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PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 
 

z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 27 września 2017 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14osób 

          w tym spóźnieni   -  1 osoba 

          nieobecni     -  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 Teresa Lipska                   - Sekretarz Gminy 

3. Pani Anna Królikowska           - Skarbnik Gminy 

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

5. Sołtysi i Wiceprzewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej 

zał. nr 2 do nin. protokołu 
6. 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 XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017r. 

 z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2017r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017 - 2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie 

Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

Powiatowi Wyszkowskiemu nieruchomości z przeznaczeniem na drogi powiatowe.  

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 09:05 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

L.R. Kozon. Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 12  radnych – brak radnej 

M. Lewandowskiej i B Sucheckiej oraz przewodniczącego RG K.J. Rakowskiego), powitał 

przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 
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Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon przedstawił porządek obrad XXXIX 

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 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

W trakcie przedstawiania informacji na salę przybyła radna B. Suchecka – stan 

13 radnych.  

 

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 XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 

2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXVII/17 został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 

31 sierpnia 2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXVIII/17 został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 - 7 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał: 

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

 w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok, 

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

uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok, przedłożonego wraz z innymi 

materiałami, zaszły zmiany i dniu dzisiejszym przedłożono II projekt w/w uchwały a to z uwagi 
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na wprowadzenie następujących zmian w planie wydatków: 

 wprowadzenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na dokumentację na Kręgi 

i remont GOK w kwocie 8 000 zł, 

 wydatki na remont garażu OSP Somianka w kwocie 15 000 zł, 

 wydatki na rekultywację wysypiska w Jankach w kwocie 15 000 zł, 

 dotacja dla Klubu Sportowego Stary Mystkówiec  w kwocie 2 000 zł. 

Następnie omówiła szczegółowo projekty uchwał uwzględniając proponowane zmiany 

zamieszczone w II projekcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017r. 

 

Projekty uchwał w sprawie zmian budżetowych na 2017r. stanowią odpowiednio załączniki do 

protokołu:  

 I projekt – zał. nr 5 do nin. protokołu, 

 II projekt – zał. nr 6 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 - 2023 stanowiącą 

zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/234/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 

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

stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W trakcie czytania treści uchwały na salę obrad przybyła radna M. Lewandowska – stan 

14 radnych. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/235/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy 

Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji była już podejmowana. 

Została zakwestionowana w części przez Regionalną Izbę Obrachunkową stąd w dniu 

dzisiejszym została Państwu przedłożona uchwała zmieniająca w w/w sprawie uwzględniająca 

poprawki.  

Następnie odczytał treść uzasadnienia do podejmowanej uchwały.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę 
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w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych 

oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka 

osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystywania udzielonej dotacji stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/236/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – nieruchomości, których sprawa dotyczy są rozsiane po terenie całej 

gminy. Są to drogi o statusie dróg powiatowych, ale stanowią własność gminy Somianka. Stało 

się tak w latach 90. gdzie skomunalizowano wszystkie drogi. W takiej sytuacji są dwa wyjścia: 

albo Powiat wzruszy prawomocne orzeczenie i zostanie ono unieważnione, albo przekażemy 

Powiatowi te nieruchomości w formie darowizny. Dotychczasowa sytuacja dostarcza 

Powiatowi wielu trudności m.in. przy wykonaniu dokumentacji. Przekazanie w formie 

darowizny będzie wyjściem szybszym od orzeczenia nieważności komunalizacji. Taka formę 

proponuję i przedstawiam Państwu projekt uchwały do podjęcia w tej sprawie. 

 

Radny T. Kokoszka – czy nic przy tym nie stracimy? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński - raczej nie. Stracimy grunt pod drogami, ale i tak nie powinien 

stanowić naszej własności. Powiat powinien wystąpić o stwierdzenie nieważności orzeczenia 

komunalizacji tych nieruchomości. 

 

Radny T. Kokoszka – a jeśli będziemy chcieli robić coś w pasie drogowym to, żeby Powiat nie 

obciążał nas kosztami. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – padła propozycja, aby w akcie notarialnym zapisać służebność. 

Czy będzie to możliwe, nie wiem. 

 

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Wyszkowskiemu nieruchomości 

z przeznaczeniem na drogi powiatowe stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIX/237/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

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  

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 
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 Radny M. Rogaliński – otrzymaliśmy dofinansowanie na odnowę pomnika w Suwinie. 

Czy coś się dzieje w tym zakresie? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – podpisałem umowę. Ogłoszony zostanie przetarg na odnowę 

i ułożenie kostki. 

 

 Radna H. Główczyk – jest nowy Program OSA (Otwartych Stref Aktywności). 

Chcielibyśmy pomóc jeśli Gmina pisałaby projekt. Chodzi o Gminne Centrum dla 

Rodziny (którego nazwa została zdjęta), aby go odnowić. Komisja Rolnictwa jeździła 

po terenie Gminy Somianka i stwierdzam, że ten plac obecnie wygląda najgorzej w całej 

Gminie. Nasze Stowarzyszenie w 2003 roku zrealizowało projekt na zagospodarowanie 

tego terenu i od tamtej pory nic się nie dzieje. Bardzo proszę, abyśmy weszli w ten 

program. Program OSA zostanie uruchomiony od stycznia 2018 roku i jest dedykowany 

w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Jestem chętna do pomocy przy 

projekcie i realizacji zadania. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – myślę, że będziemy o tym rozmawiać z radnymi. Mówi się 

o 3 tys. placów a gmin w Polsce mamy 2,5 tys. Owszem projekt będziemy składać a jakie będą 

skutki, nie wiadomo. Na placu, o którym Pani mówi, ostanie remonty były w 2013 roku. 

Ostatnio skupiliśmy się na realizacji placów zabaw przy szkołach. Wydaje się, że działanie to 

było uzasadnione. 

 

Radna H. Główczyk i sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – z tego placu też wiele osób 

korzysta, zarówno mieszkańców jak i turystów w sezonie wypoczynkowym. 

 

Radna H. Główczyk – tu chodzi o integrację. 

 

 Radny B. Gajewski – nawiązując do informacji Wójta „Aktywna tablica”. My nie 

otrzymaliśmy dofinansowania. Wnioskuję o monitory zamiast tablic. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wnioski zostały sporządzone w oparciu o zapotrzebowanie 

dyrektorów szkół, to co dyrektorzy zapotrzebowali – zostało zamieszczone we wniosku. 

 

Radny B. Gajewski – z tego co zdążyłem się zorientować, monitory są efektywniejsze 

i atrakcyjniejsze.    

 

Innych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy o godz. 9:49 zamknął 

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

Somianka”. 

 
  

Protokół sporządziła:         Przewodniczył:                                                                         
 

   Elżbieta Kuchta        Wiceprzewodniczący 

                    Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                            Leszek Roman Kozon 

     Rady Gminy 


