
 

 

PROTOKÓŁ Nr LVI/18 
 

z LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 15 listopada 2018r. 

w Gminnym Ośrodku 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. Pan Tadeusz Kuchta - Radny powiatowy 

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

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

nin. protokołu. 
7. Prasa lokalna.                   

                 

           Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy                           

Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

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

Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obniżenia podatku rolnego. 

11. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok: 

a)  podatku leśnego 

b) od nieruchomości 

c) od środków transportowych 

12. Przyjęcie protokołów:  

 z LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 października 2018r. 

 z LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 13 października 2018r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 



 

 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 10.15 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 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 LVI zwyczajnej sesji 

(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

      

 Do punktu 4-5 

porządku obrad 

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

o przedstawienie zmian w uchwałach, zaznaczył również, że te uchwały były omawiane na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych poprzedzającym dzisiejszą sesję i zmiany te zostały 

wprowadzone zgodnie decyzja 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. 

 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska na wstępie poinformowała, że w 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: 

- plany wydatków proponuje się zmniejszyć wydatki na zadanie przebudowa drogi gminnej 

Stare Kozłowo- Nowe Kozłowo o kwotę 350.000,00 zł. Zadanie to nie zostanie zrealizowane 

w 2018 r . Z tych zmniejszonych wydatków proponuje się wydatki majątkowe o kwotę : 

 50.000,00 zł na przebudowę zjazdów na działki gminne Nr 133 i 137/2, 

 200.000,00 zł na budowę hali targowej w związku ze zwiększonym zakresem robót. 

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na odrestaurowanie budynku Pałacu w 

Kręgach, związane jest to z nieprzewidzianymi dodatkowymi robotami. 



 

 

- zwiększyć dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance o kwotę 13.000,00 zł . 

Zwiększenie tej dotacji wynika z ostatecznych rozliczeń kosztów przeznaczonych na dożynki 

gminno- powiatowe, które były organizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek 

Kultury. 

 

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. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVI/312/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

 

Do punktu 5 

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 LVI/313/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił Panią Sekretarz Teresę Lipską o objaśnienie tej 

uchwały. 

Pani Sekretarz Teresa Lipska – zmieniła się ustawa o samorządzie gminnym. W związku z 

tym jest konieczność podjęcia nowego statutu gminy. Nowy statut zrobiony jest na bazie 

dotychczasowego statutu. Wprowadzono w nim zmiany wraz ze zmianą ustawy o 

samorządzie gminnym. Najważniejsze zmiany dotyczą: 

- niezwłocznej publikacji imiennych wykazów głosowań radnych, dlatego tez zakupione 

zostały urządzenia do głosowania. 

- nagrania obrad muszą być udostępniane w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w inny 

sposób przyjęty na obszarze gminy, dlatego też zakupione zostały urządzenia rejestrujące. 

- będzie powołana nowa komisja dodatkowa z tych istniejących dotychczas, jest to komisja 

skarg , wniosków i petycji. Ustawodawca nakazuje obowiązek powołania takiej komisji. 

- interpelacje i zapytania radni będą mogli składać tylko na piśmie, tak postanowił 

ustawodawca. Radni będą  mogli złożyć wniosek na piśmie do Przewodniczącego, a ten z 

kolei niezwłocznie przekaże taki wniosek Wójtowi. Wójt również pisemnie musi udzielić 

odpowiedzi na piśmie. Treść interpelacji i zapytań będzie zamieszczana w BIP i na stronie 



 

 

internetowej. 

To najważniejsze zmiany w statucie. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Statutu Gminy Somianka, stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVI/314/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił Panią Sekretarz T. Lipską o objaśnienie tej uchwały. 

Uchwala ta również już wcześniej była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 

poprzedzającym dzisiejszą sesję.  

Pani Sekretarz T. Lipska – ustawa o samorządzie gminnym została znowelizowana. 

Wprowadzony został również zapis, że grupa mieszkańców w takiej gminie jak my w liczbie 

co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze może wystąpić do Rady Gminy z 

obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Rada Gminy ma obowiązek podjąć taką właśnie 

uchwałę w sprawie zasad utworzenia takich inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw obywatelskich. Aby taka inicjatywa została wniesiona to najpierw musi 

zawiązać się komitet. Uchwala mówi o formalnych wymogach jakie muszą być spełnione do 

powstania inicjatywy. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVI/315/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił Panią Sekretarz T. Lipską o objaśnienie tej uchwały. 

Pani Sekretarz T. Lipska – jak co roku musimy przyjąć program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Na 2019 rok planuje się realizację zadań w szczególności w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury, 

dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącej 

zał. nr 12 do nin. protokołu. 



 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVI/316/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Przewodniczący K. J. Rakowski o godz. 10.50 ogłosił przerwę. 

O godz. 11.17 nastąpiło wznowienie obrad. 

 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił Wójta A. Żołyńskiego o objaśnienie tej uchwały. 

Wójt A. Żołyński – opłata za zajęcie pasa drogowego była omawiana na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych. Chodzi o zmniejszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeśli chodzi o 

umieszczenie w tym pasie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Mówimy o tym 

projekcie, który jest realizowany na terenie naszego kraju, ale również u nas. Chodzi o internet 

światłowodowy, który będzie budowany na ternie Polski, w tym na ternie naszej gminy. W 

związku z tym, prośba Ministra Cyfryzacji, żeby ta opłata nie była wyższa niż 5 zł za metr rzutu 

tego urządzenia. Uchwala ta jest odpowiedzią na propozycję celem przyspieszenia budowy tej 

infrastruktury. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVI/317/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił Panią Sekretarz T. Lipską o objaśnienie tej uchwały. 

Pani Sekretarz T. Lipska – jeśli chodzi o podatek rolny stawka ustawowa wzrosła do 54,36 zł 

za 1 dt, proponuje się pozostawienie tej stawki na poziomie bieżącego roku, czyli obniżenie jej 

do 52,00 zł. Sprawa ta była opiniowana na komisji, radni się do tej propozycji przychylili i w 

związku z tym podejmowana jest ta uchwala. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obniżenia podatku rolnego, stanowiącej zał. nr 14 

do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LVI/318/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

 

 



 

 

Do punktu 11 a, b, c 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił Panią Sekretarz T. Lipską o objaśnienie stawek tych 

podatków. 

Pani Sekretarz T. Lipska – podatek leśny proponuje się pozostawić na poziomie ustawowym 

191,98 zł/ m3 . Dlatego odbędzie się tylko głosowanie, a nie będzie podejmowana uchwała. 

Podatek od nieruchomości i środków transportowych proponuje się również pozostawić na 

poziomie z bieżącego roku. Te podatki również nie wzrosną, dlatego nie będzie podejmowana 

uchwala, odbędzie się tylko glosowanie. Stawki tych podatków były omawiane na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych, poprzedzającym dzisiejszą sesje. 

Do punktu 11 a 

porządku obrad 
 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem stawki podatku leśnego stawka, co stanowi zał. nr 15, 

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

 

Do punktu 11 b 

porządku obrad 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem stawki podatku od nieruchomości stawka, co stanowi 

zał. nr 16, została przyjęta jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 

 

Do punktu 11 c 

porządku obrad 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem stawki podatku od środków transportowych stawka, co 

stanowi zał. nr 17, została przyjęta jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych 

podczas głosowania. 

 

 

                 Do punktu 12 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 

października 2018r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr LIV/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 

13 października 2018r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr LV/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

     

 



 

 

 

     Do punktu 13 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

W tym punkcie Radni Rady Gminy i Wójt Gminy w związku z kończącą się kadencją, złożyli 

sobie nawzajem podziękowania za owocna i miłą współpracę. Gratulowali również wygranych 

wyborów samorządowych, tym którym udało się zdobyć mandat. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

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

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

  /-/ Bożena Reniewicz        Przewodniczący 

    Rady Gminy                                                                       

 Podinsp. ds. obsługi                                                                   /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 
 


