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PROTOKÓŁ Nr XLI/17 
 

z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 22 listopada 2017 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób 

          w tym spóźnieni   -  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 Dorota Jaworowska         - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                   w Somiance 

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

6. Sołtysi i Wiceprzewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej 

zał. nr 2 do nin. protokołu 
7. 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 XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017r. 

 z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 8 listopada 2017r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017 - 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych 

sześcioletnich Szkół Podstawowych w ośmioletnie Szkoły Podstawowe: 

a. w Ulasku, 

b. w Kręgach, 

c. w Jackowie Górnym. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych Zespołów Szkół 

w skład, których wchodzą sześcioletnie Szkoły Podstawowe w ośmioletnie Szkoły 

Podstawowe: 

a. Szkoły Podstawowej w Somiance, 

b. Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej. 

10. Informacja o stawkach podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. 

11. Głosowanie nad przyjęciem ceny drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Somiance. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018. 

15. 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 2018. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10:07 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

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

B Sucheckiej), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

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

 

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 trakcie przedstawiania informacji na salę przybyła radna B. Suchecka – stan 

15 radnych.  

 

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

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 
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Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

27 września 2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXIX/17 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

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

8 listopada 2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XL/17 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 - 7 

porządku obrad 

 
W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał: 

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 – 2023, 

 w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok, 

Skarbnik Gminy A. Królikowska na wstępie poinformowała, że w stosunku do projektu 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata  

2017-2023, przedłożonego wraz z innymi materiałami, zaszły zmiany i dniu dzisiejszym 

przedłożono II projekt w/w uchwały a to z uwagi na wprowadzenie zmian w planie 

Przedsięwzięć WPF – zmiana dotycząca kwoty w poz. „Szkoły przyszłości…” gdzie wpisana 

była kwota 64.800 zł a winno być 31.500 zł. 

Następnie omówiła szczegółowo projekty uchwał uwzględniając proponowane zmiany 

zamieszczone w II projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017-2023 

 

Projekty uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na 

lata 2017-2023stanowią odpowiednio załączniki do protokołu:  

 I projekt – zał. nr 5 do nin. protokołu, 

 II projekt – zał. nr 6 do nin. protokołu.   

 

Radna B. Polak – dlaczego w dziale  oświata i wychowanie zmniejsza się dotacje dla szkół 

podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia a zwiększa się dotacje na oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych i dla przedszkoli niepublicznych? 

 

Odp. Skarbnik Gminy A. Królikowska – bo zmieniła się kwota dotacji. 

 

Radna B. Polak – … czyli zabiera się szkołom prowadzonym przez stowarzyszenia. 

 

Odp. Skarbnik Gminy A. Królikowska – za dużo środków było zaplanowanych dla szkół 

prowadzonych przez stowarzyszenia. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę 
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w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 - 2023 stanowiącą 

zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/239/17 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 XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/240/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 - 9 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – przedłożone projekty uchwał są efektem wprowadzonych zmian 

w ustawie o systemie oświaty. Samorządy w terminie do 30 listopada 2017r. są zobowiązane 

do podjęcia uchwał o przekształceniu sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. Na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych odbyła się żywa dyskusja na ten temat. Wiodącym 

tematem dyskusji było pytanie: skoro przekształcenie nastąpiło z mocy ustawy, więc jaka jest 

zasadność podejmowania uchwał w tej sprawie. Takie są procedury postępowania, możemy 

z tym dyskutować, ale tak jest. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 8 a 

porządku obrad 

 

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

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ulasku w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową w Ulasku stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/241/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 12 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

 

Do punktu 8 b 

porządku obrad 

 

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

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei 

w Kręgach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach 

stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/242/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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większością głosów: 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. 

 

Do punktu 8 c 

porządku obrad 

 

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

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jackowie Górnym stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/243/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 a 

porządku obrad 

 

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

przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Somiance w skład którego wchodzi 

sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Somiance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Somiance 

stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/244/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 b 

porządku obrad 

 

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

przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej w skład którego 

wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli 

Mystkowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego 

w Woli Mystkowskiej stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/245/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – proponuję pozostawienie stawek i opłat lokalnych na 2018 rok na 

poziomie obowiązującym w 2017 roku. Ustawowo stawki podatków wzrosły o wskaźnik 

inflacji wynoszący 1,9%. Nasze podatki na 2018 rok proponuję pozostawić w niezmienionych 

wysokościach, takich - jakie były w 2017 roku. 

 

Pisemna treść informacji dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych stanowią 

zał. nr  14 -18 do nin. protokołu. 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 



6 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie nad przyjęciem ceny 

drewna podanej w komunikacie Prezesa GUS stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

leśnego na 2018 rok.  

 

W głosowaniu jawnym radni  jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania, przyjęli cenę drewna podaną w komunikacie Prezesa GUS tj. w wysokości 

197,06 zł za 1 m3. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą 

(kserokopia pisma Mazowieckiej Izby Rolniczej stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu). 

 

Pytań ani uwag do podejmowanej uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

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

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego stanowiącą zał. nr 20 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/246/17w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

W efekcie podjętej uchwały cena żyta została obniżona ze stawki ustawowej ustalonej na 

2017 r. w wysokości 52,49 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł.za 1 dt.  

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

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

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącą zał. nr 21 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/247/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

O godz. 10:44 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10-minutową przerwę.  

 

Obrady wznowiono o godz. 11:04 w obecności 15 radnych i przystąpiono do realizacji punktu 

14 porządku obrad. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Sekretarz Gminy T. Lipska 

poinformowała, że Program określa m.in. zasady i następujące priorytetowe zadania publiczne: 

1) upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 

2) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub propagowanie 

wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr kultury naszego regionu, 

w tym m.in. propagowanie kuchni regionalnej; 

3) zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat znaczenia pszczół dla rolnictwa i środowiska 

naturalnego. 

Na realizację zadań określonych w Programie zaplanowano kwotę w wysokości 12 000 zł. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia 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 2018 stanowiącą 

zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/248/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Insp. ds. obsługi Rady Gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta 

poinformowała, że projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych 

dotyczących 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 2018 jest efektem zaproponowanego przez Gminę Wyszków zawarcia porozumienia 

z gminą Somianka na realizację w/w zadań. W ramach zawartego porozumienia mieszkańcy 

naszej gminy bezpłatnie będą korzystać z konsultacji w w/w zakresie prowadzonych 

w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki mającego siedzibę w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Wyszkowie. Będzie to kolejne porozumienie powierzenia prowadzenia 

zadań publicznych gminie Wyszków. Nasi mieszkańcy korzystają z oferowanej pomocy  

od 2-3 lat. Na realizacje zadań określonych w porozumieniu przewiduje się dotację 

w wysokości 4 400 zł. 

 

Radny L. Kozon – ile osób np. w 2016 roku  skorzystało z działalności tego Punktu? 

 

Odp. Insp. ds. obsługi Rady Gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi 

E. Kuchta – dokładnej informacji nie podam bo nie pamiętam. Gminny Punkt Promocji 

Zdrowia i Profilaktyki corocznie przesyła nam sprawozdania i rozliczenie dotacji. 

W sprawozdaniu podaje ilość konsultacji i liczbę osób korzystających z oferowanej pomocy. 

Jeśli jest tka potrzeba to przygotuję informację na najbliższą sesję. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – osoby z terenu naszej gminy korzystają z tej pomocy. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie powierzenia 
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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 2018 stanowiącą zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLI/249/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

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

przystąpiono do realizacji punktu 17 porządku obrad. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad  

 

Wolnych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski 

o godz. 11:12 zamknął sesję wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XLI zwyczajnej sesji 

Rady Gminy Somianka”. 

 
  

Protokół sporządziła:         Przewodniczył:                                                                         
 

   Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 

                    Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                         Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 


