
PROTOKÓŁ VII/19 

 

z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  28 marca 2019r. 

w Sali na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

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 

2. Pani Agnieszka Salwin   - Zastępca Wójta 

3. Pani Anna Królikowska   - Skarbnik Gminy 

4. Pani Teresa Lipska    - Sekretarz Gminy 

5. Pani Bożena Reniewicz   - Podinsp. ds. obsługi Rady Gminy 

6. Pan Michał Kowalczyk   - informatyk 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 

marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Wyszkowskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/301/18 Rady Gminy Somianka 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania 

pn: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z  

przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, 

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Somianka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Somianka. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

 



Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 16.25 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski. Po stwierdzeniu quorum – w chwili otwarcia obrad obecnych było 

14 radnych (nieobecna radna B. Suchecka) – przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski odczytał wniosek Wójta Gminy  

o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowiący załącznik nr 2 do nin. protokołu a następnie 

przedstawił porządek obrad. Zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 

załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3-4 

porządku obrad 

 

W dniu dzisiejszym zostały przedłożone II projekty uchwał w sprawach: 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2029, 

 zmian budżetowych na 2019r. 

z uwagi na wprowadzenie środków wprowadza się następujące zmiany: 

W rozdziale 756 – zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł w związku z wyższym niż 

przewidywano wykonaniem dochodów za I kwartał 2019r. 

W dziale 801 -  oświata zwiększa się dochody o kwotę 42.121,00 zł z czego 10306,00 zł są 

to dochody już wykonane na które nie ma planu a kwota 31.815,00 zł jest to dofinansowanie 

ze środków UE na projekt pn. „Nabycie nowych kwalifikacji – szansą na rozwój zawodowy 

mieszkańców Gminy Somianka” (organizacja kursu prawa jazdy kat. „B” i „C” dla 30 

osób).   

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.466.057,00 zł w tym 

przebudowę drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi 

gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska kwota 1.450.617,00 zł 

(dofinansowanie z BP to kwota – 725.309,00 zł) kwotę 15.440,00 zł przeznacza się na 

wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne. 

W rozdziale 85111 – szpitale ogólne zwiększa się wydatki o kwotę 133.700,00 zł jako 

dotacja celowa dla SPZZOZ w Wyszkowie. 

 

Przewodniczący Rady Powyższe sprawy omawiane były na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych poprzedzających dzisiejszą sesję i zmiany te wprowadzono zgodnie decyzją 

radnych. 

 

Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią odpowiednio zał. nr 5 - 7 do nin. 

protokołu z czego: 

 I projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–

2029 stanowi zał. nr 4, 

 II projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2019–2029 stanowi zał. nr 5, 

 I projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019r. stanowi zał. nr 7, 



 II projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019r. stanowi zał. nr 8. 

 

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

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029 

stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII/49/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. stanowiącej 

zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII/50/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał przedstawione zostało na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych poprzedzających sesję. Radni uznali, że nie ma potrzeby ponownie 

przedstawiać uzasadnień.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji 

komunalnych stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII/51/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego  stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII/52/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

 

 

 



Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

uchwały Nr LII/301/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości 

Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sominka” stanowiącej zał. nr 

14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII/52/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

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

stałych komisji Rady Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII/54/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

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

projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr VII/55/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 10 

     porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski 

o godz. 16.42  zamknął sesję wypowiadając słowa „ Zamykam obrady VII nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                 Przewodniczył Przewodniczący       

Podinsp. ds. obsługi                                                                                   Rady Gminy 

     Rady Gminy  

 

/-/ Bożena Reniewicz                    /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


