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PROTOKÓŁ Nr XVII/15 
 

z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 30 grudnia 2015 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecni nieuspr.     -   1 osoba 
 

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 XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. 

 z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 grudnia 2015 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015 – 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z   dnia 30 grudnia 2014 r. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 r.: 

a)  wystąpienie wójta;  

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii przez

 Przewodniczących Komisji; 

c)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na 

lata 2016-2023; 

d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym 
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Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji 

gminie Wyszków w roku 2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie 

Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

13. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2016 r. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 11.13 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 14  radnych – brak 

radnego M. Rogalińskiego), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej 

porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XVII zwyczajnej 

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

zgłosił wniosek o wprowadzenie następujących zmian: 
 

 zdjęcie z porządku obrad: 

 z punktu 6 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady 

Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2015 – 2023”, 

 z punktu 7 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej 

Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z   dnia 30 grudnia 2014 r.”,   

 wprowadzenie do porządku w punkcie 6 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych”. 

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym zgłoszony wniosek został przyjęty przez radnych Rady Gminy 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Rada Gminy uwzględniając przyjętą zmianę prowadziła obrady według następującego 

porządku: 
 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

 z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. 

 z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 grudnia 2015 r. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 r.: 

a)  wystąpienie wójta;  

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii przez

 Przewodniczących Komisji; 

c)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na 

lata 2016-2023; 

d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym 

Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji 

gminie Wyszków w roku 2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie 

Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz 

trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

12. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2016 r. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

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). W swej informacji zwrócił uwagę 

radnych na wzrost kwoty za odbiór odpadów w 2016 r. o kwotę 100 tys. zł. Taka sytuacja 

została spowodowana wzrostem ilości odpadów oraz koniecznością przekazywania odpadów 

komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-u) 

w Ostrołęce, który jest monopolistą na zagospodarowanie odpadów na nasz region. Taka 

sytuacja zawęża ilość oferentów biorących udział w przetargu. Właściciel RIPOK-u decyduje 

o stawce za przyjęcie odpadów do przetworzenia i zagospodarowania. Gmina Zatory ogłosiła 

trzeci przetarg i okazało się, że cena za odbiór odpadów wzrosła o 50%.   

Będzie też potrzeba dokonania zmian w budżecie i zagwarantowania środków na ten cel. 
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Radny L. Kozon – czy ktoś zgłosił się do drugiego przetargu? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – owszem zgłosiły się obydwie firmy ostrołęckie. Podobna 

sytuacja przedstawia się w innych gminach na terenie powiatu wyszkowskiego. Wzrost cen 

został spowodowany wzrostem ilości odpadów oraz sytuacją, o której wspomniałem. 

W wyznaczonych terminach zbiórki po terenie gminy Somianka jeździ 8 samochodów przez 

kilka dni odbierając odpady. 

 

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

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 

2015 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XV/15 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

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

18 grudnia 2015 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVI
N
/15 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformowała, że po 

raz kolejny musimy zmierzyć się z podjęciem uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa 

zakwestionowała zapisy, które wcześniej nie były kwestionowane, m.in. na str. 3: 

 w części dotyczącej powierzchni gruntów usunięto przelicznik i ha przeliczeniowe, 

 w części dotyczącej powierzchni użytkowej budynków lub ich części zalecono aby 

zamieścić zapis jak w ustawie.    
 

Wiele osób pytało: kiedy składa się informacje i deklaracje. Składa się je raz - w chwili 

nabycia nieruchomości. Kolejny raz - tylko w przypadku wystąpienia zmian i wówczas trzeba 

to uczynić w terminie 14 dni od powstania zmiany. 

 

Radny L. Kozon – czy jest gwarancja, że teraz będzie dobrze. 

 

Odp. Sekretarz Gminy T. Lipska – gwarancji nie ma. Projekt tej uchwały został dziś przesłany 

do RIO do sprawdzenia. Mam nadzieję, że zmian już nie będzie. W projekcie tej uchwały 

zostały uwzględnione wszystkie sugestie RIO. 

 

Innych pytań nikt nie zgłaszał. 

 



5 

 

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

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stanowiącej zał. nr 5 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/93/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 a-d 

porządku obrad 

 

Uchwalenie budżetu Gminy Somianka na 2016 rok przebiegało według następującego 

porządku: 

a)    wystąpienie Wójta;  

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii przez 

      Przewodniczących Komisji; 

c)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2016-2023; 

d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2016. 

 

Wystąpienie Wójta 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił projekt budżetu Gminy Somianka na 2016 r. który został 

przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowi on zał. nr 6 - 7 do nin. protokołu 

(z czego projekt budżetu stanowi zał. nr 6 natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi 

zał. nr 7). 

 

Wójt Gminy A. Żołyński omawiając projekt w/w budżetu przedstawił: 

 założenia ogólne do budżetu, 

 wysokość zaplanowanych dochodów (bieżących i majątkowych) – określone w zał. 

nr 1 do projektu uchwały budżetowej, 

 wysokość zaplanowanych wydatków( bieżących i majątkowych) - określone w zał. 

nr 2 do projektu uchwały budżetowej, 

 wysokość nadwyżki budżetowej, 

 zaplanowane inwestycje - określone w zał. nr 2 b do projektu uchwały budżetowej. 

Kończąc swe wystąpienie poinformował, że projekt budżetu po posiedzeniach komisji został 

delikatnie zmieniony i przedstawił II projekt budżetu uwzględniający zaproponowane zmiany 

wg schematu jw.  

 

II Projekt budżetu Gminy Somianka na 2016 r. stanowi zał. nr 8 - 9 do nin. protokołu 

(z czego projekt budżetu stanowi zał. nr 8 natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi 

zał. nr 9) 

 

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – czy droga na Ulasek nie zasługuje aby uwzględnić ją 

w planie budżetu na 2016 r? Tam zamieszkuje ok. 50 osób. Jeśli temu przeszkadza moja 

osoba to ja się wycofam. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wymieniłem 10 projektów. Jeśli chodzi o decyzyjność - cóż 

mogę powiedzieć, decyzje zapadły na komisjach. Na pytania sołtysów odpowiadałem, że 

będą realizowane te drogi, na które będzie można pozyskać środki. Od 19 stycznia 2016 r. 

będziemy składać wnioski do FOGR. Droga, o której Pan mówi jest drogą lokalną i nie 
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spełnia kryteriów do złożenia wniosku do FOGR, jest za wąska.  

 

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – to ta droga nie spełnia żadnych kryteriów? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie spełnia takich kryteriów jak droga w Jasieńcu, czy 

Wólce. 

 

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – to droga w Wólce spełnia warunki a w Ulasku, nie. 

Przecież tam nie ma żadnego budynku a jest wpisana do budżetu. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ja nie mówię o budowie drogi lecz o wykonaniu 

dokumentacji tej drogi. 

 

Sołtys Sołectwa Nowe Kozłowo A. Rogulska – tak samo było w 2015 r.  w budżecie – 

połączenie drogi Stare Kozłowo-Nowe Kozłowo. W Nowym Kozłowie nie ma ani dróg, ani 

świetlicy. Tylko drogę można zrobić. Mieszkamy blisko Wyszkowa a dróg nie mamy w ogóle.   

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w rejonie, o którym Pani mówi zamieszkuje kilkadziesiąt 

mieszkańców a dróg kilka kilometrów. Ponadto problem tkwi w tym, że nie było zgody 

mieszkańców na wykup gruntów. Na długości 2 km szerokość drogi wynosi 3 m. Żeby 

wybudować drogę to na tym odcinku trzeba byłoby wykupić 16 000 m
2
 wykupić gruntu. To są 

koszty, te procesy inwestycyjne będą postępować wolniej. Jeśli Gmina i Starostwo będą 

wykupować grunty, to środków w budżecie będzie mniej. Proces trwa. Proces SPEC ustawy 

w Michalinie trwał kilka lat. Kolejny odcinek drogi w Nowym Kozłowie jest w trakcie prac. 

Zobaczymy co przyniesie Nowy Rok.  

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta 

Gminy 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące: 

 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 – kserokopia opinii 

stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu (opinia pozytywna), 

 projektu Uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2016 rok – kserokopia opinii 

stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami), 

odczytała Skarbnik Gminy A. Królikowska. 

 

Opinie komisji stałych Rady Gminy o projekcie budżetu 

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

o przedstawionym projekcie uwzględniającym zaproponowane zmiany do budżetu na 2016 r. 

ustalone na komisjach i wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2016 - 2023 

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

Prognozy Finansowej Somianka na lata 2016 – 2023 stanowiącej zał. nr 12 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/94/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 
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14 radnych podczas głosowania. 

 

Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść Uchwały Budżetowej na 2016 rok   

(uwzględniającej przyjęte przez Radę Gminy zmiany) stanowiącej zał. nr 13 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/95/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 

14 radnych podczas głosowania. 

 

Po uchwaleniu budżetu Gminy na 2016 r. Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12:15 ogłosił 

15 min przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 12:44 w obecności 14 radnych. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2016 r. przedstawiła insp. ds. obsługi 

Rady Gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego Programu  nikt nie zgłaszał. 

 

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2016 r. stanowiącej zał. nr 14 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/96/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały insp. ds. obsługi Rady Gminy, ochrony zdrowia i 

przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta poinformowała, że współpraca z Gminnym  

Punktem Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie jest częścią Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 

w gminie Somianka na 2016 r. Udzielenie dotacji i powierzenie prowadzenie zadań 

publicznych w ramach współpracy gwarantuje mieszkańcom naszej gminy korzystanie 

z bezpłatnych konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 



8 

 

ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie 

i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2016 stanowiącą zał. nr 15 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/97/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów 

oświatowych przygotowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne 

i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania 

udzielonej dotacji. Ponadto teraz proponuje się jedną uchwałę w powyższej sprawie 

zamiast obecnie obowiązujących trzech odrębnych. Ponadto opracowano bardziej 

szczegółowe załączniki. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz 

publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka 

osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania 

i wykorzystania udzielonej dotacji stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/98/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela tworzy się fundusz na 

kształcenie nauczycieli. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych zbierają wnioski 

o dokształcanie od poszczególnych nauczycieli oceniają je i wnioskują do organu 

prowadzącego. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie bo zostały złożone na niższą 

kwotę niż figuruje w budżecie.  

Rada Gminy ustala:  

 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieraną przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, którą na rok 2016 proponuje się ustalić do 

wysokości 1.450,00 zł na osobę. 

 specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane tj. studia 

podyplomowe, kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty z następujących specjalności: 

1) studia podyplomowe – metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zarządzanie oświatą lub inne kierunki według 

potrzeb;  

2) kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty dotyczące:  

a) edukacji multimedialnej, w tym pracy przy tablicy interaktywnej i wykorzystania 

tablicy multimedialnej w procesie nauczania, nowoczesnych technik i metod pracy 
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szkoły,  

b) polityki bezpieczeństwa w szkole i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej 

oraz bezpieczeństwa w szkole, 

c) zagrożeń związanych z dopalaczami, Internetem i cyberprzemocą,  

d) nowatorskich metod dialogu z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,  

e) prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, pozyskiwania 

funduszy pozabudżetowych,  

f) ewaluacji w szkole, analizy sprawdzianów zewnętrznych i motywowania uczniów, 

g) realizowania podstawy programowej,  

h) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

i) trenerski kurs instruktorski- piłka ręczna lub inne według potrzeb. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane 

jest dofinansowanie stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/99/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na 

2016 r. uwzględniający 5 sesji zwyczajnych. W ubiegłych latach zwoływane były również 

sesje nadzwyczajne w uzasadnionych przypadkach. Zapewne w 2016 r. również sesje 

nadzwyczajne się odbędą, bo nie da się wszystkiego przewidzieć/zaplanować.   

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym terminarz/plan pracy Rady Gminy Somianka na 2016 r. stanowiący 

zał. nr 18 do nin. protokołu został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 

14 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 14 porządku obrad. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

W tym punkcie głos zabrali: 

 

 Radny B. Gajewski, który zwrócił się do obecnych na sesji, do radnych i sołtysów 

o pomoc dla trojga dzieci p. H. Kumko mieszkańca naszej gminy. Pan H. Kumko po 

ciężkiej chorobie zmarł a miejsce pobytu matki dzieci nie jest znane. Została wszczęta 
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procedura adopcyjna. Jedno dziecko jest niepełnoletnie (12 lat) i dwoje pełnoletnich 

ale jeszcze nie samodzielnych. Proszę o finansowe wsparcie dla tej rodziny. Panu 

H. Kumko pomagał GOPS, hospicjum z Wyszkowa i okoliczni sąsiedzi. Rodzina 

dziękowała w czasie pogrzebu za udzieloną pomoc właśnie tym osobom i instytucjom. 

Proszę o wsparcie, potem się rozliczę a pomoc zostanie przekazana prawnemu 

opiekunowi lub cioci, która obecnie zajmuje się dziećmi. 

 

 Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska podziękowała za wspaniała drogę. 

Powiedziała: „Mieliśmy w tym roku prawdziwego Mikołaja”. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli obecnym na sali 

i wszystkim mieszkańcom gminy Somianka noworoczne życzenia. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.13:22 zamknął sesję 

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

  

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

        


