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PROTOKÓŁ  NR II/14 

 

z  II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 12 grudnia 2014 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 13 osób 

Nieobecnych uspr. -       -   2 osoby 
 

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński                - wójt gminy 

1. Pani Anna Królikowska  - skarbnik gminy 

2. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

3. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

4. Przedstawiciele prasy lokalnej. 
 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnej sesji  Rady Gminy Somianka z dnia 26 listopada 

2014 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2014-2023.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy 

Somianka z  dnia 30 grudnia 2013 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  

obliczania podatku rolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

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

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 
 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (brak radnego T. Kokoszki 

i przewodniczącego Rady Gminy K.J. Rakowskiego). Po stwierdzeniu quorum o godz. 11:10 

otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman 

Kozon. 
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Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Po powitaniu przybyłych na sesję Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon 

przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad 

stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Radna B.E. Polak zwróciła się z prośbą o umożliwienie zwołania poszczególnych komisji do 

pracy nad projektem budżetu gminy na 2015 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon zadecydował, że głosowanie 

w powyższej sprawie odbędzie się w punkcie 12.  

 

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

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 został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu Nr I/14 Rady Gminy Somianka z dnia 26 listopada 2014 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z I zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2014 r. 

został przyjęty większością głosów: 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6-7 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
 

– w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 

2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2014-2023, 

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku, 

przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska. Pisemna treść uzasadnienia stanowi załącznik 

do podejmowanej uchwały w sprawie WPF. Poinformowała również, że zmiany budżetowe 
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powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i szczegółowo omówiła  

poszczególne załączniki powyższych uchwał. Zwróciła także uwagę na zapis w zał. nr 4 na 

poprawkę w poz. 9 uchwały w sprawie zmian budżetowych.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon odczytał treść uchwały w sprawie 

zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 – 2023 stanowiącą zał. nr 5 

do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/4/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon odczytał treść uchwały w sprawie 

zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 

r. stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/5/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – proponuje podatek rolny utrzymać na poziomie roku 2014 r. Żeby 

tak się stało to cenę żyta Rada Gminy w drodze uchwały obniża cenę żyta w stosunku do ceny 

ogłoszonej w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wspólnie 

z radnymi ustaliliśmy aby podatki utrzymać na poziomie roku 2014 r. W takiej sytuacji tylko 

w przypadku podatku rolnego musimy podjąć uchwałę, o której właśnie mowa. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon odczytał treść uchwały w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  obliczania podatku rolnego 

stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/6/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego 

zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka Wójt Gminy 

A. Żołyński poinformował o tym, że porozumienie Starostwa zostało przedstawione radnym. 

Propozycja jest taka żeby zimowym utrzymaniem zajmować się do 15 kwietnia 2015 r. 

Zaproponowana kwota w wysokości 56.000 zł. nie jest kwotą wystarczającą. Na terenie Gminy 
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Somianka mamy 40 km dróg powiatowych. Dwanaście wyjazdów piaskarek wyczerpuje cały 

budżet. Dlatego przedkładamy propozycję przejęcia zadania w zakresie zimowego utrzymania 

dróg powiatowych na terenie naszej gminy tylko do 15 kwietnia 2015 r. 
 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon odczytał treść uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na 

terenie Gminy Somianka stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/7/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały przedłużenie umowy dzierżawy został Państwu 

przedłożony na prośbę zainteresowanego tj. Dawida Wiaterskiego. Chodzi o wydzierżawienie 

zabudowanej nieruchomości w Woli Mystkowskiej na 3 lata czyli do 14 grudnia 2017 r. na tych 

samych warunkach co dotychczas. Opłata jest niska z punktu widzenia umowy bo dzierżawiony 

teren bardzo zaniedbany i wymagał uporządkowania. Dzierżawa wynosi 50 zł. miesięcznie. 

Ponadto Pan Wiaterski płaci do budżetu Gminy podatek od nieruchomości z tytułu prowadzonej 

działalności. W sprawie wydzierżawienia w/w nieruchomości ogłoszony był przetarg, ale żadna 

firma się nie zgłosiła. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon odczytał treść uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/8/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji w punkcie 3 nikt nie zgłaszał. W związku z powyższym przystąpiono 

do realizacji punktu 12 porządku obrad. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

  

 Głosowanie nad zgłoszoną przez radną B.E. Polak prośbą 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman Kozon poddał pod głosowanie zgłoszoną 

przez radną B.E. Polak prośbę o wyrażenie zgody na zwołania poszczególnych komisji do pracy 

nad projektem budżetu gminy na 2015 r. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych 
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podczas głosowania pozytywnie ustosunkowała się do powyższej prośby.  

 

 Zapytania dotyczące ludzi bezdomnych, potrzebujących szczególnej opieki  

Radna H.G. Główczyk zgłosiła następujące zapytania:  

- czy na terenie Gminy Somianka są ludzie bezdomni, 

- czy na terenie Gminy Somianka są ludzie potrzebujący szczególnej opieki, 

- czy jest jakiś zindywidualizowany program w tym zakresie, 

- czy są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że na powyższe zapytania odpowiedzi udzieli 

Kierownik GOPS na najbliższej sesji RG – tj. przypuszczalnie dn. 30 grudnia 2014 r. Obecnie 

na terenie Gminy Somianka bezdomnych raczej nie ma. W przeszłości była 1 osoba, która miała 

problem z mieszkaniem. Gmina zakupiła tej osobie kontener.  

 

 Gminna Wigilia 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że w najbliższą niedzielę o godz. 13:15 na placu za 

Urzędem Gminy organizowana jest Gminna Wigilia. 

 

 Osierocone dzieci w Jasieńcu 

Radny Ł. Ślubowski – w Ostrowach jest pisemna informacja żeby życzliwe osoby pomogły 

osieroconym dzieciom. Czy można poprosić o więcej informacji? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to są raczej osoby dorosłe. Niedawno zmarła matka trójki 

dzieci. Ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Dzieci tych osób są w wieku:  

- 22 lata syn najstarszy, 

- 19 lat córka, 

- 16 lat syn najmłodszy. Ta osoba jest niepełnosprawna i jest objęta pomocą. 

Sołtysi zorganizowali zbiórkę pieniędzy. Pomoc tej rodzinie jest świadczona.    

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszek Roman 

Kozon  o godz. 10:45 zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady II zwyczajnej 

sesji Rady Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                 Przewodniczył:

    

/-/ Elżbieta Kuchta                                                        Wiceprzewodniczący 

            Rady Gminy 

 Insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                         /-/ Leszek Roman Kozon 

 


