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PROTOKÓŁ Nr VI/15 
 

z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 27 marca 2015 r. 

w hali sportowej Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecni uspr.     -   1 osoba 
 

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

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński                        - wójt   

2. Pani Cecylia Domżała - radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

3. Pan Marian Krupiński - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

4. Pan Tadeusz Kuchta -radny Powiatu Wyszkowskiego 

5. Pan Wojciech Kozon - radny Powiatu Wyszkowskiego 

6. Pani Agnieszka Salwin - zastępca wójta 

7. Pani Teresa Lipska  - sekretarz  

8. Pani Anna Królikowska - skarbnik  

9. Pani Marzena Kuchta - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

10. Pani Dorota Chodyna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                             w Somiance 

11. Pani Monika Kluczek - dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej 

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

13. Pan Wiesław Bartosiak        - mieszkaniec Gminy Somianka 

14. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 
15. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

 

  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.  

4. Przyjęcie protokołów  

- z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2015 r.  

- z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2015 r.  

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

na lata 2015 – 2023.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 roku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów tych 

podatków i wynagrodzenia za inkaso.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.  
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11. Wręczenie odznaczenia Pro Masovia przez Przedstawiciela Samorządu Województwa 

Mazowieckiego.  

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

13. Wolne wnioski i zapytania.  

14. Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 13:12 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 14 radnych, brak radnego 

T. Kokoszki), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad VI zwyczajnej sesji 

(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). Następnie zgłosił 

wniosek o wprowadzenie następujących zmian: 

 

- Wprowadzić w punkcie 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego z gminą Rząśnik. 
 

- Wprowadzić w punkcie 6 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego 

zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka. 

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym poszczególne wnioski Przewodniczącego Rady Gminy zostały przyjęte 

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

 

Uwzględniając przyjęte zmiany Rada Gminy prowadziła obrady według następującego porządku: 

 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.  

4. Przyjęcie protokołów  

- z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2015 r.  

- z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2015 r.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z 

gminą Rząśnik. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka. 

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

na lata 2015 – 2023.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów tych 

podatków i wynagrodzenia za inkaso.  
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.  

13. Wręczenie odznaczenia Pro Masovia przez Przedstawiciela Samorządu Województwa 

Mazowieckiego.  

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

15. Wolne wnioski i zapytania.  

16. Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

W tym punkcie wręczono zaświadczenia sołtysom o wyborze na kadencję 2015-2019. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

- Zmian do protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2015 r. nikt   

   nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr IV/15 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w  obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

- Zmian do protokołu z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2015 r. nikt   

   nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr VN/15 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w  obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – porozumienie dotyczy budowy drogi naszej gminy. Jest to odcinek  

o długości 400 mb. Gmina Rząśnik chce ją wybudować i zwracają się do nas o dofinansowanie na 

ten cel w kwocie 20.000 zł. Rada Gminy zaproponowała w ramach współpracy wsparcie finansowe 

w wysokości 5.000 zł. Szczegół określi porozumienie. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Rząśnik stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/23/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Po podjęciu uchwały Wójt wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Somianka 

w podziękowaniu za 4-letnią współpracę wręczyli sołtysom mijającej kadencji statuetki. 
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Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała dotycząca porozumienia z Powiatem Wyszkowskim na bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy nie jest nowością. To zadanie realizujemy od 

wielu lat. Zapotrzebowanie mamy większe od propozycji Powiatu. Porozumienie na letnie 

utrzymanie dróg nie niesie za sobą ryzykownych niespodzianek w odróżnieniu do zimowego 

utrzymania dróg. Zadania wykonujemy do wysokości środków. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 
 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały sprawie przejęcia od Powiatu 

Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka 

stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/24/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Do punktu 7-8 

porządku obrad 

 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
 

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2015-2023, 

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/143 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2014 roku, 

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

podejmowanej uchwały w sprawie WPF. Poinformowała również, że zmiany budżetowe powodują 

konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i szczegółowo omówiła  poszczególne 

załączniki powyższych uchwał. Zwróciła także uwagę na konieczność zmiany zapisów w zał. nr 2 

WPF w rubryce „jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Wpisano w I projekcie uchwały WPF 

Gminę Somianka a Regionalna Izba Obrachunkowa zadecydowała, zmianę zapisu na Urząd Gminy 

w niektórych pozycjach. Uchwała została dostosowana do sugestii organu nadzorczego. 

I projekt WFP stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu, II projekt WFP stanowi zał. nr 7 do nin. 

protokołu.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2015 – 2023 stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/26/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
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Gminy na 2015 r. stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/27/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka nie jest nowością. Od wielu lat jest podejmowany 

i realizowany. Reguluje sprawy dotyczące bezdomnych zwierząt a mianowicie przedstawia:  

 cele i zadania, 

 sposób opieki nad tymi zwierzętami, 

 ograniczenie ich populacji , 

 finansowanie - na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienie nikt nie zgłaszał.  

 

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

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Somianka w 2015 roku stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/28/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – został Państwu przedstawiony projekt uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych 

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso, a to ze 

względu na zapis dotyczący inkasenta z miejscowości Kręgi. Inkasent w tej miejscowości został 

ustanowiony imiennie, a teraz, po wyborach sołeckich proponuje się zapis wskazujący na inkasentów 

w poszczególnych sołectwach, sołtysów tych sołectw. 

 

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

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso stanowiącej zał. nr 11 

do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/29/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – podejmowana uchwała dotyczy miejscowości Popowo-Parcele. Nazwa 

ulicy „Widokowa” została zaproponowana przez mieszkańców, których sprawa dotyczy. 

Kontrowersji nikt nie zgłaszał w tej sprawie. 
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Popowo-Parcele stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/30/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

O godz. 13.59 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach. 

 

Obrady wznowiono o godz. 14.15 w obecności 11 radnych (brak radnych: p.  L. Kozona, 

p. J. Kamińskiego, p. B. Gajewskiego, i p. T. Kokoszka nieobecny). Przystąpiono do realizacji 

punktu 12 porządku obrad. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Na salę powrócił radny L. Kozon – stan 12 radnych. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – do końca miesiąca marca br. Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia 

uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Stanowisko w sprawie funduszu zostało podjęte 

w konsultacji  z sołtysami i po dyskusji z radnymi na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 

23 marca 2015 r. Większość opowiedziała się za niewyrażeniem zgody na jego wyodrębnienie w 

budżecie Gminy. 

 

Na salę powrócili radni: p. J. Kamiński, p. B. Gajewski – stan 14 radnych. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VI/31/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta większością 

głosów: 11 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 

14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Odznaczenie Pro Masovia Panu Wiesławowi Bartosiak za wspieranie swą działalnością lokalnej 

społeczności wręczył przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego Pan Marian 

Krupiński.  

 

Pan Wiesław Bartosiak ze wzruszeniem podziękował za to odznaczenie przedstawicielom Samorządu 

Województwa Mazowieckiego: Panu Marianowi Krupińskiemu i Pani Cecylii Domżała, Wójtowi 

Gminy, radnym Rady Gminy Somianka a szczególne podziękowania skierował do swych rodziców.  

 

Przedstawiciele samorządu województwa Mazowieckiego poinformowali o sytuacji finansowej 

Województwa Mazowieckiego, o środkach unijnych i czujności aby analizować ogłoszenia  

o konkursach i aplikować o te środki.  
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Do punktu 14 

porządku obrad 

 

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

realizacji punktu 15 porządku obrad. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

W tym punkcie głos zabrali: 

 

 Pan Marian Krupiński, który poinformował, że jest przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy i przedstawił ofertę działań WUP. Zachęcił do korzystania z: 

 Krajowego Funduszu Szkoleniowego,  

 Programie Operacyjnym Rozwój Wiedza i Edukacja, 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

   

 Wójt Gminy A. Żołyński poinformował o realizowanej inwestycji dotyczącej montażu 

kolektorów i trwającymi pracami nad  dokumentacją na przydomowe oczyszczalnie. Zachęcił 

do zgłaszania uwag, wątpliwości do Urzędu Gminy w przypadku kolektorów bo realizacja 

projektu dobiega końca. Wszystkie uwagi będą przekazywane do kierownika firmy 

realizującej projekt. Poinformował, że odnośnie przydomowych oczyszczalni zostaną 

zorganizowane spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi tą inwestycją. Zmieniły się 

warunki finansowania. Szczegóły zostaną przedstawione na w/w spotkaniach.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że Nasz Wójt Pan Andrzej 

Żołyński został zgłoszony do konkursu „Wójt Roku” i zachęcił do oddawania głosów na tę 

kandydaturę wysyłając SMS-y o treści : 10 pod nr 7150. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.14.45 zamknął sesję wypowiadając 

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                       

/-/ Elżbieta Kuchta       

 Przewodniczący 

   Rady Gminy  

Insp. ds. obsługi                                       

  Rady Gminy                                                                        /-/ Krzysztof Jan Rakowski        


