
PROTOKÓŁ Nr II/10
z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która obradowała w dniu 06 grudnia 2010 r.

w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 1 osoba spóźniona

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński - Wójt reelekt 
2. Radni Rady Gminy Somianka
3. Pani Agnieszka Salwin - Zastępca Wójta Gminy
4. Pani Teresa Lipska - Sekretarz Gminy
5. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy
6. Pan Jacek Nieścior - Radca Prawny
7. Pani Dorota Chodyna - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w 

  Somiance
8. Pan Andrzej Piątek - Kierownik Zakładu Gospodarki komunalnej w 

  Somiance
9. Pani Elżbieta Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
10. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich
11. Przedstawiciele prasy lokalnej

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta – reelekta.
4. Interpelacje i wnioski radnych rady Gminy Somianka.
5. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2010 r.
6. Informacja o pracy między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.
10. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  rolnego  na  2011  r.  podanej

w komunikacie Prezesa GUS.
11. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  leśnego  na  2011  r.  podanej

w komunikacie Prezesa GUS.
12. Głosowanie w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r. 
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  12.10  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
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K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 14 radnych (brak radnego 
W. Bartosiaka),  powitał  przybyłych na obrady II  zwyczajnej  sesji  Rady Gminy i  przystąpił  do 
realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił  porządek  obrad  II  zwyczajnej  sesji 
(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). 

Wójt Gminy A. Żołyński złożył dwa wnioski o wprowadzenie do porządku sesji:
Wniosek  1 -  w  punkcie  13  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu 
konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
Wniosek  2  -  w  punkcie  14  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  członków  Komisji 
Inwentaryzacyjnej”.
Poinformował również, że projekty w/w uchwały zostały przedstawione i omówione z radnymi na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji poprzedzających dzisiejszą sesję.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  poddał  pod głosowanie każdy zgłoszony wniosek 
dotyczący zmiany w porządku obrad.

W głosowaniu  jawnym  wniosek  1  został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za” w  obecności
14 radnych podczas głosowania. 

W głosowaniu  jawnym  wniosek  2  został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za” w obecności
14 radnych podczas głosowania. 

Po uwzględnieniu zmian obrady prowadzone były według następującego porządku: 

3. Złożenie ślubowania przez Wójta – reelekta.
4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
5. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2010 r.
6. Informacja o pracy między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Głosowanie w sprawie wysokości stawki podatku rolnego na 2011 r. podanej w komunikacie 

Prezesa GUS.
11. Głosowanie w sprawie wysokości stawki podatku leśnego na 2011 r. podanej w komunikacie 

Prezesa GUS.
12. Głosowanie w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2011r.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  rocznych 

programów  współpracy  Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej.
15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych rady Gminy Somianka.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamkniecie obrad.
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Do punktu 3
porządku obrad

Przed złożeniem ślubowania przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej B. Krysiak wręczając 
Panu  Andrzejowi  Żołyńskiemu  zaświadczenie  o  wyborze  na  Wójta  Gminy  w  wyborach 
bezpośrednich, które odbyły się dnia 21 listopada 2010 r. złożył gratulacje i życzył wielu sukcesów.

 
Odegrano  hymn  państwowy.  Następnie  Wójt  –  reelekt  Andrzej  Żołyński  przyjmując  stosowną 
postawę w obecności 14 radnych Rady Gminy Somianka złożył ślubowanie o treści: „Obejmując 
Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż 
Bóg”.

               
Do punktu 4

porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 5
porządku obrad

Zmian do protokołu Nr I/10 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2010 r. 
nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym  protokół  został  przyjęty  jednogłośnie  :  14  głosami  „za”  w  obecności
14 radnych podczas głosowania.
 

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

W trakcie wypowiedzi Wójta na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 15 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 7
porządku obrad

Informację  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetowych  przedstawił  Wójt  Gminy
A. Żołyński. Poinformował, że proponowane zamiany są efektem następujących przedsięwzięć:

– W Somiance „Stara Wieś” dokonano odbioru drogi.  W wyniku opóźnień na wykonawcę 
nałożono  karę  w ramach,  której  wykonawca  wykonał  pewien  odcinek  drogi  asfaltowej. 
Różnicę  między  nałożoną  karą  a  wykonaniem  dodatkowego  zadania  zabezpieczono  na 
projekty  do  wniosków Plany odnowy miejscowości.  Operację  tę  trzeba  wprowadzić  do 
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budżetu gminy.

– Zabezpieczono dodatkowe środki na zakup lepszej jakości pługu do odśnieżania.
– Wprowadzono  środki  unijne  na  realizację  projektu  „Wyrównanie  szans  edukacyjnych 

uczniów  poprzez  dodatkowe  zajęcia  rozwijające  kompetencje  kluczowe  –  zagrajmy
o sukces”.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na 2010 r. stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/4/10 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 
15 głosami w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  poinformowała,  że 
podatkowi od nieruchomości podlegają: 

– grunty sklasyfikowane jako budowlane,
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – procentowo 

od wartości budowli.
Pan  Wójt  zaproponował  podniesienie  stawek  wszystkich  podatków-  w  tym  podatku  od 
nieruchomości  o 2,6% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2010, tj. o stopę procentową 
ogłoszoną przez Prezesa GUS (pisemna informacja do uchwały „Stawki podatku od nieruchomości 
na 2011 r. ...”, zawierająca powyższe dane, stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu).

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że komisje pracowały nad stawkami 
zaproponowanymi  przez  Wójta  A.  Żołyńskiego  na  wspólnym  posiedzeniu  poprzedzającym 
dzisiejszą  sesję.   Następnie zwrócił  się  do  przewodniczących  stałych  komisji  Rady  Gminy
o wyrażenie opinii dotyczącej stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  T.  Kokoszka  poinformował,  że  członkowie  komisji 
pozytywnie zaopiniowali stawki zaproponowane prze wójta gminy.

Pozostałe  dwie  komisje  tj.  Komisja  Rolnictwa  i  Komisja  Oswiaty  rówież  poinformowali,  że 
członkowie w/w komisji zakceptowali stawki zaproponowane przez wójta gminy.

Innych propozycji dotyczących wysokości stawek podatku od nieruchomości ani zwolnień w tym 
podatku nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  II/5/10  została  podjęta  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 9
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  temu  podatkowi  podlegają  pojazdy  o  ładowności  pow.  3,5  t. 
Dopuszczalnej  masy  całkowitej.  Pojazdy  pogrupowano  na  siedem  grup.  Wójt  proponuje 
podwyższenie  stawek  o  2,6%  według  wskaźnika  podanego  przez  Prezesa  GUS  -  informacja 
„Stawki podatku od środków transportowych na 2011 r.” stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu..  

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski oddał głos przewodniczącym stałych komisji Rady 
Gminy celem zaopiniowania proponowanych stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący stałych komisji pozytywnie zaopiniowali stawki proponowane przez Wójta Gminy.

Innych propozycji stawek nikt nie zgłaszał.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/6/10 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 
15 głosami „za”  obecności 15 radnyh podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  KJ.  Rakowski  poinformował,  że  na  2011  r.  Wójt  Gminy 
zaproponował ustawową stawkę podatku rolnego czyli 37,64 zł/dt.
 
Pisemna informacja do podejmowanej uchwały stanowi zał. nr 10 i 11 do nin. protokołu. 

Innych propozycji stawek podatku rolnego nikt nie składał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  stawki  podatki  rolnego
w wysokości podanej w komunikacie Prezesa GUS czyli stawkę 37,64 zł/dt

W  głosowaniu  jawnym  powyższa  stawka  podatku  rolnego  została  przyjęta  jednogłośnie:
15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Rada  Gminy  w  tym  przypadku  nie  podejmowała  uchwały   bo  opowiedziała  się  za  stawką 
opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS. 

Do punktu 11
porządku obrad

Sekretarz Gminy T. Lipska opracowała informację do uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży 
drewna  stanowiącej  podstawę  do  obliczenia  podatku  leśnego  na  2011  r.,  której  pisemna  treść 
stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu.
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Stawka  proponowana  przez  Wójta  na  2011  r.  to  stawka  podana  w  komunikacie  Prezesa 
GłównegoUrzędu Statystycznego tj. 154,65 zł/m3.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały zaproponowaną stawkę.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poddał  pod  głosowanie  stawkę  podatku  leśnego 
podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 154,65 zł/m3.

W  głosowaniu  jawnym  Rada  Gminy  jednogłośnie:  15  głosami  „za”, opowiedziała  się  za 
pozostawieniem  stawki  podatku  leśnego  podanej  w  komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego w wysokości 136,54 zł/m3.

Rada  Gminy  w  tym  przypadku  nie  podejmowała  uchwały   bo  opowiedziała  się  za  stawką 
opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS. 

Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski – na wspólnym posiedzeniu stałych komisji  Rady 
Gminy radni  zadecydowali,  że  stawki  w 2011 r.  bedą  obowiązywały takie  jak w roku 2009  – 
pisemna informacja zawierająca wysokość poszczególnych opłat została zamieszczona w zał. nr 13 
do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Innych propozycji stawek opłaty targowej nikt nie zgłosił.

Do punktu 13
porządku obrad

Sekretarz  Gminy T.  Lipska  –  organ  nadzoru  zakwestionował  zapis  dotyczący wejścia  w życie 
podjętej uchwały, traktując ją jako akt prawa miejscowego. W stosunku do uchwały poprzednio 
podjętej:

– w  §  2  wprowadza  się  zapis  o  treści:  „Traci  moc  uchwała  Nr  LI/270/10  Rady  Gminy 
Somianka  z  dnia  04  listopada  2010  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu 
konsultowania  rocznych  programów  współpracy  Gminy  Somianka  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,

– w § 4 wprowadza się zapis o treści: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.

Reszta pozostaje bez zmian.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie określenia 
szczegółowego  sposobu  konsultowania  rocznych  programów  współpracy  Gminy  Somianka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu.
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W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  II/7/10  została  podjęta  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Uzasadniając podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej, Wójt 
Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  zmiana  składu  komisji  Inwentaryzacyjnej  zostala 
podyktowana koniecznością wynikającą  z wyborów samorządowych. Niektorzy radni nie są już 
radnymi. Proponuje się pozostawienie tych radnych którzy byli poprzednio w komisji i są nadal 
radnymi  oraz  uzupełnienie  o  dwie  nowe  osoby.  Proponuje  się  powolanie  do  Komisji 
Inwentaryzacyjnej:

– p. Tadeusza wiktora Dylaka,
– p. Agnieszkę Jenoch.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  poinformował,  że  Komisja  Inwentaryzacyjna 
pracować będzie bez wynagrodzenia.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał nazwiska zgłoszonych kandydatów:
Radny K. Rakowski 
Radny L. Kozon 
Radny W. Bartosiak
Radny T.W. Dylak
Radna Agnieszka Jenoch

Wszyscy kandydaci do Komisji Inwentaryzacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  powołania 
członków Komisji Inwentaryzacyjnej stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/8/10 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 
15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 15
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i interpelacji przystąpiono do realizacji punktu 16.

Do punktu 16
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:
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Sprawne i spokojne obrady
Sołtys sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – żeby tak spokojnie i sprawnie przebiegały wszystkie 
obrady. Żeby środki dzielić sprawiedliwie bo z niektórych miejscowości nie ma żadnego radnego
a w niektórych jest nawet dwóch. Proszę nie zapominać o Ostrowach.  

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 17
porządku obrad

Na tym obrady II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka zostały zakończone.
Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  o  godz.12.50  zamknął  sesję 
wypowiadając słowa: „Zamykam obrady II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła: Przewodniczył: 

/-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący 
Rady Gminy  

Insp. ds. obsługi                                                                       /-/ Krzysztof Jan Rakowski        
   Rady Gminy  
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