
PROTOKÓŁ XIX/20 

 

z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  20 luty 2020r. 

w Sali na parterze budynku 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 Anna Królikowska      - Skarbnik Gminy 

3. Teresa Lipska                              - Sekretarz Gminy 

4. Kowalczyk Michał                      - informatyk 

5. Tadeusz Kuchta                           - Radny Powiatowy 

6. Pani Anna Magdalena Szczesna  

7. 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. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r.  

 z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady 

Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Somianka na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form  i specjalności kształcenia, 

na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody   i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,  w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Somianka. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych  w Szkole 

Podstawowej w Somiance w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego w Somiance. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych  w Szkole 

Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej                             

w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego im. gen. bryg. pil. 

Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania               

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                 

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Somianka. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Wyszkowskiego na realizacje zadania p.n. „ Powiatowe Igrzyska Sportowe 

Szkół Podstawowych”. 

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

rozpatrywanych skarg i wniosków. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

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

K. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum –w chwili otwarcia obecnych było 14 radnych  – powitał 

przybyłych na sesję. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski przedstawił porządek obrad XIX 

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

Uwag do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

 

  Do punktu 3 

porządku obrad 

   

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

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

Podczas przedstawiania informacji o godz. 10.15 na sesję przyszedł radny Pan Daniel Mróz. 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

 

 

 

 



  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia  

2019r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVI/19 został przyjęty: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 5 

do nin. protokołu.  

 

 Zmian do protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia  

2020r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVII/19 został przyjęty: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 6 

do nin. protokołu.  

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej            

w związku ze zmianami w uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029 stanowiącą zał. nr 7 

do nin. protokołu  
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/125/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmian 

do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r 

stanowiącą  zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/126/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski wyjaśnił, ze plany zostały wypracowane 



przez poszczególne komisje na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu komisji.  

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  przyjęcia 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2020r.stanowiącą  zał. nr 11 do nin. 

protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/127/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:             

15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 

   

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Pani Sekretarz Teresa Lipska objaśniła treść uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form  i specjalności 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 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 form  i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku 

stanowiącą  zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/128/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:               

15 głosami „za”, w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Pan Wójt Andrzej Żolyński objaśnił uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dostarczania wody   i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody   i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Somianka  stanowiącą  zał. nr 15 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/129/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:            

15 głosami „za”, w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta objaśnił uchwałę  zmieniającą  uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej 

uchwałę  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 



odpadami komunalnymi  stanowiącą  zał. nr 17 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/130/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta objaśnił uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Somianka. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka stanowiącą  zał. nr 

19 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/131/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu. 

   

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Pan Wójt Andrzej Żolyński objaśnił uchwałę w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych  w Szkole Podstawowej w Somiance w przedszkole i utworzenie Zespołu 

Szkolno -Przedszkolnego w Somiance. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej w Somiance w przedszkole 

i utworzenie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Somiance stanowiącą  zał. nr 21 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/132/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

 

Pan Wójt Andrzej Żolyński objaśnił uchwałę w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli 

Mystkowskiej w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego im. gen. bryg. 

pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. pil. 

Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej  stanowiącą 

zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/133/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 



głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 24 do nin. protokołu. 

O godz. 10.50 Przewodniczący J.K. Rakowski zarządził 15 min. przerwy. 

O godz. 11.10 wznowiono obrady. 

  Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Pan Wójt Andrzej Żolyński objaśnił uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                 

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Somianka 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie                     

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych                

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka stanowiącą zał. nr 24 do 

nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/134/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 25 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Pan Wójt Andrzej Żolyński objaśnił uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej                         

w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizacje zadania p.n. „ Powiatowe 

Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych”. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na 

realizacje zadania p.n. „ Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych” stanowiącą zał. 

nr 26 do nin. protokołu. 

 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIX/135/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 27 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji B. Gajewski odczytał protokół                              

z posiedzenia Komisji w dniu 12.02.2020r.  

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Pan Wójt Andrzej Żołyński przybliżył kwestię trwających konsultacji odnośnie centralnego 

portu komunikacyjnego. Na stronie CPK przedstawione są 2 koncepcje tego portu. Jedna                     

z koncepcji dotyczy naszej gminy.  



Od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. można zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu 

dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego.  

 

Sołtys Pan W. Groszkowski  

 - zapytanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych, braku worków oraz składania deklaracji 

Wyjaśnień udzielił Pan Wójt Andrzej Żołyński. 

Sołtys Pani H. Wykowska  

- zapytanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych, kwestia odbioru popiołu 

Wyjaśnień udzielił Pan Wójt Andrzej Żołyński. 

Sołtys Pan A. Kaczmarczyk 

- zapytanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych, kwestia nieprzystosowanych 

samochodów 

 

  Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 11.35 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:                                                                         

/-/Anna Magdalena Szczesna                      Przewodniczący 

         Rady Gminy 

 

                    /-/  Krzysztof Rakowski    

 

 


