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PROTOKÓŁ  NR XV/15 

 

z  XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 27 listopada 2015 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 12 osób 

Nieobecnych uspr. -       -   3 osoby 
 

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński                - Wójt Gminy  

2. Pan Tadeusz Kuchta  - radny Powiatu Wyszkowskiego 

3. Pani Anna Królikowska  - Skarbnik Gminy   

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

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych: 

Pani Dorota Chodyna  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                        w Somiance 

Pan Waldemar Zioła  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej                                             

                                                             w Somiance 

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

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

7. Przedstawiciele prasy lokalnej 

8. Przedstawiciele mieszkańców Sołectw: Somianka, Somianka-Parcele. 
 

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 między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 października 

      2015 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia  

      30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata         

      2015 – 2023. 

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

      Somianka z   dnia 30 grudnia 2014 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

obliczenia podatku rolnego. 

11. Głosowanie nad przyjęciem ceny drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2016 r. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie Planów Rozwoju 2015-2022 następujących miejscowości: 

1. Wólka Somiankowska 

2. Jackowo Dolne 

3. Jackowo Górne 

4. Suwin 

5. Kręgi 

6. Somianka 

7. Stare Płudy 

8. Ulasek 

9. Zdziebórz 

10. Wielątki Rosochate 

11. Ostrowy 

12. Nowe Kozłowo 

13. Celinowo. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

z gminą Zatory. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Somianka 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016 r. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych (brak radnego B. Gajewskiego, 

D. Szymańskiego i M. Rogalińskiego). Po stwierdzeniu quorum o godz. 10:10 otwarcia  

dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski 

przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad 

stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Przedstawicielka mieszkańców Somianki –Parcele zwróciła się z prośbą o udzielenie głosu 

w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości a konkretnie zmiany tego podatku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że udzieli głosu w tej sprawie 

w punkcie 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

w punkcie 14 ppkt 14 „Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju 2015-2022 miejscowości 
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Popowo Kościelne”. 

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym zgłoszony wniosek został przyjęty przez radnych rady gminy 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Rada gminy uwzględniając przyjętą zmianę prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 października 

      2015 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015 – 2023. 

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

Somianka z   dnia 30 grudnia 2014 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

obliczenia podatku rolnego. 

11. Głosowanie nad przyjęciem ceny drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2016 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie Planów Rozwoju 2015-2022 następujących miejscowości: 

1. Wólka Somiankowska 

2. Jackowo Dolne 

3. Jackowo Górne 

4. Suwin 

5. Kręgi 

6. Somianka 

7. Stare Płudy 

8. Ulasek 

9. Zdziebórz 

10. Wielątki Rosochate 

11. Ostrowy 

12. Nowe Kozłowo 

13. Celinowo 

14. Popowo Kościelne. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

z gminą Zatory. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Somianka 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016 r. 
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18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski udzielił głosu przedstawicielce 

mieszkańców Somianka-Parcele.  

 

Przedstawicielka mieszkańców Somianka-Parcele M. Szymańska – gmina Somianka 

wprowadza zmiany na podstawie zmian dokonanych przez Starostwo. Sytuacja wygląda tak, 

że podatki wzrosły o 700%. Corocznie Państwo przyjmujecie stawki maksymalne od 

nieruchomości a dotyczące mieszkańców gminy niebędących rolnikami. Takie stawki 

obowiązują w gminach miasta Warszawa a nie jesteście Państwo gminą miejską. Proszę 

o pochylenie się nad problemem. Renciści, emeryci oraz osoby niebędące rolnikami będą miały 

problem z zapłatą. Przedstawiam Państwu decyzję podatkową gminy Warszawa i proszę 

porównać. Na terenie gminy Łomianki stawka od budynków mieszkalnych wynosi 66 gr. a od 

gruntów pozostałych 33 gr., w gminie Somianka stawka od budynków mieszkalnych stawka 

wynosi 74 gr. a od gruntów pozostałych 42 gr. Te stawki w gminie Somianka są znacznie 

wyższe. Proszę o pochylenie się nad problemem i uwzględnienie naszej prośby, prośby 

mieszkańców gminy Somianka. My jesteśmy tylko przedstawicielami grupy osób dotkniętych 

problemem. Inni nie mogli przybyć na sesję ze względu na to, że jest to dzień roboczy i nie 

mogli pozwolić sobie na dzień wolny od pracy. 

 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – w Somiance-Parcele zamieszkują osoby, które 

nie posiadają gospodarstw i od maja 2015 r. zmieniono decyzje i maja do zapłaty ok. 700 zł. 

a podatki wzrastają nawet do kwoty 1 000 zł. 

 

Radna H. Główczyk mieszkanka Somianka-Parcele – ja też tę sprawę analizowałam i to 

bulwersuje. Liczba mieszkańców się zmniejsza.. Należałoby prowadzić taką politykę by 

zachęcać do zamieszkania na naszym terenie. Jesteśmy tu, aby pomóc w tej kwestii. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – były komisje i na posiedzeniu dotyczącym 

podatków radni mogli się na ten temat wypowiedzieć. Proponujemy niższe stawki od 

ustawowych. Gmina Łomianki jest bardzo bogata gminą a my gminą znacznie uboższą. 

Zmniejszając stawki tracimy również na subwencji wyrównawczej - tracimy więc dwukrotnie. 

Jeśli ktoś znajdzie się w trudnej sytuacji to w uzasadnionych przypadkach zgodnie 

z posiadanymi kompetencjami może dokonać umorzenia. Do Rady Gminy i Wójta wpływają 

wnioski o realizację inwestycji, żeby je realizować trzeba mieć środki. 

 

Przedstawicielka mieszkańców Somianka-Parcele M. Szymańska – tu nie chodzi o umorzenie 

podatków osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ale o obniżenie stawki podatków, 

o których mówimy. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – mieszkańcy płacili dotychczas podatki od nieruchomości 

według stawek dotyczących gruntów rolnych. Wydział geodezyjny przez wiele lat nie 

przeprowadzał modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowa sytuacja owszem 
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była korzystna dla mieszkańców ale nieprawidłowa. Do pewnego czasu mieliśmy stawki niższe 

od gruntów pozostałych ale kiedy pojawił się problem z działkami letniskowymi. Od grudnia 

2013 r. stawki od gruntów pozostałych zostały zbliżone do ustawowych (maksymalnych) 

i obowiązują w identycznej wysokości w okresie 2014 r. – 2015 r. W takiej wysokości zostały 

zaproponowane również na 2016 r. czyli w wysokości 42 gr./m2. Jeśli obniżymy stawki podatku 

to subwencja wyrównawcza zostanie nam obniżona. Jeśli mielibyśmy dokonać zmian to trzeba 

byłoby policzyć skutki finansowe. Zmiana wynika ze zmiany w ewidencji gruntów i budynków 

dokonanych przez Starostwo Powiatowe. W tym roku firma na zlecenie Starostwa 

Powiatowego dokonała inwentaryzacji ewidencji i stąd właśnie wynikają te zmiany. 

 

Przedstawicielka mieszkańców Somianka-Parcele M. Szymańska – na czym polega obniżenie 

subwencji i jaka jest zależność wynikająca z obniżenia stawki podatku? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – subwencja wyrównawcza zależy od średniego dochodu 

podatkowego w Polsce. Jeśli średni dochód podatkowy przypadający na mieszkańca gminy jest 

niższy od średniego dochodu w kraju, wówczas otrzymujemy subwencję wyrównawczą. 

Zależność subwencji wyrównawczej a podatkiem jest taka, że rezygnacja z dochodu 

podatkowego w postaci obniżenia górnej stawki podatku powoduje, że: 

w przypadku niezapłacenia przysłowiowej złotówki przez mieszkańca naszej gminy z tytułu 

obniżenia górnej stawki podatku automatycznie wpływa na obniżenie subwencji 

wyrównawczej w podobnej wysokości.   

 

Przedstawicielka mieszkańców Somianka-Parcele M. Szymańska – dlaczego gmina Łomianki 

ma niższe podatki? 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – jeśli gmina jest bogata i przewyższa 

wskaźnik G to korzystniej pozostawić podatki na niższym poziomie. Wówczas mieszkańcy są 

bardziej zadowoleni. 

 

Przedstawicielka mieszkańców Popowo-Parcele – kwalifikacja gruntów nie jest solidna bo 

zaobserwowaliśmy sytuację, że właściciel jednej nieruchomości w ogóle nie płaci a sąsiad płaci 

bardzo wysokie podatki.  

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – jeśli są takie sytuacje to proszę zgłaszać. Dokonamy analizy 

i zgłosimy sprawę do Starostwa. 

 

Radna H. Główczyk – nie mogliśmy się ustosunkować, bo dokumenty otrzymaliśmy tuż przed 

posiedzeniem komisji. Nie było możliwości przeanalizować propozycji. 

 

Radna B. Polak – zawsze przy zawiadomieniu w takiej sytuacji otrzymujemy zapytanie: czy 

wyrażamy zgodę na przekazanie materiałów przed posiedzeniem.  

 

Radny L. Kozon – podatki są zaproponowane na poziomie 2015 r. a obecna Rada Gminy 

właśnie je ustalała więc Pani Radna była z tym zapoznana. 

 

Radna H. Główczyk – ale tych materiałów było bardzo dużo i nie można było tego 

przedyskutować z mieszkańcami.  

 

Na tym dyskusja została zakończona i przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 
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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 XIV/15 Rady Gminy Somianka z dnia 19 października 2015 r. nikt nie 

zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19 października 

2015 r. został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas 

głosowania. 

 

Do punktu 6-7 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
 

– w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 

2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015-2023, 

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2014 roku, 

przedstawiła Skarbnik Gminy  A. Królikowska, która poinformowała, że proponowane zmiany 

wynikają z porządkowania budżetu (na dzień dzisiejszy wiadomym jest, że niektóre dochody 

nie zostaną zrealizowane do planowanej wysokości a inne zostały zrealizowane ponad plan). 

Proponowane zmiany budżetowe powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej i szczegółowo omówiła  poszczególne załączniki powyższych uchwał.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2015 – 2023 

stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/65/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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 roku 
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stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/66/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

O godz. 10:51 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15-minutową przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 11:17 w obecności 10 radnych (brak radnej B. Sucheckiej i radnej 

B. Polak) i przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad. 

 

Do punktu 8-13 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał w sprawie dotyczącej podatków tj. 

- podatku od środków transportowych, 

- podatku od nieruchomości, 

- podatku rolnego, 

- podatku leśnego, 

- opłaty targowej 

przedstawiła Sekretarz Gminy T. Lipska informując o tym, że stawki w/w podatków pozostają 

na poziomie roku 2015, z wyjątkiem podatku leśnego, gdzie proponuje się przyjęcie ceny 

drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

leśnego na 2016 r. Utrzymanie podatku rolnego na poziomie roku 2015 wymaga podjęcia przez 

Radę Gminy uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta w stosunku do ceny ogłoszonej 

w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Projekt uchwały w powyższej 

sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą (kserokopia pisma 

Mazowieckiej Izby Rolniczej stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu). Następnie omówiła 

ważniejsze zmiany w przepisach dotyczących podatków na 2016 r. – pisemna treść informacji 

stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. Pozostałe informacje dotyczące stawek podatków 

stanowią zał. nr 9-15 do nin. protokołu.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowiącą zał. nr 16 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/67/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

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

wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/68/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  8 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 10 radnych 

podczas głosowania. 
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Do punktu 10 

porządku obrad 

 

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

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego stanowiącą zał. nr 18 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/69/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania. 

 

W efekcie podjętej uchwały cena żyta została obniżona ze stawki ustawowej ustalonej na 

2016 r. w wysokości 53,75zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł.za 1 dt.  

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie nad przyjęciem ceny 

drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

leśnego na 2016 r.  

 

W głosowaniu jawnym radni  jednogłośnie:  10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas 

głosowania, przyjęli cenę drewna podaną w komunikacie Prezesa GUS tj. w wysokości 

191,77 za 1 m3. 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jakiego drewna: opałowego czy budowlanego? 

 

Odp. Sekretarz Gminy  T. Lipska – chodzi o średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwo 

za pierwsze trzy kwartały roku 2015.  

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – konieczność wprowadzenia nowych wzorów informacji 

i deklaracji podatkowych została podyktowana koniecznością wprowadzenia zmian 

wynikających z ustaw i obowiązujących od 1.01.2016 r. i zostały omówione  w pkcie 8-13. 

 

Na sale powróciły radna B. Polak i radna B. Suchecka – stan 12 radnych.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stanowiącą zał. nr 19 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/70/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. stanowią, że Rada 

Gminy może wprowadzić opłatę targową lub nie wprowadzać. Proponuje się wprowadzenie 

takiej opłaty i dlatego konieczność podjęcia uchwały. Proponowane stawki na poziomie stawek 

obowiązujących w 2015 r. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa stanowiącą zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/71/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – generalnie co do zasady Plany Rozwoju Miejscowości są niezbędne 

do składania wniosków ubiegając się o dofinansowanie modernizacji dróg gminnych. Po 

szkoleniu mamy świadomość, że niektóre z nich nie będą się kwalifikowały do złożenia 

wniosków bo nie uzyskają minimalnej punktacji. Oprócz dróg Plany zawierają inne 

potrzeby/pomysły mieszkańców poszczególnych miejscowości. Jeśli pojawią się szanse 

pozyskania środków unijnych będziemy starali się je realizować. W poprzedniej kadencji 

mieliśmy wiele Planów Odnowy Miejscowości. Jeśli chcielibyśmy teraz z nich korzystać to 

musimy zmienić nazwę z Planu Odnowy na Plany Rozwoju i zaktualizować je.    

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 14.1 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Wólka Somiankowska stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/72/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.2 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Jackowo Dolne stanowiącą zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/73/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych  

podczas głosowania. 

 



10 

 

Do punktu 14.3 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Jackowo Górne stanowiącą zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/74/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.4 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Suwin stanowiącą zał. nr 24 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/75/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.5 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Kręgi stanowiącą zał. nr 25 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/76/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania.  

 

Do punktu 14.6 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Somianka stanowiącą zał. nr 26 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/77/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania.  

 

Do punktu 14.7 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Stare Płudy stanowiącą zał. nr 27 do nin. protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/78/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania.  

 

Do punktu 14.8 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Ulasek stanowiącą zał. nr 28 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/79/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 

radnych podczas głosowania.  

 

Do punktu 14.9 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Zdziebórz stanowiącą zał. nr 29 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/80/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.10 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Wielątki Rosochate stanowiącą zał. nr 30 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/81/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.11 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Ostrowy stanowiącą zał. nr 31 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/82/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.12 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Nowe Kozłowo stanowiącą zał. nr 32 do nin. protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/83/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.13 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Celinowo stanowiącą zał. nr 33 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/84/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 14.14 

porządku obrad 

 

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

Planu Rozwoju Miejscowości Popowo Kościelne stanowiącą zał. nr 34 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/85/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 12 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy   A. Królikowska zwróciła się z prośba do radnych aby w projekcie uchwały 

w sprawie emisji obligacji komunalnych z zapisu §2 wiersza 1 wykreślić słowo „planowanego” 

i pozostanie wówczas zapis wiersza 1 w § 2 o treści: „Emisja obligacji ma na celu 

sfinansowanie deficytu budżetu z przeznaczeniem”. Obecnie nie mamy deficytu, jest 

nadwyżka. 

 

Wójt Gminy  A. Żołyński – planujemy w 2015 r. zamknąć budżet nadwyżką i wówczas kwota 

z emisji obligacji komunalnych nie będzie potrzebna. Informację w tej sprawie przedstawimy 

na sesji, w grudniu 2015 r.   

 

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

obligacji komunalnych stanowiącą zał. nr 35 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/86/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy  A. Żołyński – porozumienie między gminą Zatory a gminą Somianka jest 

propozycją złożenia jednego dużego wniosku na budowę drogi w miejscowościach: Zdziebórz, 

Suwin i Celinowo. Chodzi o zdobycie wyższej liczby punktów. Sytuacja trochę się zmieniła. 

Analizujemy każdą drogę pod względem punktacji, która mogłaby uzyskać dofinansowanie. 

Szansę powodzenia maja wnioski osiągające 9 i więcej punktów. Wystąpiliśmy do gminy 

Zatory o 10% dofinansowanie ale nie mam informacji zwrotnej czy gmina Zatory podjęła 
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decyzję czy też jeszcze nie. Jest to propozycja dotycząca złożenia wniosku. 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – od czego te punkty są zależne, jak się je liczy? 

 

W odpowiedzi Wójt Gminy  A. Żołyński przedstawił zasady punktacji (za co, ile punktów 

można uzyskać). Następnie poinformował, że dofinansowanie można uzyskać na kwotę 

wymienioną we wniosku. Jeśli po przetargu okaże się, że realizacja inwestycji będzie droższa 

niż we wniosku to różnicę finansuje gmina. Sytuacja wymaga aby wnioski były przeszacowane 

niż niedoszacowane.  To z kolei spowoduje możliwość złożenia mniejszej liczby wniosków bo 

będą droższe i „szybciej” wyczerpią budżet. Jeśli natomiast kwota po przetargu będzie niższa 

to wszystko w porządku. Po przetargu przekazujemy informację do Urzędu Marszałkowskiego. 

Jeśli wartość inwestycji po przetargu okaże się wyższa jak we wnioski, wówczas na etapie 

kontroli przetargu Urząd Marszałkowski odrzuca wniosek o dofinansowanie. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Zatory stanowiącą zał. nr 36 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/87/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy  T. Lipska poinformowała, że Rada Gminy pod koniec roku uchwala Roczny 

program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok następny. Program 

współpracy na 2016 r. obejmuje następujące zadania priorytetowe: 

 upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

 edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub propagowanie 

wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr kultury naszego 

regionu, w tym m.in. propagowanie kuchni regionalnej. 

Lista zagadnień priorytetowych, wymienionych powyżej, może zostać rozszerzona o inne 

zadania spośród określonych w art. 4 ustawy na wniosek Wójta lub organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów w drodze zmiany niniejszej Uchwały. Na realizację zadań określonych 

w Programie zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

Rocznego programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 r. stanowiącą 

zał. nr 37 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/88/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 18 

porządku obrad 

 

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

do realizacji punktu 19 porządku obrad. 

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

  

 Zapytanie dotyczące Planów Rozwoju Miejscowości 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – na jakiej podstawie dokonano wyboru 

miejscowości do opracowania Planów ich rozwoju? Czy radni, sołtysi składali wnioski czy 

losowanie z koszyka? 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – Plany Rozwoju były realizowane tam gdzie priorytetem było 

zrobienie drogi uwzględnionej w budżecie w kwestii wykonania dokumentacji projektowej.  

 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – czy tylko o drogi chodzi? 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – nam głównie chodzi o drogi bo chcemy złożyć jak najwięcej 

wniosków ale w tych dokumentach były uwzględnione również inne potrzeby mieszkańców 

poszczególnych miejscowości. 

 

 Poprawa stanu dróg w Popowie Letnisko 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – należałoby poprawić drogi na Popowie 

Letnisko bo działki trudno sprzedać. 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – no właśnie sprzedajemy je. Poprawy tych dróg będzie można 

dokonać nie wcześniej jak na wiosnę. Wcześniej nie mam co składać obietnic. Z pasa 

drogowego trzeba będzie dokonać wycinki drzew, ok. 1 500 szt. 

 

 Szerokość dróg 

Sołtys Sołectwa Janki A. Kaczmarczyk – jaka będzie szerokość dróg 5 m, czy 3 m? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – mowa jest o drogach lokalnych o szerokości 5 m jezdni. 

 

Sołtys Sołectwa Janki A. Kaczmarczyk – a co z drogami o szerokości 3 m? 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – musimy wykonać je we własnym zakresie lub z FOGR. 

Z PROW nie damy rady pozyskać środków na takie drogi. Jest możliwe odstępstwo do dróg 

o szerokości nie mniejszej niż 4 m. proszę zgłaszać swoje potrzeby w zakresie inwestycji 

drogowych. Będziemy starali się realizować je w miarę możliwości finansowych. 

 

 Budowa chodnika w Somiance-Parcele „w Alei”  

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – piszemy kolejne pisma w sprawie dotyczącej 

budowy chodnika „w Alei”, otrzymujemy odpowiedzi. Proszę, aby uwzględnić go w planie 

budżetu na 2016 r. 
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Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – na początku miesiąca grudnia br. będą pracowały komisje nad 

planem budżetu na 2016 r. Proszę zgłaszać wnioski. Ja stoję na stanowisku, aby w budżecie 

znalazły się te inwestycje, na które można pozyskać środki. Rada Gminy może mieć inne 

stanowisko. 

 

 Inwestycje drogowe 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czyli nie wszystkie drogi będzie można 

zrealizować? 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – będziemy starali się jak najwięcej pozyskać środków 

i zrealizować jak najwięcej inwestycji. Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Jeśli wniosek zyska 

akceptację będziemy starali się go zrealizować. Najpierw składamy wnioski a jeśli zyskają 

akceptację, będziemy je wprowadzać do budżetu. Obecnie żadna z dróg nie została 

uwzględniona w planie budżetu na 2016 r., która ma być złożona do PROW na lata 2014-2020.  

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czyli w 2016 roku, nie wiadomo co będzie 

robione? 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – w miesiącu grudniu br. prawdopodobnie będzie wiadomo. 

 

 Zasady dofinansowania Starostwa dotyczące budowy chodników 

Radny T. Kokoszka – czy Starostwo na 2016 r. zmieni zasady dofinansowania dotyczące 

budowy chodników? 

 

Odp. Radny Powiaty Wyszkowskiego T. Kuchta – jest podpisane porozumienie z wójtami gmin 

na budowę dróg i chodników. Na chodniki jest obecnie 10%dofinansowania. Jeśli wójtowie 

podejmują decyzje o budowie, to budują na obowiązujących zasadach.  

 

 Przebudowa przepompowni ścieków 

Pani M. Szymańska mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele – otrzymałam odpowiedź na 

moje pismo dotyczące przebudowy przepompowni ścieków, że będzie rozpatrywane przy 

planie budżetu na 2016 r. Czy w planie budżetu na 2016 r. przebudowa przepompowni ścieków 

została uwzględniona?  

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – przebudowa przepompowni to koszt 30 000 – 40 000 zł. Pismo 

zostanie przedstawione na komisjach. Jeśli nie zostaną zabezpieczone środki na to zadanie to 

nie będzie można zrealizować tej przebudowy. 

 

Pani M. Szymańska mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele – czy w ramach gwarancji 

nie można tego zrealizować? 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – okres gwarancji już minął. 

 

Pani M. Szymańska mieszkanka miejscowości Somianka-Parcele – czy mogę mieć nadzieję, że 

zostanie ona naprawiona? 

 

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – to zależy od decyzji radnych. 

  

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 
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Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy   Krzysztof Jan Rakowski  

o godz. 12:45 zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XV zwyczajnej sesji Rady 

Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                 Przewodniczył:

    

  Elżbieta Kuchta                                                             Przewodniczący 

             Rady Gminy 

 insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                            Krzysztof Jan Rakowski 

 

 


