 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

8. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę  Nr IX/62/19 Rady Gminy Somianka z dnia 10 

maja 2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania 

pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz                                   

z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, 

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”. 

9.  Uchwalenie budżetu Gminy na 2020 r.: 

a) wystąpienie wójta; 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie 

opinii przez Przewodniczących Komisji; 



c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2020-2029; 

d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali 

użytkowych w Somiance-Parcele 25b (parter budynku Ośrodka Zdrowia) oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 

umowy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

bezprzetargowo. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

bezprzetargowo. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 

Somianka. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Somianka. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających 

na udzielaniu 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 2020. 

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

rozpatrywanych wniosków. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Do punktu 1 

                                                        porządku obrad 

 

O godz. 14.05 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy           

K. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 15 radnych  – powitał przybyłych na 

sesję.  

Pani Joanna Bala Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie poinformowała 

przybyłych, że w ramach funduszu składkowego KRUS Ochotnicza Straż Pożarna w Somiance 

otrzymała dotacje w kwocie 8 tyś zł na zakup niezbędnych urządzeń i przedmiotów dla OSP. 

Sprzęt został zakupiony i przekazany na ręce Prezesa OSP Somianka Sławomira 

Słomczyńskiego oraz Grzegorza Jeża. 

 

 

     Do punktu 2 

     porządku obrad       

    

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski przedstawił porządek obrad XVI 

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

Uwag do porządku 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 XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 

2019r.  nikt nie zgłaszał. 

 

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

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

do nin. protokołu.  

 

 

  Do punktu 5 

porządku obrad 

   

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 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 XVI/104/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 13 

głosami „za”,1 głosem „wstrzymującym”, 1 osoba nie zagłosowała ,w obecności 15 radnych 

podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 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 XVI/105/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 7 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały  zmieniającej 

uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie emisji 



obligacji komunalnych stanowiącą  zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/106/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej 

uchwałę  Nr IX/62/19 Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 2019 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości 

Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka” stanowiącą  zał. nr 

12 do nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/107/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 a-d 

porządku obrad 

 

Uchwalenie budżetu Gminy Somianka na 2020 rok przebiegało według następującego 

porządku: 
 

a) Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił  projekt  budżetu na 2020r, który został przesłany 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

b) Skarbnik Gminy Pani Anna Królikowska odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  

Przewodnicząca Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Oświaty Barbara 

Suchecka przedstawiła pozytywną opinie dot. projektu budżetu na 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Polak przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 2020r. 

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu na 2020 rok nikt nie zgłaszał. 

c) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029 stanowiącą 

zał. nr 14 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/108/19 w przedmiotowej sprawie została 

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

imiennych głosowań stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu. 

d) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść Uchwały 

Budżetowej na 2020 rok stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/109/19 w przedmiotowej sprawie została 

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

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

 

O godz. 15.25 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski zarządził 10 minut przerwy.  

O godz. 15.34 wznowiono obrady. 



         Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w Somiance-Parcele 25b 

(parter budynku Ośrodka Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy stanowiącą  zał. nr 18 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/110/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bezprzetargowo stanowiącą  zał. nr 20 do 

nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/111/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bezprzetargowo stanowiącą  zał. nr 22 do 

nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/112/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Somianka stanowiącą  zał. nr 24 do 

nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała w przedmiotowej sprawie nie została podjęta: 7 głosów 

„przeciw” , 5 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”w obecności 15 radnych podczas 

głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 25 do nin. protokołu. 

 

 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  przyjęcia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka. 

stanowiącą  zał. nr 26 do nin. protokołu. 



W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/113/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 27 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Krystman  objaśniła uchwałę 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2020. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwał  stanowiącej  zał. nr 

28 do nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/114/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 29 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Krystman  objaśniła uchwałę 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na udzielaniu 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 2020 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały stanowiącej  zał. nr 

30 do nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVI/115/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 31 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 17 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji B. Gajewski odczytał protokół                              

z posiedzenia Komisji w dniu 13.12.2019r.  

 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Sołtys Pan R. Kentla podziękował za pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego 

oznakowania drogi w Sołectwie Somianka  

Sołtys Pan. M. Siemieniewski podziękował za wykonane spowalniacze na drodze                                 

w Ostrowach. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

O godz. 16.04 salę opuściła Radna Beata Polak. 

 

 



 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 16.05 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:                                                                        

/-/ Anna Magdalena Szczesna           Przewodniczący 

         Rady Gminy 

 

                      /-/ Krzysztof Rakowski    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


