
PROTOKÓŁ III/18 

z III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  28 grudnia 2018r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 13 osób 

 

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu. 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński     - Wójt Gminy 

3. Pani Teresa Lipska    - Sekretarz Gminy 

4. Pani Anna Królikowska   - Skarbnik Gminy 

5. Dorota Jaworowska     - Kierownik GOPS 

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

7. Pan Michał Kowalczyk    - Informatyk 

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

2 do nin. protokołu. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 rok: 

a) wystąpienie Wójta; 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii 

przez Przewodniczących Komisji; 

c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2019-2024; 

d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2019. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Somianka na rok 2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w 

Somiance. 

7. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie 

rozpatrywanych wniosków. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 



           Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10.10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 13 radnych (nieobecni: radny D. Mróz i 

radna B. Suchecka) –powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

  Do punktu 2 

porządku obrad 

 

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

(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. Protokołu). 

Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad  Punkt 4 zamienić z punktem 3. 

 W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie. 

W głosowaniu jawnym za wniesioną zmianą radni jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 

13 radnych podczas głosowania przegłosowali proponowany porządek obrad. 

Innych propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

Uwzględniając przyjętą zmianę Rada Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Somianka na rok 2019. 

4. Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 rok: 

a) wystąpienie Wójta; 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii 

przez Przewodniczących Komisji; 

c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2019-2024; 

d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w 

Somiance. 

7. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie 

rozpatrywanych wniosków. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 



Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej D. Jaworowską o objaśnienie uchwały. 

Kierownik GOPS D. Jaworowska – Rada Gminy co rocznie uchwala Gminny program 

profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uwzględniający cele operacyjne dotyczące 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w narodowym programie 

zdrowia. Rada Gminy również uchwala gminny program o przeciwdziałaniu narkomanii 

uwzględniający cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w 

narodowym programie zdrowia. 

 

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Somianka na rok 2019 stanowiącej zał. nr 4 do nin. 

protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/19/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

5 do nin. protokołu. 

Do punktu 4a 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski Wójta o przedstawienie zarysu budżetu na 2019 

rok. 

Wójt A. Żołyński - dochody budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 

28.599.668,57 zł w tym: 

- dochody bieżące stanowią kwotę 25.331.944,57 zł,  

-dochody majątkowe to kwota 3.267.724,00 zł. 

Na te dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 

łącznej wysokości 7.597.302,87 zł w tym zadania zlecone: Administracja publiczna – kwota 

51.666,00 zł, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa to kwota 1.128,00 zł, Rodzina – kwota - 6.829.000,00 zł, zadania własne: 

Oświata i wychowanie – 222.000,00 zł, Oświata i wychowanie – 257.395,87 zł dotacja na 

projekt zrealizowany z udziałem środków z UE, Pomoc społeczna kwota – 236.113,00 zł. 

W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 31.866.643,87 zł. 

Wydatki bieżące budżetu wynoszą 24.106.567,87 zł, zaś wydatki majątkowe to kwota 

7.760.076,00 zł. 

Skarbnik A. Królikowska dodała, że oprócz poprawek inwestycyjnych, jest jeszcze poprawka 

z dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Dotacja jest zmniejszona o 



100.000,00 zł, proponuje się przeznaczyć te środki na podatek VAT od tej dotacji, którą 

otrzymaliśmy na OZY. W styczniu musimy już zapłacić podatek, dlatego te poprawki. 

Wójt A. Żołyński dodał, że to wynika z nowej interpretacji Ministerstwa Finansów, która jest 

taka, że musimy podwójnie płacić podatek Vat. Dodał również, że będziemy próbowali 

odzyskać ten podatek, jesteśmy na etapie rozmów z kancelarią.  

Szczegółowe przedstawienie dochodów i wydatków majątkowych stanowi uzasadnienie do 

uchwały budżetowe Gminy Somianka na 2019 rok. 

Do punktu 4b 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Skarbnik Annę Królikowską 

o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Skarbnik A. Królikowska – uchwała Nr OS 479 2018 składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej w Gminie Somianka na lata 2019-2024 wydaje pozytywną opinię o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 stanowiąca zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 Analizując wskazany projekt uchwały budżetowej stwierdzono, że zawiera on dane 

wymagane i niezbędne określone przepisami ustawy o finansach publicznych, . stanowiący 

zał. nr 7 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Przewodniczących Komisji o 

przedstawienie opinii dotyczących budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej T. Kokoszka – Komisja Rewizyjna projekt budżetu 

przedstawiony na 2019 rok opiniuje pozytywnie, jednak proponuje pewne zmiany. Dział 600 

paragraf 6050 przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne proponuje 

zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł Kwotę 50.000,00 zł 

przeznaczyć na dokumentację projektową dróg gminnych. 

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa B. Gajewski – Komisja Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu na 2019 rok. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty B. Polak – Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku 

Publicznego przychyla się do projektu budżetu przedstawionego przez Pana Wójta z 

uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną. 

 

 

 

 



Do punktu 4c 

porządku obrad 

 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2024 stanowiącej zał. nr 8 

do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/20/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

9 do nin. protokołu. 

Do punktu 4d 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały budżetowej Gminy 

Somianka na rok 2019 stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/21/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

11 do nin. protokołu. 

 

O godz. 11.00 Przewodniczący K.J. Rakowski ogłosił 15 min. Przerwy. 

O godz. 11.15 wznowiono obrady III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Sekretarz Teresę Lipską 

o objaśnienie uchwały.  

Sekretarz T. Lipska- zgodnie z kartą nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na 

kształcenie nauczycieli. W naszym budżecie wyodrębnione są środki w wysokości 19.300,00 

zł. Dyrektorzy szkół złożyli wnioski na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w wysokości 

13.550,00 zł. W tej sprawie musi być podjęta uchwała. Przewiduje się dofinansowanie 

studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie WOS-u i fizyki. Maksymalna opłata 

pobierana przez szkoły wyższe, która może być dofinansowana nauczycielom to 1.250,00 zł. 

 

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli 

oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku 

stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 



W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/22/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

13 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Wójta Gminy A. Żołyńskiego o 

objaśnienie uchwały.  

Wójt A. Żołyński – uchwała regulamin „Mój Rynek” w Somiance jest efektem tego, że prace 

nad tą inwestycja zostały zakończone. Finalizowany jest etap odbioru. Założenia w 

regulaminie nakłada na nas program obszarów wiejskich w tych kwestiach są bezdyskusyjne. 

Propozycja jest taka aby uchwalić regulamin na dzień dzisiejszy aby procedować czynności 

rozliczeniowe. Może być sytuacja taka, że podmiot finansujący naniesie jakieś korekty. 

Scenariusz regulaminu może ulec zmianie o tyle, że życie pokaże czego będzie oczekiwał od 

nas rynek. Regulamin proponuje handel jeden dzień w tygodniu i to jest środa. To nie znaczy, 

że w pozostałe dni nie może odbywać się tam handel, na uzasadniony wniosek handlowców  

targowisko może być czynne w innych dniach i godzinach ustalone z Zarządem. Taka jest 

propozycja i prośba aby do końca roku przyjąć i uchwalić taki regulamin. 

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

Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance stanowiącej zał. nr 14 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/23/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 12 

głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący” w obecności 13 radnych podczas głosowania. Stanowi  

zał. nr 15 do nin. protokołu. 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji J. Kuchtę o przedstawienie stanowiska Komisji w przedmiocie 

rozpatrywanych wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji J. Kuchta – Komisja w dniu 12 grudnia 

2018 r. zajęła się następującymi sprawami: 

 

1. Przedłużenie umowy dzierżawy sklepu spożywczo-monopolowego w Kręgach 

2. Uregulowanie dojazdu do pól uprawnych w miejscowości Michalin 

3. Nadanie drzewom imion Pomników Przyrody 

4. Zbudowanie drogi w miejscowości Ulasek na tzw. Zaciszu 

5. Zainstalowanie oświetlenia na terenie Sołectwa Somianka Zaszosie wzdłuż drogi 



krajowej nr 62 oraz drogi prowadzącej do mieszkańców pod lasem. 

 

Komisja w składzie: Kuchta Jacek, Gajewski Bogumił, Kokoszka Tadeusz, Suchecka 

Barbara, Polak Bata Elżbieta, Ciach Adam Tomasz na tym posiedzeniu ustaliła co następuje: 

 

Ad 1 .Wobec nierzetelności podmiotu w wywiązywaniu się z umowy dzierżawy zasadne jest 

nie przedłużanie tej umowy, chyba że osoba ta  ureguluje zaległe należności finansowe i 

będzie płacić przyszłe zobowiązania pieniężne z góry. 

 

 Ad 2. Jeśli chodzi o miejscowość Michalin postanowiono ustalić czy istnieje możliwość 

dojazdu do pól istniejącą inną drogą w innym miejscu. W tym celu chcemy udać się w teren i 

wspólnie z Sołtysem i mieszkańcami ustalić stan faktyczny. 

 

Ad 3. Po rozważeniu wszelkich argumentów ustanowienia drzew pomnikami przyrody w 

Popowie, Komisja nie wyraziła chęci utworzenia pomników przyrody z drzew wskazanych w 

piśmie i nadania im imion. Imiona te zostały już nadane, wnioskodawca może nadać je 

samodzielnie. 

 

Ad 4. W sprawie zbudowania drogi w miejscowości Ulasek na tzw. Zaciszu brak jest na 

chwilę obecną możliwości finansowych i brak będzie w I kwartale 2019 r. Jeśli takie 

możliwości się pojawią rozpatrzymy ponownie wniosek, w przypadku uzyskania wolnych 

środków finansowych w budżecie Gminy Somianka. 

 

Ad 5.  W sprawie oświetlenia na terenie Sołectwa Somianka Zaszosie przy drodze krajowej nr 

62 postanowiono, że skieruje się sprawę do pracownika merytorycznego celem uzyskania 

opinii od GDDKiA. Odnośnie drogi prowadzącej do mieszkańców Sołectwa pod las, brak jest 

obecnie możliwości finansowych, co najmniej w I kwartale 2019 r. Ewentualna budowa 

punktów świetlnych może nastąpić w przypadku uzyskania wolnych środków w budżecie 

Gminy Somianka. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował o wpłynięciu wniosku o 

powołaniu Klubu Radnych PiS w radzie Gminy Somianka, w składzie czterech osób, 

Przewodniczącą klubu została Hanna Grażyna Główczyk. 

 

Radna H. Główczyk – przedłożyliśmy zgodnie ze statutem Gminy wniosek, ponieważ 

pragniemy, żeby każdy był słyszalny, żeby móc występować w imieniu mieszkańców, w 

imieniu ich oczekiwań , potrzeb. Żeby nie było tak, że tylko są narzucane nam propozycje, 

żeby była możliwość oddolnego działania, żeby współdziałali, współtworzyli swoje miejsce 

zamieszkania. Taka główna myśl. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – dalsze kroki muszą Państwo poczynić. 



 Radna H. Główczyk – nie rozumiem? 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – na te chwilę został powołany klub Prawa i 

Sprawiedliwości. 

 

Radna H. Główczyk – jeśli mogłabym dać propozycję, to też pragniemy byśmy mogli 

reprezentować w tych ważnych komisjach  swoje stanowisko. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – to należy do Państwa decyzji. 

 

Sołtys M. Siemieniewski – chciałbym takie ogłoszenie, tydzień przed Świętami byłem po 

choinkę w swoim lesie. Napotkałem tam 7 psów: 6 szczeniaków i sukę. Te psiaki przyszły do 

mnie na podwórko. Jeśli chciałby ktoś z Państwa wziąć te psiaczki to bym chętnie je oddał.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – czy to było na terenie Gminy Somianka czy na 

terenie Gminy Wyszków? 

 

Odp. Sołtys M. Siemieniewski – na terenie Gminy Somianka pod Wólką. To jest dziwne ale 

prawdziwe, ale one za mną przyszły. Mam teraz osiem psów, jakby ktoś chciał too chętnie 

oddam. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – sołtys odkarmił, zachęcamy do adopcji. 

 

Radny M. Pachulski – może to jest śmieszne, ale problem tych psów jest poważnym 

problemem, taki psy bezpańskie biegają po polach. Są zagrożeniem przede wszystkim dla 

dzieci wracających ze szkoły do domu, stają się agresywne. 

 

Wójt A. Żołyński – problem zostanie zgłoszony do pracownika. Problem jest tego typu, że 

często są to tak zdziczałe zwierzaki, że często ciężko je odłowić tym osobom, którzy tym się 

zajmują. Generalnie problem jest w Ulasku, Wólka, Somianka Zaszosie, wyjątkowo od wielu 

lat jest tam problem. Te bezpańskie psy często wypuszczają mieszkańcy, należy patrzeć przy 

rozmnażaniu, czyli sterylizacje czy inny sposób. Trzeba patrzeć na zwierzęta 

odpowiedzialnie. Jest to problem nie tylko naszej gminy. Są podjęte czynności takie, aby je 

odłowić przez broń Palmera, czyli usypiając. Ustawa w tej chwili zabrania odławianie przez 

odstrzał. Często jesteśmy bezsilni w tej sprawie z powodu problemów z odłowieniem. Ciągle 

są odławiane te psy i pojawiają się nowe. Odłowienie każdego psa to koszt 3 tys. zł. 

 

Sołtys Wykowska – czy jest obowiązek przymusowego szczepień psów, bo z tym jest 

ogromny problem. Ludzie chowają duże psy,, a w ogóle ich nie szczepią. 

 

Wójt A. Żołyński – jest obowiązek szczepienia psów. Można to zgłosić na policję i wówczas 

ma prawo a wręcz obowiązek ukarać. W dobrym kierunku słychać zapowiedzi nowelizacji 

ustawy o ochronie zwierząt. Ma być wprowadzony centralny rejestr czipowania psów. 

Problem zupełnie nie zginie, ale w dużej mierze rozwiąże. Gdy ten obowiązek będzie, być 



może skala tego będzie mniejsza., ale potem będzie to wyegzekwować, kto będzie tego 

egzekwować nie wiem, bo t wszystko jest w trakcie.  

      Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 11.45 zamknął sesję 

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

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczył:                                                                         

Bożena Reniewicz             Przewodniczący 

           Rady Gminy  

 Podinsp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski        

     Rady Gminy 


