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PROTOKÓŁ  NR XIXN/16 

z XIX  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się dnia 19 lutego 2016 r. 

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka 

 

 

Stan radnych   - 15 osób 

Obecnych   - 13 osób 

Nieobecni uspr.  -  1 osoba 

Nieobecni nieuspr.  -  1 osoba 

 
 

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

 

 Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy 

2. Salwin Agnieszka  - Zastępca Wójta  

3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy 

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

 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka                             

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2016 rok.    

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Somianka 

z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Somianka na 2016 rok. 

7. Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 15:07 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Leszek Roman Kozon. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 

13 radnych (brak Przewodniczącego Rady Gminy K.J. Rakowskiego i radnego 

Ł. Ślubowskiego) - przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad. 
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Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej stanowiący zał. nr 2 do nin. protokołu i przedstawił porządek obrad –  

zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

  

Do punktu 3 - 4 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Zastępca Wójta A. Salwin poinformował, że Urząd 

Nadzoru zwrócił uwagę na: 

- brak zapisu o odpowiedzialności karnej w załącznikach do uchwały w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i uchwały w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest 

organem prowadzącym, 

-  w podjętej uchwale w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których Gmina Somianka jest organem prowadzącym zamieszczono zapis o zameldowaniu. 

Obecnie powinno uwzględnić się zamieszkiwanie. Z tego względu pominęliśmy 

1 z załączników i w proponowanej uchwale są tylko 3 załączniki.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły stanowiącą zał. nr 4 do nin. 

protokołu.   
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIXN/113/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem 

prowadzącym stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu  treści uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIXN/114/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

 



3 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Zastępca Wójta A. Salwin poinformowała, że w §4 podjętej uchwały w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok był zapis o publikacji 

jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego a obecnie proponuje się zapis 

o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok stanowiącą zał. 

nr 6 do nin. protokołu.   
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIXN/115/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Insp. ds. (…) obsługi Rady Gminy E. Kuchta – Urząd Nadzoru zwrócił uwagę na zapis 

punktu 1 Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. Komisja Rewizyjna nie może kontrolować 

Klubu Sportowego bo Klub nie jest jednostką organizacyjną Gminy. Tak naprawdę zamiarem 

Komisji Rewizyjnej była kontrola rozliczenia dotacji a nie kontrola samego Klubu Sportowego. 

Niewłaściwie zostało określone zadanie. Zaproponowano zmianę zapisu na zapis o treści: 

„Kontrola udzielonej dotacji przez Gminę Somianka w trybie ustawy o sporcie”. Projekt 

uchwały został sprawdzony przez Urząd Nadzoru. Nie powinno być teraz nieprawidłowości. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L.R. Kozon odczytał treść uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów 

pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2016 rok stanowiącą zał. nr 7 do nin. 

protokołu.   
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIXN/116/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15:27 zamknął 

sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 

 

 

Protokół sporządziła:                           Przewodniczył:             

   Insp. ds. obsługi                                   Wiceprzewodniczący 

obsługi Rady Gminy                                                                                     Rady Gminy 

/-/ Elżbieta Kuchta                     /-/ Leszek Roman Kozon 


