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PROTOKÓŁ Nr L/18 
 

z L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 28 czerwca 2018r. 

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 13 osób 

Nieobecnych       -   2 osoby  
 

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 Anna Królikowska            - Skarbnik Gminy 

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

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

nin. protokołu. 
5. 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 XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 maja 2018r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2018-2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Warszawa – Modlin.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  
10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 14.02 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. Lewandowskiej), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji 

jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad L zwyczajnej sesji 

(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). 
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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 XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 maja 2018r. 

nikt nie zgłaszał. 

 

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

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 – 6  

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska na wstępie poinformowała, zew dniu dzisiejszym zostały 

przedłożone II projekty uchwał w sprawach: 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2023, 

 zmian budżetowych na 2018r. 

z uwagi na wprowadzenie środków na następujące cele: 

 na zakup silnika do łodzi dla OSP Popowo Kościelne, 

 na zakup odzieży ochronnej dla OSP Barcice. 

Obydwie 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 4 - 7 do nin. 

protokołu z czego: 

 I projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–

2023 stanowi zał. nr 4,  

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

2018–2023 stanowi zał. nr 5, 

 I projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2018r. stanowi zał. nr 6, 

 II projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2018r. stanowi zał. nr 7. 

 

 Następnie Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do 

II projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2023 

oraz II projektu proponowanych zmian budżetowych na 2018r. i przedstawiła uzasadnienie, 

którego pisemna treść stanowi załącznik do II projektu 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 8 do nin. 

protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr L/292/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 6  

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 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr L/293/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały dotyczy poparcia działań dla Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Warszawa – Modlin, jego rozbudowy. Została zainicjowana przez samorządy 

ościenne lotniska. Dla nas jako mieszkańców bliskość lotniska też jest korzystna. Na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych postanowiliśmy poprzeć działania dotyczące rozwoju portu 

lotniczego Warszawa – Modlin. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin 

stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr L/294/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Salę obrad opuścił Wójt Gminy. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych musimy obniżyć wynagrodzenie 

naszemu wójtowi. Samorządowcy w całym kraju borykają z podobnym problemem. 

Następnie omówił zapisy poszczególnych paragrafów podejmowanej uchwały podając 

wysokości składników wynagrodzenia.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.    

 

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

wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr L/295/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 
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Wójt Gminy powrócił na salę obrad. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

 Odszkodowanie suszowe 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – mam pytanie odnośnie suszy. Czytałem 

informacje, że chcą dać ale nikt nie dostanie. Może ja czegoś nie rozumiem. 

 

Radny M. Rogaliński – podobnie było w ubr. Najwięksi hodowcy nie dostali odszkodowania 

bo warunki były takie, że im się nie należało. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – każdy rolnik ma prawo złożyć wniosek jeśli wystąpią 

niekorzystne warunki. W ubiegłym roku ze względu na uciążliwe opady rolnicy ponieśli duże 

szkody bo nie mogli dokonać zbioru płodów rolnych. Opady deszczu były długotrwałe ale nie 

nawalne. Przepisy nie przewidywały takiej klęski. Nie było opadów nawalnych i nie było 

podstaw do ogłoszenia wystąpienia klęski. Wnioski jednak wysłaliśmy, otrzymaliśmy 

zapewnienie, że zostaną wzięte pod uwagę, Jak wyszło - wszyscy wiemy. 

W tym roku do sołtysów przekazaliśmy zawiadomienia adresowane do mieszkańców gminy. 

Zachęcamy do bezzwłocznego składania wniosków bo cała procedura musi trochę potrwać 

a żniwa tuż, tuż. Państwo macie prawo składać wnioski – my będziemy szacować, a co z tego 

wyniknie – praktyka pokaże. Skoro Minister Rolnictwa obiecuje to chyba ma świadomość tego 

co się dzieje.     

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – moim zdaniem dużo dokumentów i zero 

pomocy. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – 3 lata temu wystąpiła dotkliwa susza a co z tego wyszło – też 

pamiętamy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – pewnie wójt będzie mógł umorzyć podatek. Jak 

zwykle wszystko na samorządy zrzucić najlepiej. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – biorąc pod uwagę obecną sytuację zachęcam do składania wniosków 

żeby można było oszacować skalę problemów. Skutki suszy są widoczne. 

 

 Flagi na 11 listopada 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy będą flagi na 11 listopada? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – myślę, że będą. 
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 Pomoc dla pogorzelców 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w miejscowości Michalin był pożar budynku 

mieszkalnego. Można byłoby wspomóc rodzinę dotkniętą klęską. Radni z tego okręgu 

przypominali przed sesją abym zwrócił się do Państwa z prośbą o pomoc. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – to jest dobrowolny datek z Państwa strony. Gmina nie może udzielić 

pomocy finansowej, udzieli jej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej adekwatnie do sytuacji. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 14.41 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

    Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 

 

 


