
PROTOKÓŁ  NR XIV/11

z  XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 31 października 2011 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób (w tym 1 osoba spóźniona)

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy
2. Kuchta Tadeusz - radny Powiatu Wyszkowskiego
3. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
5. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
6. Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance 
7. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
8. Sołtysi  i  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
9. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołów:

• z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 05 września 2011 r.
• z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 13 października 2011 r.

5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  finansowanie 

planowanego  deficytu  budżetu  Gminy  Somianka  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Uchwale  Nr  IV/16/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 

roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy 

Somianka z dnia 21 kwietnia  2005 r.  w sprawie regulaminy udzielania  pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pomnika przyrody.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa 

obliczania podatku rolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od   nieruchomości.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  na podatek od nieruchomości oraz 
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

16. Głosowanie w sprawie wysokości stawki podatku leśnego na 2012 r. podanej w komunikacie 
Prezesa GUS.

17. Głosowanie w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  14  radnych  (brak  radnego
W. Bartosiaka) - Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił 
porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi zał. nr 3 
do nin. protokołu.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy A. Żołyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku sesji punktu „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, 
wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach ”. 

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował  zrealizowanie  zgłoszonego wniosku w punkcie  16 
porządku obrad i  poddał go pod głosowanie.

W  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  w  obecności  14  radnych,  Rada  Gminy  zaakceptowała 
realizację  zgłoszonego wniosku w punkcie 16.

Porządek obrad XIV zwyczajnej sesji po przyjęciu wniosku przedstawia się następująco:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.

4. Przyjęcie protokołów:

▪ z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 05 września 2011 r.

▪ z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 13 października 2011 r.

5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 
roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy
Somianka z dnia 21 kwietnia  2005 r.  w sprawie regulaminy udzielania  pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka.        

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pomnika przyrody.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa
obliczania podatku rolnego.

13. Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

14. Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji  na podatek od nieruchomości oraz
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na
podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach 

17. Głosowanie w sprawie wysokości stawki podatku leśnego na 2012 r. podanej w komunikacie 
Prezesa GUS.

18. Głosowanie w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r.

19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

▪ .Zmian do protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia  05 września 2011 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

▪ Zmian  do  protokołu  z  XIII  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
13  października 2011 r.

W głosowaniu jawnym protokół z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia  13 października 
2011 r. został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 5
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna  treść  stanowi  zał.  nr  4  do  nin.  protokołu.  Ponadto  poinformował,  że  w  pisemnej 
informacji  brak  zapisu  nt.  realizowanego  projektu  dotyczącego  utylizacji  eternitu  na  kwotę 
49.996,13 zł. Projekt jest w trakcie realizacji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – eternit miał być zabrany a nie zabrano. Co dzieje się 
w tej sprawie?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – p. T. Kuchta pracownik UG odpowiedzialny za realizacje tego 
zadania udzieli odpowiedzi.

Radny R. Rakowski – kiedy ruszą kursy na prawo jazdy?

Radna B. Polak - ... i jakie są kryteria rekrutacji?

Odp:  Wójt  Gminy A. Żołyński  – poproszę pracownika odpowiedzialnego za realizację projektu
o  udzielenie  szczegółowej  informacji.  Na  razie  projekt  przeszedł  ocenę  formalną.  O  pełnym 
sukcesie będzie można powiedzieć jeśli przejdzie ocenę merytoryczną.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Do punktu 6
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że decyzja
o zaciągnięciu kredytu została podyktowana brakiem zwrotu środków za zrealizowaną inwestycję 
drogową  Ulasek  –  Wólka  Somiankowska  –  Kręgi.  Kredyt  jest  niezbędny  żeby  zamknąć  rok 
budżetowy tym bardziej,  że  zaplanowane inwestycje  zostały zrealizowane.  W dniu  dzisiejszym 
oddana  zostanie  stacja  uzdatniania  wody  w  Somiance.  Kolejnym  argumentem  uzasadniającym 
zamiar zaciągnięcia kredytu są niezrealizowane dochody ze sprzedaży mienia. Kryzys światowy 
wpływa na ograniczenia inwestycyjne. Z tych względów kredyt jest dla gminy niezbędny.

Radny T. Kokoszka – w jakiej wysokości?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 1.500.000 zł. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  L.  Kozon  –  jak  wysoki  będzie  wskaźnik  zadłużenia  jeśli 
uwzględnimy proponowany kredyt? Żeby nam nie zagroziła sytuacja Grecji. Nam nikt niczego nie 
umorzy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – możemy zadłużyć się maksymalnie do 60%. Planowaliśmy zejść 
do trzydziestu kilku procent ale niestety to był plan. Uwzględniając proponowany kredyt wskaźnik 
zadłużenia będzie niższy niż 60%. Ponadto w niedługim czasie otrzymamy zwrot podatku VAT ale 
dopiero po zrealizowaniu konkretnego zadania. Zwrot z tytułu podatku VAT wpłynie na przełomie 
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stycznia i  lutego w wysokości 1.000.000 zł.  Z inwestycji  drogowej też zwrot ok. 1.400.000 zł. 
zapewne  w  II  częściach.  Realizacja  inwestycji  i  brak  zwrotu  środków  unijnych  z  tytułu 
zrealizowanych inwestycji kształtuje nam wskaźniki na poziomie jakie mamy.
 
Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  stanowiącej zał. nr 5 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała  Nr XIV/75/11  została podjęta  jednogłośnie:  14 głosami „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Wyszkowskiego jest konsekwencją deklaracji o pomocy dla SPZZOZ polegającej na zakupie łóżek 
dla Oddziału Chirurgicznego. Każda Gmina zadeklarowała udzielenie takiej pomocy.

Radny T. Dylak – jaka kwota?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w projekcie uchwały określona została kwota. 
Konkretnie jest to 12.000 zł. 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała  Nr XIV/76/11  została podjęta  jednogłośnie:  14 głosami „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 8
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
szczególnie ze względu na zaciągnięcie zaplanowanego kredytu w wysokości 1.500.000 dokonuje 
się  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy Somianka.  Z  tego  tytułu  zwiększa  się 
przychody Gminy o w/w kwotę a zmienia się dochody o kwotę 1.500.000 zł. Te dochody zostaną 
zwrócone w 2012 r.  jako zwrot  z  inwestycji  „Stacja Uzdatniania  Wody” i  inwestycji  drogowej 
relacji Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi. Szczegółowe uzasadnienie zostało zamieszczone na 
str. 5 w zał. do omawianej Uchwały.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w Uchwale 
Nr  IV/16/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Somianka na lata 2011 – 2020  stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.
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W głosowaniu jawnym  uchwała  Nr XIV/77/11  została podjęta  jednogłośnie:  14 głosami „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 9
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że 
proponowane  zmiany  budżetowe  opracowano  szczególnie  z  uwagi  na  zaciągnięcie  kredytu. 
Następnie szczegółowo omówiła załączniki do uchwały.

Pytań  ani  uwag do projektu  uchwały w sprawie  zmian w budżecie  gminy na 2011 r.  nikt  nie  
zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku  stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała  Nr XIV/78/11  została podjęta  jednogłośnie:  14 głosami „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 10
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że otrzymujemy dofinansowanie na pomoc materialną
o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  Somianka  (na  wypłatę 
stypendium w 2011 r. kwotę 23.502 zł. co stanowi 80% środków, które muszą być przeznaczone na 
ten  cel).  Posiadamy regulamin wypłacania  ww pomocy.  Z uwagi  na  ustawowe zmiany stawek 
minimalnych  i maksymalnych Rada Gminy w drodze uchwały musi dokonać zmian w regulaminie. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmiany załącznika 
do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z  dnia  21 kwietnia  2005 r.  w sprawie 
regulaminy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XIV/79/11  została  podjęta  jednogłośnie:  14  głosami  „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 11
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały w sprawie  ustalenia pomnika przyrody jest efektem 
złożenia wniosku przez zarządcę terenu w miejscowości Popowo- Parcele , na którym rośnie dąb tj. 
komendanta  ODKSW o  ustanowienie  pomnika  przyrody.  Koszty  ponosi  zarządca.  Dla  nas  ta 
decyzja nie jest zobowiązująca finansowo. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. nikt nie zgłaszał.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustanowienia 
pomnika przyrody stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  XIV/80/11  została  podjęta  jednogłośnie:  14  głosami  „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
O godz. 15.00 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 – minutowa przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 15.35 w obecności 14 radnych (na salę obrad przybył W. Bartosiak
a brak radnego R. Ostatka) i przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad.

Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że komisje pracowały nad stawkami 
zaproponowanymi  przez  Wójta  A.  Żołyńskiego  na  wspólnym  posiedzeniu  poprzedzającym 
dzisiejszą sesję.

Podatek rolny
Sekretarz Gminy T. Lipska Prezes GUS podaje wyjściową stawkę stanowiącą średnią cenę skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011 r., która wyniosła 74,18 zł/dt. Rada Gminy jest 
uprawniona do obniżenia ww ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy. Jeśli Rada Gminy nie obniży ceny żyta wówczas obowiązywać będzie 
cena podana w komunikacie. W takiej sytuacji nie podejmuje się uchwały. Proponuje się jednak 
obniżenie tej  stawki do kwoty 50,00 zł/dt.  Podtrzymanie decyzji  przez Radę Gminy dotyczącej 
obniżenia stawki może nastąpić tylko w drodze uchwały.

Pisemne informacje do podejmowanej uchwały stanowią zał. nr 11 i 12 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w pierwszych kwartałach br. cena była dość wysoka 
i stąd stawka Prezesa GUS ustalona w wysokości 74,18 zł/dt

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  każde  obniżenie  podatku  skutkuje  obniżeniem  subwencji.  Każda 
złotówka skutkuje nie otrzymaniem subwencji w takiej samej wysokości. Rada Gminy na 2012 r. 
proponuje obniżyć ustawową stawkę podatku rolnego o 24,18 zł/dt. W naszej gminie rolnicy nie 
płacą  podatku podłogowego  a  cenę  ustawową proponujemy obniżyć  o  24,18 zł/dt.  Poniesiemy
z  tego  tytułu  straty  w  wysokości  ok.  400.000  zł.  z  czego  ok.  200.000  zł.  z  obniżenia  stawki 
ustawowej i kolejne ok. 200.000 zł. z subwencji wyrównawczej.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – i tak proponując stawkę w wysokości 50,00 zł/dt 
podniesiemy ją o 30% w stosunku do roku 2011 r.  a Prezes GUS zaproponował wzrost stawki
o 100% w stosunku do stawki obowiązującej w 2011 r. 

Wójt Gminy A. Żołyński – słuszna uwaga.

Innych propozycji stawek podatku rolnego nikt nie składał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia średniej 
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ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego stanowiącej zał. nr 13 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIV/81/11  została podjęta większością głosów: 12 głosami 
„za” i 2 głosami wstrzymującymi się” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Po zakończonym głosowaniu na salę obrad powrócił radny R. Ostatek – stan 15 radnych.

Do punktu 13
porządku obrad

Podatek od środków transportowych
Pisemne informacje do podejmowanej uchwały stanowią zał. nr 14 i 15 do nin.  protokołu.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  wskaźnik  wzrostu  zaproponowanych  stawek  podatku  od  środków 
transportowych w stosunku do podatku obowiązującego w 2011 r. wynosi 4,2%. Niektóre stawki 
zostały zaokrąglone do pełnych dziesiątek więc wskaźnik wzrostu będzie wyższy.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poinformował,  że  stałe  komisje  Rady  Gminy 
pozytywnie  zaopiniowały  zaproponowane  przez  Wójta  Gminy  stawki  podatku  od  środków 
transportowych.

Proponowane  stawki  podatku  od  środków transportowych  przez  Wójta  Gminy zostały  zawarte
w Informacji „Stawki podatku od środków transportowych na 2012 r.” stanowiącej  zał. nr 14 do 
nin.  protokołu.

Innych propozycji stawek nikt nie zgłaszał.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała  Nr XIV/82/11 została podjęta jednogłośnie:  15 głosami „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Podatek od nieruchomości
Pisemne informacje do podejmowanej uchwały stanowią zał. nr 17 i 18 do nin.  protokołu.

Sekretarz Gminy T. Lipska – ustawodawca określa stawki maksymalne. Są one wyższe o  wskaźnik

4,2% w stosunku do stawek ustawowych na 2011 r. Pan Wójt też proponuję wzrost o wskaźnik 
4,2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 r. w gminie Somianka.

Powyższe dane zawiera pisemna informacja do uchwały „Stawki podatku od nieruchomości  na 
2012 r. ...”, która stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu.
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Innych propozycji dotyczących wysokości stawek podatku od nieruchomości nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowiącą zał. nr 19 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała  Nr XIV/83/11 została podjęta jednogłośnie:  15 głosami „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 15
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – Rada Gminy określa w drodze uchwały wzór  deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz  wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Deklarację 
składają osoby prowadzące działalność gospodarczą a informację składają osoby fizyczne. Osoby 
prowadzące działalność posługują się NIP-em a osoby fizyczne PESEL-em. Druga zmiana dotyczy 
budynków letniskowych.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  określenia wzoru 
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz  wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych stanowiącą zał. nr 20 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  XIV/84/11 została  podjęta  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 16
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska – przyczyna podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na 
podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach jest 
identyczna jak w przypadku określenia wzoru  deklaracji na podatek od nieruchomości oraz  wzoru 
informacji  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych  –  czyli  wprowadzenia  nowego 
identyfikatora podatkowego (deklarację będą składać osoby prowadzące działalność gospodarczą 
wpisując NIP a informację osoby fizyczne wpisując PESEL ). 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia wzoru 
informacji o gruntach i lasach stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała  Nr XIV/85/11 została podjęta jednogłośnie:  15 głosami „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 17
porządku obrad

Podatek leśny
Sekretarz Gminy T. Lipska opracowała informację do uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży 
drewna  stanowiącej  podstawę  do  obliczenia  podatku  leśnego  na  2012  r.,  której  pisemna  treść 
stanowi zał. nr 22 do nin. protokołu.
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Stawka proponowana przez Wójta  na 2012 r.  i  Radę Gminy to stawka podana w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 186,68 zł/m3.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poddał  pod  głosowanie  stawkę  podatku  leśnego 
podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 186,68 zł/m3.

W  głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  15  głosami  „za”, opowiedziała  się  za 
pozostawieniem  stawki  podatku  leśnego  podanej  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego w wysokości 186,68 zł/m3.

Rada  Gminy  w  tym  przypadku  nie  podejmowała  uchwały  bo  opowiedziała  się  za  stawką 
opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS. 

Do punktu 18
porządku obrad

Opłata targowa
Sekretarz  Gminy T.  Lipska  –  ustawodawca  określa  maksymalne  stawki  opłaty  targowej.  Rada 
Gminy w drodze uchwały ostatnio ustaliła stawki ww opłat na 2010 r. Jest taka propozycja aby na 
2012 r. pozostały w takiej samej wysokości. Dochód z opłat targowych jest niewielki.

Informacja dotycząca stawek dziennych opłaty targowej proponowanych na 2012 zamieszczona 
została w zał. nr 11 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Innych propozycji stawek opłaty targowej nikt nie zgłosił.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poddał  pod  głosowanie  pozostawienie  stawek 
dziennych w 2012 r. na poziomie stawek obowiązujących w 2011 r.

W  głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  15  głosami  „za”, opowiedziała  się  za 
pozostawieniem stawek dziennych w 2012 r. na poziomie stawek obowiązujących w 2011 r.

Do punktu 19
porządku obrad

Z  uwagi  na  niezgłoszenie  żadnych  wniosków  ani  interpelacji  przez  radnych  przystąpiono  do 
realizacji punktu 20 porządku obrad. 

Do punktu 20
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Nowa sieć kanalizacyjna
Radny M. Rogaliński – słyszałem o zamierzeniach budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
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Stare Płudy. Teraz zauważyłem, że wymienia się również Suwin i Ulasek. Co zawiera projekt, jakie 
są założenia?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – planowana jest sieć kanalizacyjna w miejscowości Stare Płudy ale 
po drodze jest jeden mieszkaniec należący do miejscowości Ulasek, kolejny do innej miejscowości. 
I tak dwa gospodarstwa rozszerzają nazwę o dwie miejscowości. Generalnie planowana jest sieć 
kanalizacyjna w miejscowości Stare Płudy. Zależy nam na dopływie świeżych ścieków.

Nagłośnienie w sali obrad
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – pragnę podziękować za nagłośnienie. Teraz wiem co 
dzieje się na sesji.

Pora sesji Rady Gminy 
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  sesja  Rady Gminy o  14.00 to  trochę  za  późno.  
Najlepiej w godz. 10.00 – 11.00.

Znaki informacyjne
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – proszę o ustawienie znaków informacyjnych z nazwą 
miejscowości "Ostrowy" bo trudno do naszej miejscowości trafić.

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  pismo  w tej  sprawie  zostało  wysłane  do  Starostwa  Powiatu 
Wyszkowskiego. Radny powiatowy T. Kuchta mówi mi, że dowie się co z tą sprawą się dzieje.

Podziękowanie za drogę
Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – dziękuję Panu Wójtowi i Wysokiej Radzie za dokończenie 
drogi i czekam na więcej.

Wycinka drzew
Radny R. Ostatek – co dzieje się z wycinką drzew w alei w Somiance?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  my wydaliśmy zgodę  na  wycinkę.  Potrzebę  wycinki  lustruje 
obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i też będzie wydawała decyzję w tej sprawie.

Sekretarz Gminy T. Lipska – wniosek w tej sprawie do RDOŚ został wysłany.

Przydomowe oczyszczalnie
Wójt Gminy A. Żołyński – Sołtysi otrzymali informację o kolejnym etapie budowy przydomowych 
oczyszczalni.  Wkład  przysłowiowego  Kowalskiego  został  skalkulowany  na  poziomie
3.000 – 4.000 zł. Konkretnie będzie można wyliczyć jeśli będzie wiadomo ilu będzie beneficjentów.

Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych
Wójt Gminy A. Żołyński – Sołtysi otrzymali również informację o spotkaniu z firmą zajmującą się 
budową  kolektorów  słonecznych  zaplanowanym  na  dzień  15  listopada  2011  r.  Przysłowiowy 
Kowalski  wnosi  wkład  własny  w  wysokości  6.800  zł.  płatny  w  ratach.  Każdy  beneficjent 
indywidualnie z wykonawcą podpisuje umowę.

Podziękowanie dla Europosła
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – Panie Wójcie proszę przekazać podziękowanie dla 
Europosła J. Kalinowskiego za gościnność w Brukseli.
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Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  myślę,  że  okazja  podziękowania  będzie.  Może  na  sesję 
przedświąteczną Europoseł do nas przybędzie. Mamy taki plan aby Go zaprosić.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 21
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.22 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                         Przewodniczył:

   /-/  Elżbieta Kuchta                                                              Przewodniczący 
                                Rady Gminy
     Insp. ds. obsługi     
      Rady    Gminy                                                                   /-/ Krzysztof Jan Rakowski 
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