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PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 
 

z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 29 maja 2017 r. 

(udział we wspólnej sesji rad jednostek samorządu terytorialnego powiatu wyszkowskiego) 

w auli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie 

 
 

Stan radnych Rady Gminy Somianka                  - 15 osób 

Obecnych Rady Gminy Somianka         - 11 osób 

Nieobecnych            -   4 osoby 
 

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 Agnieszka Salwin            - Zastępca Wójta 

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

do nin. protokołu 
5. Przedstawiciele pozostałych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek pomocniczych 

powiatu wyszkowskiego 

6. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego   

7. Pani Cecylia Domżała   - radna sejmiku wojewódzkiego  

8. Przedstawiciele lokalnej prasy  

 
 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Powitanie gości. 

3. Przedstawienie porządku sesji. 

4. Wystąpienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Wyszkowie. 

5. Wręczenie medali za zasługi dla powiatu wyszkowskiego. 

6. Prezentacje gmin i powiatu z przedstawieniem osiągnięć samorządów. 

7. Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

8. Wykład nt. przyszłości samorządu w Polsce. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 - 2 

porządku obrad 

 

Ok godz. 10.00 otwarcia wspólnej sesji dokonał Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan 

Pągowski. Po powitaniu osób przybyłych na sesję przewodniczenie obradom przekazał 

przewodniczącemu Rady Powiatu Jackowi Bachańskiemu.  

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Przewodniczący wspólnej sesji J. Bachański przedstawił porządek obrad.  

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 
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Do punktu 4 - 8 

porządku obrad 

 

Spotkanie przebiegało wg ustalonego porządku (zawiadomienie zawierające porządek stanowi 

zał. nr 3 do nin. protokołu). 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Podczas uroczystości uhonorowano Medalami za Zasługi dla Powiatu Wyszkowskiego 

następujące osoby: 

 sołtys wsi Turzyn Tadeusz Rozenek 

 skarbnik gminy Brańszczyk Ewa Mróz 

 kierownik referatu ds. zamówień publicznych i budownictwa gminy Brańszczyk 

Grzegorz Dariusz Suchenek 

 radna gminy Długosiodło Celina Natalia Rudnik 

 radny gminy Długosiodło Krzysztof Kowalski 

 sołtys wsi Dębienica Sabina Nasiadka 

 przewodniczący Rady Gminy Rząśnik Krzysztof Soliwoda 

 radny gminy Rząśnik Kazimierz Kucharczyk 

 przewodniczący Rady Gminy Somianka Krzysztof Jan Rakowski 

 wiceprzewodniczący Rady Gminy Somianka Leszek Roman Kozon 

 sołtys wsi Barcice Zdzisław Grochowski 

 przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska 

 naczelnik wydziału ogólnego i spraw obywatelskich U.M. Barbara Bożuta 

 sołtys wsi Kamieńczyk Marek Curuł 

 wójt gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik 

 radny gminy Zabrodzie Tadeusz Kiszel 

 skarbnik powiatu wyszkowskiego Anna Anuszewska 

 naczelnik wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami Jolanta Sędziak 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Każda z gmin przedstawiła prezentację ukazując piękno przyrody i zrealizowane inwestycje. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Z uwagi no to, ze przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nie 

zabrał głosu przystąpiono do realizacji punktu 8.   

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Podczas tej sesji zebrani mogli również wysłuchać wykładu wiceburmistrz Wyszkowa Anety 

Kowalewskiej „O przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce – zagrożenia, dylematy, 

wyzwania”.  W trakcie swojego wystąpienia mówiła m.in. o tym, że: 
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Samorząd terytorialny w Polsce jest jednym z największych, choć nie zawsze docenianych 

osiągnieć polskiej transformacji systemowej. Samorząd terytorialny jest największym 

w Polsce pracodawcą i inwestorem publicznym, właścicielem ogromnego majątku, dostawcą 

podstawowych usług publicznych, od edukacji, poprzez transport, aż do kultury i rozrywki. 

Zdaniem wiceburmistrz A. Kowalewskiej najważniejszą kwestią jest weryfikacja społecznych 

i politycznych oczekiwań wobec samorządu powiatowego. Dalsze, konsekwentne tworzenie 

polskiego modelu samorządu terytorialnego, uwzględniającego polskie doświadczenia 

i potrzeby, odbywać się powinno w drodze nowej ustawy, która całościowo regulowałaby tę 

tematykę. Wyraziła nadzieję, że poprzedzać to będzie dyskusja, w której głos samorządowców 

będzie donośny i wysłuchany. 

 

Następnie głos zabrał wójt gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, który przedstawił 

uzasadnienie do przyjęcia Karty Samorządności. 

 

Karta samorządności stanowiąca zał. nr 4 do nin. protokołu została przyjęta przez 

uczestników sesji przez aklamację.   

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący sesji J. Bachański o godz. 12:11 

zamknął obrady wspólnej sesji. 

 

  

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 
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Społeczne oczekiwania wobec samorządów 

2017-05-30 23:27:00 

 

29 maja wyszkowscy samorządowcy obchodzili swoje święto. 

W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie spotkali się samorządowcy z powiatu 

wyszkowskiego. Na uroczystości pojawili się m.in.: wójt gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul, wójt gminy 

Zabrodzie Tadeusz Michalik, wójt gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, przewodnicząca Rady Gminy 

Długosiodło Maria Gałązka, wójt gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski, burmistrz Wyszkowa Grzegorz 

Nowosielski, wiceburmistrz Wyszkowa Aneta Kowalewska, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta 

Piórkowska, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Bachański, radna sejmiku wojewódzkiego Cecylia 

Domżała, radni miejscy, gminni i powiatowi oraz sołtysi z powiatu wyszkowskiego. 

- 27 lat temu podjęto w Polsce bardzo ważną decyzję powołania gmin, dziesięć lat później powołania 

powiatów i sejmików wojewódzkich, czyli województw samorządowych – podkreślał starosta powiatu 

wyszkowskiego Bogdan Pągowski. 

  

Podczas uroczystości uhonorowano Medalami za Zasługi dla Powiatu Wyszkowskiego następujące 

osoby: 

- sołtys wsi Turzyn Tadeusz Rozenek 

- skarbnik gminy Brańszczyk Ewa Mróz 

- kierownik referatu ds. zamówień publicznych i budownictwa gminy Brańszczyk Grzegorz Dariusz 

Suchenek 

- radna gminy Długosiodło Celina Natalia Rudnik 

- radny gminy Długosiodło Krzysztof Kowalski 

- sołtys wsi Dębienica Sabina Nasiadka 

- przewodniczący Rady Gminy Rząśnik Krzysztof Soliwoda 

- radny gminy Rząśnik Kazimierz Kucharczyk 

- przewodniczący Rady Gminy Somianka Krzysztof Jan Rakowski 
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- wiceprzewodniczący Rady Gminy Somianka Leszek Roman Kozon 

- sołtys wsi Barcice Zdzisław Grochowski 

- przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska 

- naczelnik wydziału ogólnego i spraw obywatelskich U.M. Barbara Bożuta 

- sołtys wsi Kamieńczyk Marek Curuł 

- wójt gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik 

- radny gminy Zabrodzie Tadeusz Kiszel 

- skarbnik powiatu wyszkowskiego Anna Anuszewska 

- naczelnik wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami Jolanta Sędziak 

  

Podczas Dnia Samorządowca każda z gmin pokazała prezentację ukazującą piękno przyrody, a także 

inwestycje, jakie w nich dokonano. Zebrani mogli również wysłuchać wykładu wiceburmistrz Wyszkowa 

Anety Kowalewskiej „O przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce – zagrożenia, dylematy, 

wyzwania”.   

- Samorząd terytorialny w Polsce jest jednym z największych, choć nie zawsze docenianych osiągnieć 

polskiej transformacji systemowej. To samorząd terytorialny jest największym w Polsce pracodawcą i 

inwestorem publicznym, właścicielem ogromnego majątku, dostawcą podstawowych usług publicznych, od 

edukacji, poprzez transport, aż do kultury i rozrywki. Uważam, że najważniejszą kwestią jest weryfikacja 

społecznych i politycznych oczekiwań wobec samorządu powiatowego. Myślę, że dalsze, konsekwentne 

tworzenie polskiego modelu samorządu terytorialnego, uwzględniającego polskie doświadczenia i potrzeby, 

odbywać się powinno w drodze nowej ustawy, która całościowo regulowałaby tę tematykę. Mam nadzieję, 

poprzedzać to będzie dyskusja, w której głos samorządowców będzie donośny i wysłuchany – mówiła w 

trakcie swojego wystąpienia burmistrz Aneta Kowalewska. 

 


