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PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17 
 

z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 27 lipca 2017 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecnych nieuspr.     -  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  

2. Pani Agnieszka Salwin            - Zastępca Wójta 

3. Pani Teresa Lipska                   - Sekretarz Gminy 

4. Pani Anna Królikowska           - Skarbnik Gminy 

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

6. Pani Marzena Kuchta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

7. Pani Dorota Jaworowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                    w Somiance 

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

do nin. protokołu 
9. 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 XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2017r. 

 z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2017r. 

 z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. 

 z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2017r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty 

targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków 

i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Somiance.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego w Somiance-Parcele 21 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej 

części nieruchomości w Somiance-Parcele 25B oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali 

użytkowych w Wólce Somiankowskiej 35 (część budynku parterowego) oraz wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017 - 2023. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego. 

18. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z działalności 

merytorycznej GOK za 2016r. 

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

2016 rok. 

20. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2016 rok przez 

Kierownika GOPS Somianka. 

21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2016 za rok 2016. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

23. Wolne wnioski i zapytania. 

24. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 09:10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

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

radnego 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 XXXVII 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. 
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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 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 

maja 

2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXIII/17 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 

2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXIV/17 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

 Zmian do protokołu z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 

2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXV/17 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 

19 czerwca 2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXIII/17 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 - 9 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów nie 

ingeruje w treść poszczególnych uchwał. Rada Gminy, w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia 

zmian, ma obowiązek  przyjąć tekst jednolity.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

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

tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
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przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/217/17 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 ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze 

inkasa stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/218/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 

podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

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

tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez 

Gminę Somianka stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/219/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

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

tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowiącą zał. nr 8 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/220/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – termin „instrument płatniczy” to nic innego, jak możliwość 

zapłaty kartą płatniczą lub telefonem. W ramach Programu upowszechniania płatności 

bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo 

Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. W ramach tego programu otrzymamy 

bezpłatnie terminal i przeszkoleni zostaną pracownicy Urzędu Gminy. Po wdrożeniu programu 

w Urzędzie Gminy będzie można dokonania opłaty: skarbowej, za czynsz, wodę, usuwanie 

odpadów, z tytułu podatków.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym 

stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/221/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska –  projekt uchwały został przedstawiony do podjęcia ze względu na 

zmianę przepisów w zakresie pomocy publicznej, został dostosowany do obowiązujących 

przepisów. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

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

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom 

podległym stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/222/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 12 -14 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – wszystkie trzy uchwały dotyczą najmu bądź dzierżawy 

nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tych umów: 

 umowa dotycząca nieruchomości w Somiance-Parcele 21 dotyczy najmu lokalu pod 

usługi Poczty Polskiej. Proponowana kwota najmu to 800 zł netto za miesiąc +23% VAT 

= 984 zł brutto; 

 umowa dotycząca nieruchomości w Somiance-Parcele 25B dotyczy najmu lokalu pod 

usługi FUZ  (usługi internetowe). Proponowana kwota najmu to 500 zł brutto za 

miesiąc; 

 umowa dotycząca nieruchomości w Wólce Somiankowskiej 35 dotyczy najmu lokalu 

pod sklep spożywczo-przemysłowy. Proponowana kwota najmu to 350 zł brutto za 

miesiąc. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Somiance-Parcele 21 oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy stanowiącą zał. nr 11 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/223/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 13 

porządku obrad 

 

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

zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości w Somiance-Parcele 

25B oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy stanowiącą 

zał. nr 12 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/224/17 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 odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych w Wólce Somiankowskiej 35 (część 

budynku parterowego) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia tej umowy stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/225/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 15 - 16 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska na wstępie poinformowała, że w stosunku do projektów 

uchwał: 

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 – 2023, 

 w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok, 

przedłożonych wraz z innymi materiałami, zaszły i zmiany i dniu dzisiejszym otrzymaliście 

Państwo II projekty w/w uchwał. Następnie omówiła szczegółowo zmienione uchwały. 

Projekty uchwały: 

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 – 2023 

 I projekt – zał. nr 14 do nin. protokołu, 

 II projekt – zał. nr 15 do nin. protokołu.   

 w sprawie zmian budżetowych na 2017 r. stanowią odpowiednio: 

 I projekt – zał. nr 16 do nin. protokołu, 

 II projekt – zał. nr 17 do nin. protokołu.   

 

Wójt Gminy A. Żołyński – w otrzymanych materiałach na pompę głębinową była zaplanowana 

kwota 15 000 zł. Tę kwotę wstawiono z faktury z 2010r. Od 2010 r. kwota wzrosła. Obecnie 

kosztuje 14 000 zł netto a kwota brutto wynosi 18 000 zł.  W Wypychach od niedzieli brakowało 

wody. Nastąpiła awaria pompy. Teraz uruchomioną awaryjną ale trzeba zakupić nową. Z tego 

powodu przedłożono Państwu II-gie projekty uchwał uwzględniając aktualna cenę zakupu 

pompy. 

 

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 2017-2023 stanowiącą zał. nr 18 do nin. 
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protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/226/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. stanowiącą 

zał. nr 19 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/227/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała jest propozycją pomocy finansowej na opracowanie 

dokumentacji na drogę między Wielęcinem a gminą Zatory.. Ta droga ulega degradacji i trzeba 

ją modernizować. Złożyliśmy wniosek do Powiatu, prowadziliśmy rozmowy w tej sprawie. 

W następnej kolejności planowane jest złożenie wniosku o pozyskanie środków na realizacje 

zadania. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionej opinii nikt nie zgłaszał. 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego stanowiącą zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVII/228/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

O godz. 10:00 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 min. przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 10:20 w obecności 14 radnych. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad  

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej i rocznego wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2016 rok (których pisemna treść stanowi 

zał. nr 21 do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor GOK M. Kuchta. Sprawozdanie 

przedstawione zostało również w formie multimedialnej. 

 

Do przedstawionego sprawozdania radna H. Główczyk zgłosiła zapytania o treści: czy na 

terenie Gminy działa zespół, bądź grupa artystyczna? Czy są prowadzone formy stałe? Czy jest 

grupa pracowników, która prowadziłaby te stałe formy? 

 

Odp. Dyrektor GOK M. Kuchta – na chwilę obecną, nie. 
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Innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

 

Do punktu 19 -21 

porządku obrad 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Chodyna złożyła następujące 

sprawozdania: 

– sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Somiance za 2016r. 

– ocenę zasobów dla gminy Somianka na 2016r. 

– sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2011-2016 za rok 2016. 

Pisemna treść poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio zał. nr 22 - 24 do nin. 

protokołu. Kończąc swą wypowiedź Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

D. Chodyna wróciła się z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom sołectw o dożywianiu 

i zachęciła do składania wniosków o dożywianie, wniosków do Programu 500+,o zasiłek 

rodzinny, o fundusz alimentacyjny. 

 

Radna H. Główczyk – czy lokalnie, na terenie Gminy ktoś honoruje Kartę Dużej Rodziny? 

  

Odp. Kierownik GOPS D. Chodyna – nie, ale to zależy od dobrej woli lokalnych 

przedsiębiorców.                                                                                                                                          

 

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

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdania do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 22 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 23 porządku obrad. 

 

Do punktu 23 

porządku obrad  

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

 Chodnik w Somiance – Parcele? 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza –  Jakie są postępy w sprawie chodnika 

w Somiance – Parcele? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to pytanie do radnych powiatowych, do Powiatu. 

 

 Chodnik przy krajówce do Państwa Ruszczak 

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie E. Grześkiewicz – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
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i Autostrad obiecała wyciąć drzewa i posypać wydzielony pas destruktem. Będę dzwonił 

i dowiem się co w tej sprawie. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie ma rowu i przy większych opadach woda płynie drogą i 

rwie/niszczy nawierzchnię. Podobnie było w Somiance i Barcicach. Przekażę, aby grubym 

kruszywem wysypać. 

 

 Poprawa stanu i wykoszenie chodnika  przy drodze krajowej Nr 62 

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie E. Grześkiewicz – zwracam się z prośbą o poprawę stanu 

i wykoszenie chodnika przy drodze krajowej Nr 62 na odcinku od Strugi do skrzyżowania 

z aleją wiodącą do kościoła. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński –pod chodnikiem będzie położona linia średniego napięcia. 

Wykonawca linii będzie poprawiał chodnik. 

 

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie E. Grześkiewicz – to chociaż wykoszenie… 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będę dzwonił do GDDKiA. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.  

 

Do punktu 24 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11:00 zamknął 

sesję wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 

 

  

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 

 


