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PROTOKÓŁ Nr XXX/16 
 

z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 28 grudnia 2016 r. 

w sali 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 Gminy  

3. Pani Teresa Lipska                   - Sekretarz Gminy 

4. Pani Anna Królikowska           - Skarbnik Gminy 

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

6. Pan Michał Toporkiewicz - Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie 

7. Pani Zofia Drabczyk         - ustępująca Kierownik Posterunku Policji w Somiance  

8. Pan Paweł Bloch - Kierownik Posterunku Policji w Somiance 

9. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 

do nin. protokołu 
10. 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 między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 

2016 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2016 -2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 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 2017-2023; 

d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2017. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia 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 2017. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Somiance. 

15. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2017 r. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10.02 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 11  radnych – brak 

radnych: J. Kamińskiego, M. Rogalińskiego, B. Sucheckiej i D. Szymańskiego), powitał 

przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXX zwyczajnej 

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

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Somianka podziękowali Pani Zofii 

Drabczyk ustępującej Kierownik Posterunku Policji w Somiance za współpracę i powitali 

nowego Kierownika Posterunku Pana Pawła Bloch.  

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Przedstawiciele Policji opuścili salę obrad. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Na salę obrad przybyli pozostali radni: J. Kamiński, M. Rogaliński, B. Suchecka 

i D. Szymański – stan 15 radnych. 

 

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. 
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Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 

2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXIX/16 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 -7 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016–2023 oraz proponowanych 

zmian budżetowych na 2016 r. 

 

W uzupełnieniu do przedstawionego uzasadnienia, Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że 

w odniesieniu do chodnika w Zdzieborzu wystąpiła konieczność wyodrębnienia środków na 

prace drogowe i prace brukarskie w efekcie czego środki na prace drogowe zostały zmniejszone 

o 10 000 zł. i wykazano w odrębnej pozycji środki na prace brukarskie w wysokości 10 000 zł.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 -2023 stanowiącej zał. nr 5 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/174/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. 

stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/175/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 a-d 

porządku obrad 

 

Uchwalenie budżetu Gminy Somianka na 2017 rok przebiegało według następującego 

porządku: 

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 

2017-2023; 
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d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2017. 

 

Wystąpienie Wójta 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił projekt budżetu Gminy Somianka na 2017 r. który został 

przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowi on zał. nr 7 - 8 do nin. protokołu 

(z czego projekt budżetu stanowi zał. nr 7 natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi 

zał. nr 8). 

 

Wójt Gminy A. Żołyński omawiając projekt w/w budżetu przedstawił: 

 założenia ogólne do budżetu, 

 wysokość zaplanowanych dochodów (bieżących i majątkowych) – określone w zał. 

nr 1 do projektu uchwały budżetowej, 

 wysokość zaplanowanych wydatków (bieżących i majątkowych) - określone w zał. 

nr 2 do projektu uchwały budżetowej, 

 wysokość nadwyżki budżetowej, 

 zaplanowane inwestycje - określone w zał. nr 2 b do projektu uchwały budżetowej. 

Ponadto poinformował, że w trakcie roku, w przypadku wystąpienia możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych może wystąpić konieczność zaciągnięcia kredytu na wydatki 

majątkowe. Został złożony wniosek na przebudowę drogi relacji Celinowo – Suwin i znajduje 

się na liście rezerwowej. Środki  na Mazowszu zostały zmniejszone, jest gorzej niż w latach 

ubiegłych. Czekamy na ogłoszenie wyników. 

 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – inwestycje w Somiance-Parcele, nic się nie 

znalazło w budżecie: ani chodnik ani inne. Chodzi o chodnik w alei i za kościołem. Jak 

postępują prace odnośnie tych chodników? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński: – chodnik przy drodze powiatowej nie wiem jak prace 

postępują. Starostwo skierowało sprawę do dendrologa. Znaleziono wyjątkowe porosty, nie 

wiem jak dalej ta sprawa będzie się toczyć. Istnieje jeszcze kwestia ogrodzeń no i drzewa. Jeśli 

nastąpi wycinka to chodnik stanie się inwestycją realną. 

- chodnik przy drodze gminnej, nie został umieszczony w projekcie bo wpłynęły wnioski 

z innych miejscowości. Kierujemy się zasadą: realizujemy inwestycje na które można pozyskać 

środki zewnętrzne. Inwestycje , na  które nie ma możliwości pozyskania środków, nie zostały 

uwzględnione w projekcie budżetu na 2017 rok. W naszej gminie są mieszkańcy, którzy 

mieszkają przy drogach gruntowych. Planujemy utwardzić tyle dróg, ile to będzie możliwe 

z pozyskaniem środków na ten cel.  Koszt budowy mb chodnika jest równy budowie mb drogi 

o szerokości 3m. Jeśli byłaby możliwość pozyskania dofinansowania, wówczas te zadania 

znalazłby się w planie budżetu. Małe odcinki chodników (gdzie trzeba dokończyć zadanie) 

zapewne zostaną zrealizowane. Chodniki o długości 1 km-1,5 km nie zostały uwzględnione 

w projekcie. W planie budżetu uwzględniono do realizacji dwie drogi gruntowe w Somiance: 

- droga w okolicach byłej siedziby Poczty na odcinku od drogi powiatowej do krajówki, 

- droga gminna przy posesji M. Pachulskiej na odcinku od drogi powiatowej w dół, 

oraz droga gminna relacji Celinowo- Suwin.  

W 2015 roku uchwalając budżet na rok 2016 uwzględniliśmy 2-3 drogi a wykonaliśmy 7 dróg. 

W 2017 roku planujemy wykonać 5 dróg i mam nadziej, że wykonamy więcej. Liczę na 

uruchomienie środków z LGD. Są duże opóźnienia. Będą mniejsze środki dla Mazowsza a to 

ze względu na wysoki wskaźnik NUTS. Staraliśmy się – kierując zasadą zrównoważonego 

budżetu – wykorzystać środki finansowe w sposób najbardziej korzystny dla naszych 

mieszkańców realizując zadania i inwestycje. Być może zaplanowane inwestycje na 2017 rok 

nie zadawalają wszystkich mieszkańców i sołtysów. Być może pojawi się szansa, i zrobimy 

więcej niż planujemy. 
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Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.  

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta 

Gminy 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące: 

 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 – kserokopia opinii 

stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu (opinia pozytywna), 

 projektu Uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2017 rok – kserokopia opinii 

stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu (opinia pozytywna), 

odczytała Skarbnik Gminy A. Królikowska. 

 

Opinie komisji stałych Rady Gminy o projekcie budżetu 

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

o przedstawionym przez Wójta projekcie budżetu na 2017 rok. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2017 - 2023 

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

Prognozy Finansowej Somianka na lata 2017 – 2023 stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/176/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść Uchwały Budżetowej na 2017 rok   

stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/177/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2017 r. Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11:05 ogłosił 

15 min przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 11:30 w obecności 14 radnych (brak radnej M. Lewandowskiej). 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2017 r. przedstawiła insp. ds. obsługi 

Rady Gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta informując o tym, 

że w stosunku do lat poprzednich został on zmieniony w części dotyczącej „Prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci 

i młodzieży”. W Programie na 2017 rok proponuję się powierzenie merytorycznego nadzoru 

nad działalnością świetlic wiejskich Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance wraz 

z przekazaniem środków finansowych w formie dotacji celowej na  finansowanie działalności 

świetlic w zakresie merytorycznej realizacji Programu i zatrudnienie opiekunów świetlic (na 

wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia). Proponuje się także ogólny zapis dotyczący 

funkcjonowania świetlic wiejskich pomijając wyszczególnienie nazw miejscowości, w których 
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funkcjonowały. Ponadto Program uwzględnia zmianę wprowadzoną uchwałą Rady Gminy 

dotyczącą usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Następnie został 

przedstawiony radnym preliminarz wydatków na realizację Programu na 2017 rok. Przy 

omawianiu wydatków przedstawione zostało uzasadnienie do podejmowanej uchwały 

w następnym punkcie tj. uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych 

w zakresie prowadzenia 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 2017.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego Programu   i uzasadnienia do uchwały w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia 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 2017nikt nie zgłaszał. 

 

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2017 r. stanowiącej zał. nr 13 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/178/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia 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 2017 stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/179/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że 

zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance jest konsekwencją zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Somianka na 2017 r. a konkretnie powierzenie merytorycznego nadzoru 

nad działalnością świetlic wiejskich Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowiącą zał. nr 15 do nin. protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/180/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 12 -13 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – w sprawie dofinansowania kształcenia nauczycieli podejmowane 

są dwie uchwały: 

 uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności 

i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie, 

 uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2017 rok. 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela tworzy się fundusz na kształcenie nauczycieli. Dyrektorzy 

poszczególnych placówek oświatowych zbierają wnioski o dokształcanie od poszczególnych 

nauczycieli oceniają je i wnioskują do organu prowadzącego. Wszystkie wnioski zostały 

ocenione pozytywnie i mieszczą się w utworzonym funduszu w wysokości 12 550 zł. 

Rada Gminy ustala specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

tj. studia podyplomowe, kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty z następujących specjalności: 
 

1) studia podyplomowe – geografia, biologia, teologia lub inne kierunki według potrzeb,  

2) kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty dotyczące: 

a) zmian w prawie oświatowym, kadr w szkole, nadzoru pedagogicznego dyrektora 

szkoły oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

b) kontroli zarządczej oraz bezpieczeństwa w szkole, 

c) pokonania stresu i wypalenia zawodowego,  

d) arteterapii w szkole i przedszkolu (muzykoterapii, bajkoterapii),  

e) edukacji multimedialnej, w tym pracy przy tablicy interaktywnej, 

f) ewaluacji w szkole, analizy sprawdzianów zewnętrznych oraz motywowania 

uczniów, 

g) realizowania podstawy programowej, 

h) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

i) trenerski kurs instruktorski piłka ręczna,  

j) lub inne według potrzeb.  
 

Druga uchwała określa plan dofinansowania na kształcenie nauczycieli z podziałem środków 

na poszczególne szkoły. Podział tych środków określa załącznik do uchwały i przedstawia się 

on następująco: 
 

 

 

Lp. 

 

 

Placówka oświatowa 

Kształcenie w szkołach 

wyższych i zakładach 

kształcenia nauczycieli (§ 2 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia) 

Pozostałe formy 

doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

wymienione w § 2 

 

Razem (zł) 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  w Ulasku 

 

1.250,00 

 

1.300,00 

 

  2.550,00 

2. 
Zespól Szkół  w Somiance 

 

1.000,00 

 

4.000,00 

 

  5 000,00 

3. Zespół Szkół  

w Woli Mystkowskiej 

 

1.000,00 

 

4.000,00 

 

  5.000,00 

 

X 

 

Razem 

 

 

3.250,00 

 

9.300,00 

 

12.550,00 
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Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe 

i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane 

jest dofinansowanie stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/181/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok stanowiącą 

zał. nr 17 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/182/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że na poprzedniej sesji 

podejmowana była uchwała w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Somiance. Zmiana do w/w uchwały polega na dodaniu §9 o treści: „Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.” Zdaniem naszych prawników nie było potrzeby publikowania uchwały 

w Dzienniku, urząd nadzoru jest innego zdania i zwrócił nam uwagę na to, że uchwałę należy 

opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uwzględniając 

sugestie organu nadzorczego istnieje konieczność podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie 

likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance. 

  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance stanowiącą zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXX/183/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy 

/terminarza sesji na 2017 r. Poinformował, że planowanych jest 5 sesji zwyczajnych.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego terminarza sesji nikt nie zgłaszał. 
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W głosowaniu jawnym terminarz/plan pracy Rady Gminy Somianka na 2017 r. stanowiący 

zał. nr 19 do nin. protokołu został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za”, w obecności 

14 radnych podczas  głosowania. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 17 porządku obrad. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – chcę serdecznie przeprosić i podzielić się tymi, 

serdecznymi słowami ze spotkania opłatkowego z Woli Mystkowskiej. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli obecnym na sali i wszystkim 

mieszkańcom Gminy Somianka noworoczne życzenia. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 11:49 zamknął sesję 

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

 

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 


