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PROTOKÓŁ  NR VN/15 

z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się dnia 25 lutego 2015 r. 

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka 

 

 

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. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy 

2. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy 

3. Kuchta  Elżbieta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

 

 Porządek obrad: 

 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 1441 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych  

- przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad. 

  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2015-2023.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z  dnia 30 grudnia 2014 r.    

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zatrudnionych na dzień 

10 maja 2015 r. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej stanowiący zał. nr 2 do nin.  protokołu i przedstawił porządek obrad –  

zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

  

Wójt Gminy A. Żołyński wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad punktu Podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację 
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projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego ze środków 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy polegającego na „Przebudowie drogi 

powiatowej nr 4413W oraz 4410W w miejscowości Wola Mystkowska”. Okazało się, że 

zaistniała konieczność jej podjęcia po opublikowaniu wniosku w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Stąd ten wniosek. 

 

Z sali obrad wyszedł radny L. Kozon – stan 14 radnych. 

 

Innych zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zaproponował podjęcie uchwały w punkcie 

3 porządku obrad i poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 

14 radnych podczas głosowania. 

 

Uwzględniając powyższą zmianę Rad Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na 

realizację projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego ze 

środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy polegającego na „Przebudowie 

drogi powiatowej nr 4413W oraz 4410W w miejscowości Wola Mystkowska”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2015-2023.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z  dnia 30 grudnia 2014 r.   

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zatrudnionych na dzień 

10 maja 2015 r. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Na salę powrócił radny L. Kozon – stan 15 radnych 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

W związku z tym, że uzasadnienia do podejmowanych uchwał były przedstawiane na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 19 lutego 2015 r. oraz na 

posiedzeniu wyjazdowym poprzedzającym sesję , radni uznali, że nie ma potrzeby ponownego 

przedstawiania uzasadnienia.  

 

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

pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację projektu KIK 76 

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4413W 

oraz 4410W w miejscowości Wola Mystkowska” stanowiącą zał. nr 4 do nin. protokołu.   

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VN/18/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 

podczas głosowania. 

 

Radny J. Kuchta – w miejscowości Wola Mystkowska miał być kryty rów a w efekcie go nie 

będzie. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – I etap inwestycji zostanie wykonany. Jeśli będą oszczędności 

poprzetargowe to zostanie wykonany i rów. Całość nas będzie kosztować 50.000 zł. z czego 

33.713,95 zł. przekazujemy do Powiatu a pozostałą kwotę przeznaczymy na własną inwestycję 

i zakryjemy pozostałą część rowu. W ramach projektu zostanie zakryty rów na odcinku 100 mb 

wzdłuż Zespołu Szkół (od Ośrodka Zdrowia do Zespołu Szkół). 

  

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2015-2023 stanowiącą 

zał. nr 5 do nin. protokołu.   
 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VN/19/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – II projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2015 r. 

uwzględnia: 

 środki na przebudowę drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej 

nr 440403W Suwin - Stare Płud – Somianka w kwocie 800.000 zł., 

 środki na budowę drogi w miejscowości Nowe Kozłowo w kwocie 250.000 zł., 

 środki na utwardzenie działki w Popowie Kościelnym w kwocie 60.000 zł. (kwota wraz 

z kwotą w wysokości 17.000 zł. od GS i Wspólnoty Wsi), 

 środki na utwardzenie placu przy SP w Kręgach w kwocie 40.000 zł., 

 środki na wykonanie dokumentacji projektowych na drogi gminne w miejscowościach: 

Ulasek, Jasieniec, Nowe Kozłowo (droga nr 95), Popowo ul. Zastodolna, Stare Kozłowo 

Skorki w kwocie 100.000 zł.  

 

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

Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z  dnia 30 grudnia 2014 r.   

stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VN/20/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 6 

porządku obrad 

 

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

do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VN/21/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 12 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania. 

 

Radny L. Kozon- podjęliśmy uchwałę o dopłatach za ścieki a woda w naszej gminie jest za 

droga. Dlaczego wzrosły stawki? Przecież odbiorców przybywa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – takie stawki wynikają z przedstawionej przez 

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej kalkulacji. 

 

Radny L. Kozon – dlaczego gmina Długosiodło może ustalić stawki za wodę w wysokości  

2,20 zł/m3 + Vat a my 2,70 zł/m3 + Vat! 

 

Przewodniczący rady Gminy K.J. Rakowski – dziś nie powinniśmy tym się zajmować bo nie 

mamy tej sprawy w porządku obrad. To sprawa na inny termin.   

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej zatrudnionych na dzień 10 maja 2015 r.   stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VN/22/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1506 zamknął sesję 

wypowiadając słowa „Zamykam obrady V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

 

 

Protokół sporządziła:                    Przewodniczył:

  

    Insp. ds. obsługi                       Przewodniczący 

obsługi Rady Gminy                                                                                        Rady Gminy 

 /-/ Elżbieta Kuchta                      /-/ Krzysztof Jan Rakowski   


