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PROTOKÓŁ Nr XXVI/16 
 

z XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób 
 

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 Teresa Lipska  - Sekretarz Gminy 

3. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy 

4. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

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

do nin. protokołu 
6. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja  Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

- z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. 

- z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2016 r. 

- z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2016-2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2017 w budżecie 

Gminy Somianka na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Suwin 

– Celinowo oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin – Stare Płudy –Somianka-Parcele” 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami.  

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.  

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10:06 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 
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K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 15  radnych), powitał 

przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXVI 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 

 

W tym punkcie radna H. Główczyk zwróciła się do Wójta Gminy o udzielenie szczegółowych 

informacji dotyczących budowy targowiska w Somiance. 

 

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona w punkcie 11 

porządku obrad. 

 

 Do punktu 4  

porządku obrad 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 

2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXIII/16 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

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

19 lipca 2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXIVN/16 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

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

19 sierpnia 2016 r. nikt nie zgłaszał. 
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W głosowaniu jawnym protokół Nr XXVN/16 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 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 2016–2023 oraz proponowanych 

zmian budżetowych na 2016 r. 

 

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

2016–2023 zwróciła uwagę na zapis § 2 dotyczący upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 złotych.  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016–2023 stanowiącej 

zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/157/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/158/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 

2017 w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu przebudowy dwóch dróg gminnych: 

nr 440412W Suwin – Celinowo oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin – Stare Płudy –

Somianka-Parcele” jest uchwałą intencyjną. Realizację tych inwestycji planuje się  

w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Wyszkowskiego, co zwiększa szanse na pozyskanie 

środków w ramach projektu (mamy dodatkowe punkty za partnerstwo). Finansowanie 

inwestycji wyglądałoby następująco: 

1 800 000,00 zł to szacunkowy koszt inwestycji z czego: 

 900 000,00 zł  - z  Narodowego program przebudowy dróg lokalnych, 

 500 000,00 zł - środki od Powiatu Wyszkowskiego, 

 400 000,00 zł - nasze środki. 

Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2017 r. 
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Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

środków finansowych na rok 2017 w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Suwin – Celinowo oraz drogi gminnej nr 440403W 

Suwin – Stare Płudy – Somianka-Parcele” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/159/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że 

propozycja zmiany zasad  usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych stanowi uszczegółowienie do uchwały z 2003 r. W podjętej uchwale 

w § 1 jest mowa o punktach sprzedaży, obiektach trwale związanych z gruntem gdzie odległość 

nie może być mniejsza niż 100 m od:  

„a) obiektów kultu religijnego;”. 

Obecnie proponujemy zapis: 

„a) obiektów kultu religijnego, w których regularnie odbywają się zgromadzenia wiernych;”.   

Tak naprawdę zapis dotyczy kościołów. Kapliczki nie będą brane w tym wypadku pod uwagę.   

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/160/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska  przedstawiła uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

informując o tym, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach firma 

zajmująca się odławianiem i odwożeniem zwierząt do schroniska musi posiadać zezwolenie od 

gminy na tę działalność. Żeby uzyskać zezwolenie trzeba spełnić konkretne wymagania. 

Projekt tej uchwały określa właśnie wymagania jakie powinien spełnić w/w przedsiębiorca.  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami stanowiącej zał. 

nr 9 do nin. protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVI/161/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Informacje dotyczące projektu targowiska 

Odp. Wójta Gminy – idea Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest taka, żeby promować 

lokalny produkt tj. żeby lokalny rolnik mógł swój produkt sprzedać. Przyświeca nam również 

projekt wizualny. Mamy zamysł, aby w jednym miejscu skupić handel. W tym celu planujemy 

zburzyć stare szpecące wiaty. Od strony posesji p. Szafnerów – tj. od strony tzw. 

„Agronomówki” ustawione zostaną wiaty odkryte a na miejscu obecnego magazynu wiata 

kryta, aby umożliwić prowadzenie  sprzedaży w trudnych warunkach atmosferycznych. Ten 

plac, o którym mówię będzie łączył się z placem za budynkiem Urzędu Gminy i będzie służył 

przy okazji organizacji dożynek i festynów gminnych. 

 

Radna H. Główczyk – dziękuję, że taki zamysł został podjęty, że jest to inwestycja 

wielofunkcyjna. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – mam nadzieję, że dla celów handlowych również będzie służył. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

W tym punkcie głos zabrał Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski: 

 dziękuję za wsparcie finansowe drogi w Ostrowach, 

 w odniesieniu do sytuacji osobistej - mam serdeczna prośbę do mediów, aby nie pisały 

informacji jeśli nie wiedzą jak było, jeśli nie byli świadkami zdarzenia. 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 10:38 zamknął sesję 

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

  

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 

       Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                          Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

 

   

 


