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PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 
 

z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 28 maja 2018r. 

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób (w tym 1 osoba spóźniona) 

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. Pan Marian Krupiński - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

3. Pan Tadeusz Kuchta - Radny Powiatu Wyszkowskiego  

4. Pani Agnieszka Salwin - Zastępca Wójta Gminy  

5. Pani Teresa Lipska                    - Sekretarz Gminy 

6. Pani Anna Królikowska            - Skarbnik Gminy 

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

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

9. Pani Dorota Jaworowska            - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                              w Somiance 

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

nin. protokołu. 
11. 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 XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018r. 

 z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2018r. 

 z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018r. 

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

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka w latach 2018-2022”.   

9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z realizacji zadań za 

2017 rok. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 

2017 rok. 

11. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka 
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za 2017 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka 

sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacjami o stanie mienia 

komunalnego i objaśnieniami; 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. 

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10.02 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 13  radnych – brak 

radnych: H. Kuchta i M. Rogalińskiego), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji 

jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XLIX 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 XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 

2018r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XLVI /18 został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

• Zmian do protokołu z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 

2018r. nikt nie zgłaszał. 
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W głosowaniu jawnym protokół Nr XLVII/18 został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Na salę obrad przybył radny M. Rogaliński – stan 14 radnych. 

 

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

25 kwietnia 2018r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XLVIII/18 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 

Wyszkowskiego w formie dotacji celowej dotyczy dofinansowania operacji pn. „Powiatowe 

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym”. Sprawa 

dotyczy budynku, w którym obecnie funkcjonuje m.in. świetlica wiejska i filia biblioteki 

publicznej.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX/286/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

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. 

 

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 5 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX/287/18 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 



4 

 

zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX/288/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Insp. ds. gospodarki odpadami  i działalności gospodarczej T. Kuchta w uzasadnieniu do 

podejmowanej uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka w latach 2018-2022” poinformował o tym, że 

uchwała była podejmowana w miesiącu marcu br. Organ nadzoru zgłosił pewne zastrzeżenia, 

chodziło o bardziej szczegółowe ustalenia bo poprzedni Wieloletni program był zbyt ogólny. 

Obecna treść programu uwzględnia uwagi Wojewody. 

Następnie omówił zapisy programu stanowiącego załącznik do podejmowanej uchwały.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.    

 

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

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka 

w latach 2018-2022” stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX/289/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej i rocznego wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2017 rok (których pisemna treść stanowi zał. nr 8  

do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor GOK M. Kuchta. Sprawozdanie przedstawione 

zostało również w formie multimedialnej. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 

rok przedstawił insp. ds. gospodarki odpadami  i działalności gospodarczej T. Kuchta. 

 

Pisemna treść sprawozdania stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu.  

 

W tym punkcie głos zabrali: 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – osoba prowadząca działalność gospodarczą ma 

dużą ilość opon do oddania jako odpady. Co z tym może zrobić? Firma zbierająca odpady nie 

przyjęła. 
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Odp. insp. ds. gospodarki odpadami  i działalności gospodarczej T. Kuchta – taka osoba 

powinna mieć zawartą umowę z firmą odbierającą odpady. Do Punktu Selektywnego można 

dowieźć opony w ilości 4 szt.  

 

 Głos z sali obrad – a co z folią po kiszonkach? 

  

Odp. insp. ds. gospodarki odpadami  i działalności gospodarczej T. Kuchta – rolnicy mogą 

dowieźć folię do odpowiedniego punktu skupu do Wyszkowa za drobną dopłatą.    

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zwrócił się z apelem do obecnych na sali sołtysów 

aby przekazali mieszkańcom swoich sołectw prośbę o to, by nie pakowali do worków jako 

odpady: gruzu, trawy i popiołu. Gmina za to płaci. W niedługim czasie kończy się umowa 

na odbiór odpadów. Biorąc pod uwagę dotychczasową ilość wystawianych przez mieszkańców 

odpadów, obecna firma świadcząca usługi w tym zakresie, stając do przetargu  - na pewno 

podniesie kwotę wykonania usługi. Musimy zachować odrobinę rozsądku.      

 

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

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 11 a 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 2017r. oraz sprawozdanie z  wykonania budżetu 

gminy za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego GOK w Somiance 

zostały radnym przesłane do zapoznania w ustawowych terminach – stanowią one odpowiednio 

zał. nr 10 - 11 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił prezentację multimedialną opracowaną na podstawie  

w/w sprawozdań, w której  poinformował m.in. o: 
 

– strukturze dochodów i wydatków, 

– planie i wykonaniu dochodów, 

– wykonaniu dochodów w najważniejszych działach, 

– otrzymanych dotacjach, 

– planie i wykonaniu wydatków, 

– wykonaniu wydatków w  poszczególnych działach, 

– zrealizowanych inwestycjach (wraz z informacją o finansowym udziale środków unijnych 

i dotacji),   

– pozostałych inwestycjach. 
 

Podsumowując sprawozdanie stwierdził, że realizując budżet kierował się zasadą celowości, 

legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, działał 

zgodnie z uchwałą budżetową oraz w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych 

zapewnił prawidłową realizację budżetu w 2017 roku. Podziękował pracownikom Urzędu 

Gminy Somianka za realizację budżetu, sołtysom i radnym za sugestie i uwagi jakie 

otrzymywał w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. Podkreślił, że budżet był 

realizowany przez Zespół a nie samego Wójta. Następnie zwrócił się z prośbą do Rady Gminy 

o udzielenie absolutorium. 
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Do punktu 11 b 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała treść opinii RIO z dnia 17 kwietnia 2018r. 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 

2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej 

zał. nr 12 do nin. protokołu – opinia pozytywna. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionej opinii nikt nie zgłaszał. 

  

Do punktu 11 c 

porządku obrad 

 

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

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 

stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX/290/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 d 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Rakowski odczytał treść wniosku kierowanego do RIO 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r. stanowiącego zał. nr 14 do nin. 

protokołu i poinformował, że komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium. 

 

Do punktu 11 e 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski odczytał treść opinii RIO z dnia 8 maja 2018r. 

o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie 

udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2017r. stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 11 f 

porządku obrad 

 

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

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIX/291/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Wójt Gminy A. Żołyński został nagrodzony brawami. 
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Radni, sołtysi i inne osoby obecne na sesji złożyły gratulacje i wręczyły kwiaty. 

 

Wójt podziękował za kwiaty, następnie przedstawił informacje o pracy między sesjami, której 

pisemna treść stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu. Podziękował Panu Marianowi 

Krupińskiemu - Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego – za dotację na boisko 

w Starym Mystkówcu. Gmina Somianka jako jedyna, w Powiecie Wyszkowskim, otrzymała 

dotację. 

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski z okazji Dnia Samorządowca podziękował 

wszystkim samorządowcom za pracę na rzecz lokalnej społeczności.  

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski podziękował Zastępcy Wójta A. Salwin za szybką 

interwencję w zgłaszanych sprawach, za pracę dla mieszkańców Gminy Somianka. Zwrócił się 

z zapytaniem czy na dzień 11 listopada można zakupić i rozwiesić flagi Rzeczpospolitej 

Polskiej? 

 

Odp. Zastępca Wójta A. Salwin – rozważymy taką możliwość. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – z okazji Dnia Samorządowca dziękuję samorządowcom za 

zaangażowanie, za pracę, za kreatywne pomysły i krytykę. Życzę zdrowia i wytrwałości. 

Następnie podziękował Panu Marianowi Krupińskiemu radnemu Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego za zaangażowanie i życzliwość dla społeczności naszej gminy. 

 

Głos zabrał radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego M. Krupiński – przyjechałem do 

Państwa z misją od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Serdecznie pozdrawiam 

wszystkich w Jego imieniu i składam gratulacje Wójtowi za otrzymane absolutorium. Słuchając 

dzisiejszych sprawozdań odniosłem wrażenie, że mieszkańcy tej gminy powinni być 

zadowoleni z pracy Wójta jako organu wykonawczego. Oczekiwania zapewne są większe. Nie 

jesteście gminą najbogatszą ale macie dobre drogi, chodniki, piękne świetlice, zadbane i czyste 

budynki szkół. Prognozy zagospodarowania poszczególnych miejscowości też mogą być 

powodem zadowolenia. Gmina potrafi pisać dobre projekty i pozyskiwać środki zewnętrzne na 

realizację inwestycji. Bez środków unijnych trudno byłoby tego wszystkiego dokonać. Życzę 

kolejnej kadencji dla obecnego Wójta a potem jeszcze kolejnej. Radnym też życzę aby 

w najbliższej  kadencji znaleźli się w Radzie Gminy Somianka. 

Następnie przedstawił informacje o sposobie wydatkowania środków z budżetu Marszałka 

Województwa Mazowieckiego, na jakie cele wydatkowano środki. Poinformował również 

o tym, że na wniosek Rady Gminy Somianka, Wójt Gminy Andrzej Żołyński został wyróżniony 



8 

 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia" za 

całokształt działalności na rzecz lokalnej społeczności i województwa mazowieckiego. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński podziękował za wyróżnienie. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12.06 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

    Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 

 


