
PROTOKÓŁ  NR LIII/14 

 

z  LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 25 sierpnia 2014 r. 

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób w tym 2 osoby spóźnione 

 

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 Wszkowskiego 

3. Pani Teresa Lipska  - sekretarz gminy 

4. Pani Anna Królikowska  - skarbnik gminy 

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych: 

 Pani Dorota Chodyna  - kierownik GOPS w Somiance 

Pan Waldemar Zioła - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

  w Somiance 

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

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

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

8. 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 protokołów: 

 z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 czerwca 2014r., 

 z LII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 05 sierpnia 2014r. 

6. Podjęcie 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. 

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

Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r. 

8. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za rok 2013.  

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

 



Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych. Po stwierdzeniu quorum o godz. 14:18 

otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan 

Rakowski. 

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć śp. Jerzego Szczerby Sołtysa Sołectwa Kręgi. 

 

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. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński złożył wniosek o wprowadzenie do przedstawionego porządku 

4 punktów: 

1. w punkcie 10 – „Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Somianka w zarząd 

drogę Powiatu Wyszkowskiego nr 4414W Popowo Kościelne w zakresie niezbędnym 

do wykonania dokumentacji oraz utwardzenia placu, miejsc postojowych, wykonania 

chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej w miejscowości Popowo Kościelne na 

działce o nr ew. 537”, 

2. w punkcie 11 – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wyszkowskiemu”, 

3. w punkcie 12 – „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia inkasenta podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku 

leśnego należnego od osób fizycznych i prawnych”, 

4. w punkcie 13 – „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.”. 

 

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczącego Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do 

porządku obrad każdego z w/w punktów. 

 

Radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli każdy z w/w punktów zgłoszonych przez Wójta 

Gminy. W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

 

Dotychczasowe punkty 10-12 otrzymują odpowiednio kolejność 14-16. 

 

Uwzględniając powyższe zmiany, Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego  

porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja  Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

 z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 czerwca 2014 r., 

 z LII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 05 sierpnia 2014 r. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2013r. 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 2013r. 

8. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za rok 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Somianka w zarząd drogę Powiatu 

Wyszkowskiego nr 4414W Popowo Kościelne w zakresie niezbędnym do wykonania 

dokumentacji oraz utwardzenia placu, miejsc postojowych, wykonania chodnika oraz 

zjazdów z kostki betonowej w miejscowości Popowo Kościelne na działce o nr ew. 537. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia inkasenta podatku od nieruchomości, podatku 

od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób 

fizycznych i prawnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 

na dzień 16 listopada 2014 r. 

14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Radny R. Rakowski zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetowych na 2014 r. stanowiącego zał . nr 6 do nin. protokołu polegających na 

tym, aby: w zał. Nr 2 „Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 r.”: 

zmniejszyć środki w dz. 801 „Oświata i wychowanie”  o kwotę 50.000 zł i jednocześnie  

zwiększyć środki w dz. 600 „Transport i łączność”  o kwotę 50.000 zł. na dożwirowanie dróg 

gminnych. 

 

Innych wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał a głosowanie nad wnioskiem odbędzie się 

w punkcie 5 przyjętego porządku obrad. 

 

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 LI/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 czerwca 2014 r. nikt nie 



zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z LI zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia czerwca 2014 r. 

został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za”. 

 

 

 Zmian do protokołu Nr LIIN/14 Rady Gminy Somianka z dnia 05 sierpnia 2014 r. nikt 

nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z LII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 

2014 r. został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

 

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 uzasadnień stanowią załączniki 

do podejmowanych uchwał w sprawie WPF i zmian budżetowych. Poinformowała również, że 

zmiany budżetowe powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

i szczegółowo omówiła  poszczególne załączniki powyższych uchwał. Zwróciła także uwagę 

na zapis § 6 uchwały w sprawie zmian budżetowych stanowiący korektę do uchwały podjętej 

na sesji Rady Gminy Somianka w dniu 25 czerwca 2014 r.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Radny R. Ostatek – droga relacji Ostrowy – Nowe Kręgi. Czy może Pan coś więcej o tej 

inwestycji powiedzieć, z czego będzie wykonana?  

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – destrukt asfaltowy, o grubości zależnej od wysokości naszego 

wkładu. Gmina Wyszków też chce partycypować w kosztach realizacji tej inwestycji. Odcinek 

drogi ok. 1 300 mb o szerokości 3 m. 

 

Radny R. Ostatek – czyli połączenie od jednego asfaltu do drugiego? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak ten odcinek połączy dwie istniejące drogi. Na terenie naszej 

Gminy odcinek 400 mb, reszta na terenie Gminy Wyszków.  

 

Radny R. Ostatek – jaka będzie pomoc Powiatu Wyszkowskiego? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – podobnie jak Gminy ale w szczegółach trudno coś powiedzieć. 

W uchwale np. nie wyszczególniono czym droga będzie wyasfaltowana. 

 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.    

 



Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie wniosek przez radnego 

R. Rakowskiego zgłoszony w punkcie 3 porządku obrad o wprowadzenie zmian do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2014 r.   

 

W głosowaniu jawnym w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” przez 

radnych Rady Gminy Somianka. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski 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 LIII/318/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za”. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski 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 7 do nin. protokołu. Uchwała ta uwzględnia wniosek zgłoszony przez 

radnego R. Rakowskiego (zał. nr 6 do nin. protokołu stanowi projekt uchwały do którego 

zgłoszono wniosek).  

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIII/319/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za”. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z programu ochrony środowiska (którego pisemna treść stanowi zał. nr 8 do nin. 

protokołu) przedstawił insp. ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej T. Kuchta.  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za rok 2013 środowiska 

(którego pisemna treść stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu) przedstawiła insp. ds. ochrony 

zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

 



O godz. 15:17 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 15:30 w obecności 11 radnych (brak radnego: j. Kamińskiego, 

R. Rakowskiego, L. Kozona i radnej B. Sucheckiej). 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – część inwestycji planowana jest do wykonania w pasie drogowym. 

Do tego potrzebna jest zgoda Powiatu Wyszkowskiego i Powiat taka zgodę wyraził. Żeby 

rozpocząć prace inwestycyjne potrzebna jest jeszcze Państwa zgoda. Dlatego też przedkładamy 

projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Somianka w zarząd drogę Powiatu 

Wyszkowskiego nr 4414W Popowo Kościelne w zakresie niezbędnym do wykonania 

dokumentacji oraz utwardzenia placu, miejsc postojowych, wykonania chodnika oraz zjazdów 

z kostki betonowej w miejscowości Popowo Kościelne na działce o nr ew. 537. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Na salę obrad powróciła radna B. Suchecka – stan 12 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść w sprawie przejęcia przez Gminę 

Somianka w zarząd drogę Powiatu Wyszkowskiego nr 4414W Popowo Kościelne w zakresie 

niezbędnym do wykonania dokumentacji oraz utwardzenia placu, miejsc postojowych, 

wykonania chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej w miejscowości Popowo Kościelne na 

działce o nr ew. 537 stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIII/320/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – padła propozycja aby udzielić pomocy finansowej Powiatowi 

Wyszkowskiemu na uzupełnienie destruktem, asfaltem (nie znam jeszcze szczegółów) drogi 

relacji Ostrowy-Nowe Kręgi w wysokości 35.000 zł. . 

 

Na salę obrad powrócili radni: R. Rakowski, L. Kozon i J. Kamiński – stan 15 radnych. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIII/321/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów:  14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 

podczas głosowania. 

 

 



Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że w związku ze śmiercią sołtysa 

Sołectwa Kręgi Pana J. Szczerby zaistniała potrzeba ustanowienia inkasenta do poboru 

podatków. Proponuje się ustanowienie inkasentem w w/w sołectwie Panią Barbarę Szczerba.  

 

Innych propozycji ani uwag nikt nie zgłaszał 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść w sprawie ustanowienia 

inkasenta podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych i prawnych stanowiącą zał. nr 12 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIII/322/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za”. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym jeśli 

w obwodzie przebywa 15 osób uprawnionych do głosowania należy utworzyć odrębny obwód 

do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W tym obwodzie przebywa 131 osób z czego: 

 1 osoba z terenu gminy i będzie głosować dokonując wyboru do Rady Gminy, Rady 

Powiatu i Sejmiku Mazowieckiego, 

 7 osób z terenu Powiatu Wyszkowskiego uprawnionych do głosowania do Rady 

Powiatu i Sejmiku Mazowieckiego, 

 123 osoby z województwa mazowieckiego uprawnionych do głosowania do sejmiku 

mazowieckiego.  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. stanowiącą zał. nr 13 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIII/323/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za”. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

W punkcie 3 został zgłoszony tylko wniosek przez R. Rakowskiego dotyczący wprowadzenia 

zmian do projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2014 r. i został rozpatrzony przez 

radę Gminy Somianka w punkcie 5 porządku obrad.  

 



Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych innych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku 

obrad, przystąpiono do realizacji punktu 15 „Wolne wnioski i zapytania”. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i zapytania: 

 

 Solary 

Radna A. Jenoch – co z solarami. Potrzebne są spotkania i rozmowy na temat solarów 

z mieszkańcami Gminy. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie mamy jeszcze tych informacji bo nie mamy PFU tj. 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Baz tego nie można ogłosić przetargu. Jeśli tylko 

będziemy mieli specyfikację i rozstrzygniemy przetarg to informacje zostaną przekazane 

mieszkańcom Gminy. 

 

 Podziękowania dla Pana Wójta i Rady Gminy Somianka: 

- za drogę w Nowych Wypychach – złożone przez radnego J. Kuchta, 

za oświetlenie uliczne – złożone przez sołtysa Sołectwa Celinowo Z. Kalinowskiego.  

 

 Termin oddania sieci wodociągowej do użytku 

Radny R. Ostatek – kiedy zostanie oddana do użytku sieć wodociągowa Jasieniec –

Somianka-Parcele? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – na początku września br. 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 

15:45 zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady LIII zwyczajnej sesji Rady 

Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                 Przewodniczył:

    

 

/-/  Elżbieta Kuchta                                                             Przewodniczący 

            Rady Gminy 

 Insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                        /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


