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PROTOKÓŁ Nr XLVII/18 
 

z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 27 marca 2018r. 

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób (w tym 2 osoby spóźnione) 

Nieobecnych       - 1 osoba 
 

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

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński   - Wójt Gminy  

3. Pani Agnieszka Salwin - Zastępca Wójta Gminy  

4. Pani Teresa Lipska                    - Sekretarz Gminy 

5. Pani Anna Królikowska            - Skarbnik Gminy 

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

7. Pan Michał Toporkiewicz            - Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie 

8. Pan Paweł Bloch            - Komendant Posterunku Policji w Somiance 

10. Pani Dorota Jaworowska            - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                              w Somiance 

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

nin. protokołu. 
12. 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 protokołu z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca  

2018r. 

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie o stanie bezpieczeństwa na 

terenie gminy Somianka. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

8. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 

2017 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 

rok 2017. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 13.01 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 
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K.J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 12  radnych – brak 

radnych: M. Lewandowskiej, B. Sucheckiej i Ł. Ślubowskiego), powitał przybyłych na sesję 

i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XLVII 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 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu z XLV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018r. nikt 

nie zgłaszał. 

 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XLVI18 został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za” 

w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie/informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

wyszkowskiego i  Gminy Somianka za 2017r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił 

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie Michał Toporkiewicz.  

W sprawozdaniu uwzględnione zostały następujące informacje: 

 Stan zatrudnienia KPP w Wyszkowie; 

 Bezpieczeństwo ogólne  (działania Policji) 

 Obszar działania Policji; 

 Statystyka zdarzeń; 

 Statystyka siedmiu wybranych kategorii przestępstw (lata 2014 - 2017) oraz 

skuteczność postępowania PP Somianka; 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (lata 2014 – 2017): 

o zdarzenia drogowe i ich skutki, 

o działania profilaktyczne w tym apel o używanie elementów odblaskowych przez 

pieszych; 

  Statystyka PP Somianka dotycząca postępowania (lata 2014 - 2017): 

o przygotowawczego, sprawdzającego, o wykroczenia, 

o interwencji, mandatów, zatrzymanych praw jazdy, 

o interwencji, mandatów, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 

o ilości wylegitymowanych osób, 

o ilość nietrzeźwych kierujących, 
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o udzielonej pomocy prawnej; 

 Informacja o rejonach o największym zagrożeniu przestępczością; 

 Informacja o Procedurze „Niebieskiej Karty” stosowanej w okresie I-X 2014 r. - 2017r; 

 Informacje o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpośrednich w Polsce; 

 Dane do kontaktu z Dzielnicowym Posterunku Policji w Somiance (nr 997 łączy 

z najbliższą jednostką Policji); 

 „Kim jest Dzielnicowy” – informacje dotyczące jego funkcji; 

 Informacja o aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. 

 

W trakcie w/w prezentacji na salę obrad przybyły radne: M. Lewandowska i B. Suchecka – stan 

14 radnych. 

 

Radna B. Polak – są wakaty, które równomiernie są rozkładane na wszystkie posterunki. Czy 

planuje Pan zatrudnienie nowych osób, jeśli tak , to w jakim czasie? 

 

Odp. Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz – proces zatrudnienia trwa 

ok. 6 miesięcy. Są problemy z naborem. Policja stała się mniej atrakcyjna na rynku pracy. 

W 2017 roku we wrześniu zostały zmienione psychotesty, zostały uproszczone, ale to 

spowodowało, że więcej osób odpada.  

 

Radny L. Kozon – nasi policjanci działają na terenie Rząśnik?  

 

Odp. Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie M. Toporkiewicz – tak. W Somiance było 

10. policjantów obecnie jest 9., w chwili obecnej jedna osoba przebywa na urlopie 

macierzyńskim. Rząśnik jest bardzo spokojną gminą – odnotowano tylko 10 zdarzeń 

kryminalnych w ciągu 2017 roku.  

 

Innych pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

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 2018–2023 oraz proponowanych 

zmian budżetowych na 2018r. przedstawiła uzasadnienie, którego pisemna treść stanowi 

załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – proponowane zmiany budżetowe nie były omawiane na komisjach 

ale nie są to istotne zmiany inwestycyjne. Dotyczą zwiększenia środków na  bieżące utrzymanie 

dróg. Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością naprawy ubytków po okresie 

zimowym na drogach gminnych. Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych 

o kwotę 50.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec. 

Oferta na wykonanie zadania opiewa na kwotę ok. 935.000 zł. Proponuje się także zwiększenie 

wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia do 

wyremontowanych pokoi w Urzędzie Gminy (przygotowujemy projekty unijne i jest bardzo 

dużo dokumentów). 
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Skarbnik Gminy A. Królikowska – w zał. nr 1 do Uchwały w sprawie zmian budżetowych 

w §6060 było 30.000 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a prawidłowo powinno 

być na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W tym projekcie proponuje się 

wprowadzić w/w poprawkę. 

 

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 2018-2023 stanowiącej zał. nr 4 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII/281/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.stanowiącej 

zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVII/282/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 – 9  

porządku obrad 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Jaworowska złożyła następujące 

sprawozdania: 

– sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Somiance za 2017r. 

– sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

za rok 2017. 

 

Pisemna treść poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio zał. nr 6 – 7 do nin. 

protokołu.  

 

Radna B. Polak – czy Program Rodzina 500 plus miał wpływ na zmniejszenie zasiłków? 

  

Odp. Kierownik GOPS D. Jaworowska – tak, na zmniejszenie zasiłków celowych.  

 

 Radna B. Polak – zainteresowani zrezygnowali czy decyzyjnie to zmniejszenie nastąpiło? 

  

Odp. Kierownik GOPS D. Jaworowska – sami zainteresowani.  

Radny L. Kozon – GOPS opłaca pobyt 4. osób w Domach Pomocy Społecznej. Czy nie można 

spowodować żeby zobowiązać rodzinę do takiej dopłaty?    

 

Odp. Kierownik GOPS D. Jaworowska – kryterium dochodowe wynosi 2.600 zł miesięcznie. 

Jeżeli osoba ma wysoką emeryturę a potrącana na ten cel jest 67%, wówczas GOPS płaci mniej. 

 

Radny L. Kozon – zazwyczaj takie osoby mają rodzinę i trzeba ustalić żeby członkowie rodziny 

płacili a nie gmina?    
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Odp. Kierownik GOPS D. Jaworowska – rodzina musiałaby mieć bardzo wysokie dochody 

żeby zobowiązać ich do zapłaty. Najpierw pracujemy z rodziną, żeby taka osoba pozostała 

w środowisku rodzinnym. Przypadki są bardzo różne i nie zawsze jest to możliwe aby pozostały 

z rodziną.  

 

Innych pytań ani uwag do żadnego z przedstawionych sprawozdań nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdania do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował o tym, że Starosta Powiatu Wyszkowskiego 

kontaktował się z nim w sprawie „Budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-

Rybno-Kręgi-Somianka – etap III” Odbył się przetarg i wpłynęła tylko jedna oferta 

z proponowaną kwotą realizacji inwestycji w wysokości 8.500.000 zł. Ta kwota znacznie 

przewyższa środki zarezerwowane na ten cel w budżecie Starostwa. Zostanie ogłoszony nowy 

przetarg, okaże się co będzie. Jest propozycja żeby z etapować w/w drogi. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Przed zakończeniem sesji Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli obecnym na Sali 

i wszystkim mieszkańcom Gminy Somianka świąteczne życzenia. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński podziękował sołtysowi Sołectwa Somianka R. Kentla za 

przygotowanie na sali na sesję.  

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 13.54 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

 /-/ Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                    /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 

 


