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PROTOKÓŁ Nr XLIII/17 
 

z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 28 grudnia 2017r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób w tym 1 osoba spóźniona 
 

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

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński   - Wójt Gminy  

2. Pan Tadeusz Kuchta - Radny powiatowy  

3. Pan Wojciech Kozon - Radny powiatowy 

4. Pani Teresa Lipska                    - Sekretarz Gminy 

5. Pani Anna Królikowska            - Skarbnik Gminy 

6. Pani Elżbieta Kuchta                 - Insp. ds. obsługi Rady Gminy 

7. Pan Edmund Matey            - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie 

8. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Ulasku 

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

do nin. protokołu 
10. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie w sprawie włączenia 

Gminy Somianka do obszaru ochronnego w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. 

4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przyjęcie protokołów: 

 z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. 

 z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 11 grudnia 2017r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017-2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 
9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok: 

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 

2018-2023; 

d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego w Popowie Kościelnym 63 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 
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trybu zawarcia tej umowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Somianka na lata 2017-2032. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

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

na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku. 

14. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2018 rok. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10.06 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 XLIII zwyczajnej 

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

Następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji w punkcie 14 „Podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy”. Dotychczasowy punkt 14. 

zostanie oznaczony numerem 15 a kolejne punkty, otrzymają odpowiednio numerację 16-18.  

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami 

„za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Uwzględniając przyjętą zmianę Rada Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

 

3. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie w sprawie włączenia Gminy 

Somianka do obszaru ochronnego w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. 

4. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przyjęcie protokołów: 

 z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. 

 z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 11 grudnia 2017r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017-2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. 
9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok: 

a) wystąpienie wójta;  

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii przez 
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Przewodniczących Komisji; 

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

2018-2023; 

d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego w Popowie Kościelnym 63 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia tej umowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Somianka na lata 2017-2032. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

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

które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. 

15. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2018 rok. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Na salę obrad przybyła radna B. Suchecka – stan 15 radnych. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii E. Matey przedstawił informacje w formie prezentacji 

multimedialnej o ekspansji wirusa  afrykańskiego pomoru świń (ASF) w powiecie 

wyszkowskim i w Polsce a w tym m.in.: 

 o włączeniu Gminy Somianka do obszaru ochronnego, 

 o obszarach zakażonych wirusem ASF w Polsce, 

 o Programie bioasekuracji zapobiegającym szerzeniu się ASF. 

Uczestnikom sesji rozdane zostały ulotki: 

 „STOP ASF Informacja dla hodowców”, 

 „Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń”. 

Pojedyncze egz. w/w ulotek stanowią zał. nr 4-5 do nin. protokołu. 

 

W tym punkcie sołtys Sołectwa Jackowo Górne B. Kalinowski zgłosił zapytanie – jakie są 

ustalenia w kwestii dotyczącej odstrzału dzików? 

 

Odp. Powiatowy Lekarz  Weterynarii E. Matey – zakaz polowania na dziki, na naszym terenie, 

nie został wprowadzony. W Somiance w Leśniczówce została ustawiona chłodnia. Nie jest 

jeszcze podłączona. Czekam na zgłoszenie kompetentnej osoby do obsługi terenowego 

laboratorium i miejsca ustawienia chłodni. Od strony formalnej wszystko jest przygotowane do 

uruchomienia laboratorium, są wzory dokumentacji i probówki. 

 

Innych pytań dotyczących ASF nikt nie zgłaszał. 
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Powiatowy Lekarz  Weterynarii E. Matey podziękował za umożliwienie przedstawienia 

informacji, zwrócił się z prośbą do sołtysów o przekazanie ich, swoim mieszkańcom sołectwa 

i opuścił salę obrad.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski udzielił głosu przybyłym na sesję  

przedstawicielom Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ulasku. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulasku I. Minasiewicz – Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej w Ulasku złożyły wniosek o rozbudowę budynku szkoły. Sprawa była 

rozpatrywana na posiedzeniu komisji. Otrzymaliśmy odpowiedź o zabezpieczeniu środków 

w planie budżetu gminy na 2018 rok na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na rozbudowę budynku szkoły. Okazuje się, że środków na ten cel w planie budżetu gminy na 

2018r. nie ma.  Chcemy wiedzieć dlaczego tak się stało. 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – wpłynęło 15 wniosków do planu budżetu 

gminy na 2018 rok. Po nowym roku planujemy na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji 

je rozpatrzyć. Taka była decyzja radnych. Nie chcieliśmy burzyć projektu budżetu. 

Rozstrzygnięte zostaną przetargi i wówczas będziemy mieć wiedzę: jakie będą wartości 

poprzetargowe zaplanowanych do realizacji inwestycji.   

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulasku I. Minasiewicz – kiedy to będzie? 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – styczeń, luty. Cóż za pożytek byłby z tego, 

jeśli byśmy uwzględnili zadanie tylko w planie budżetu? 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulasku I. Minasiewicz – byłby to jakiś początek. 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – i tak na ten cel trzeba będzie pozyskać 

środki z zewnątrz. 

 

Przedstawicielka rodziców A. Staniszewska – żeby pozyskać środki unijne trzeba mieć projekt. 

Potem potrzebne będą stosowne decyzje, zgody. To się przeciągnie w czasie. Trzeba od czegoś 

zacząć, dlatego bardzo zależy nam na projekcie. 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – wiele wniosków trzeba dopasowywać do 

wymogów danego konkursu. Gmina Somianka zajęła II miejsca w organizowanym przez 

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Plebiscycie Lider Zmian Samorząd 

2017 w kategorii Najskuteczniejsi w subregionie ostrołęckim Beneficjent RPO WM 2014-2020 

a to świadczy o tym, że Wójt zabiega o realizację inwestycji. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulasku I. Minasiewicz – wiemy, że Wójt jest przedsiębiorczy 

i ma wokół siebie kompetentnych pracowników. Zabiega o środki oraz dba o inwestycje 

w naszej gminie. Mamy nadzieję, że nasza inwestycja też zyska akceptację i zostanie 

zrealizowana. 

Następnie złożyła noworoczne życzenia dla wszystkich uczestników sesji. 

 

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Ulasku opuścili salę obrad. 
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Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

(sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu).  

 

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

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 

2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

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

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

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

11 grudnia 2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

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

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 - 8 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2023 oraz proponowanych 

zmian budżetowych na 2017r. przedstawiła uzasadnienie, którego pisemna treść stanowi 

załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. 

 

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 2017 -2023 stanowiącej zał. nr 6 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/251/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 
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Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. stanowiącej 

zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/252/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.11 ogłosił 10-minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 11:30 w obecności 14 radnych (brak radnej B. Polak). 

 

Do punktu 9 a-d 

porządku obrad 

 

Uchwalenie budżetu Gminy Somianka na 2018 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 

2018-2023; 

d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2018. 

 

Wystąpienie Wójta 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił projekt budżetu Gminy Somianka na 2018 r. który został 

przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowi on zał. nr 8 - 9 do nin. protokołu 

(z czego Uchwała budżetowa na 2018 rok stanowi zał. nr 8 natomiast Wieloletnia Prognoza 

Finansowa na lata 2018-2023 stanowi zał. nr 9). 

 

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 

 odczytał uzasadnienie, którego pisemna treść stanowi załącznik do Uchwały 

budżetowej na 2018 rok. 

Ponadto poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji rozpatrywane były wnioski, które 

wpłynęły do budżetu na 2018 rok a w tym i wniosek Szkoły Podstawowej z Ulasku. Rada 

Gminy podjęła decyzję o ich rozpatrzeniu po rozstrzygnięciu przetargów. Nie chcieliśmy 

zmieniać całego projektu budżetu.  

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono natomiast następujące zmiany: 

 zmniejszono dotację podmiotową dla 2 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia o kwotę 

20 000 zł i zwiększono dotacje celowe: 

 dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na doposażenie 

placówki o kwotę 10 000 zł, 

 dla Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym na remont łazienek 

o kwotę 10 000 zł; 



7 

 

 na wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa wprowadzono zapis (w dz. 600 

rozdz. 60016 § 6050 poz. 4) o treści: „wykonanie dokumentacji na drogi w Jasieńcu 

i Nowych Wypychach”,   

 zaplanowano środki na projekt wykonawczy zamienny na budowę SUW w Starych 

Wypychach w wysokości 36 500 zł, 

 zaplanowano środki na budowę placu zabaw w Somiance w wysokości 30 000 zł, 

 zaplanowano środki na dotację celową dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację projektu 

technicznego przebudowy - drogi Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej do miejscowości 

Wielęcin w wysokości 15 000 zł.  

Jesteśmy prawie najmniejszą liczebnie gminą w Polsce i porównując nasz budżet z budżetami 

innych gmin, można stwierdzić, że wygląda całkiem dobrze. Wydatkowanie środków zostało 

zaplanowane w taki sposób, aby podnieść komfort życia naszych mieszkańców. W 2017 roku 

realizowane były tylko te inwestycje, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. W 2018 roku 

ilość zadań nam się spiętrzyła a to również ze względu na terminy rozstrzygnięć konkursów 

z 2017 roku, w których wnioskowaliśmy o pozyskanie środków. Budżet 2018 roku 

w porównaniu z budżetami lat poprzednich wypada znacznie korzystniej. Wydaje mi się, że 

będzie on ostatnim, tak bogatym w dofinansowanie unijne. Mam nadzieję, że ceny przetargowe 

na początku roku będą niższe i wszystkie zaplanowane zadania uda nam się zrealizować. 

 

II projekt  budżetu Gminy Somianka na 2018 r. stanowi zał. nr 10 - 11 do nin. protokołu 

(z czego Uchwała budżetowa na 2018 rok stanowi zał. nr 10 natomiast Wieloletnia Prognoza 

Finansowa na lata 2018-2023 stanowi zał. nr 11). 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy salę obrad opuścił radny T. Kokoszka – stan 13 radnych. 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Wójta Gminy przesłanym do RIO 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące: 

 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 – kserokopia opinii 

stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami), 

 projektu Uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2018 rok – kserokopia opinii 

stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami), 

odczytała Skarbnik Gminy A. Królikowska. 

 

Opinie komisji stałych Rady Gminy o projekcie budżetu 

Przewodniczący: Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji 

Oświaty powołując się na protokoły z posiedzeń poświęconych analizie projektu budżetu na 

2018r., które stanowią zał. nr 14 - 16 do nin. protokołu wyrazili pozytywne opinie 

o przedstawionym projekcie uwzględniającym zmiany przedstawione przez Wójta Gminy. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2018 - 2023 

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

Prognozy Finansowej Somianka na lata 2018 – 2023 stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/253/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść Uchwały Budżetowej na 2018 rok   

stanowiącej zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/254/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Po uchwaleniu budżetu z Sali obrad wyszli radni: B. Gajewski i L. Kozon – stan 11 radnych. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2018 r. przedstawiła insp. ds. obsługi 

Rady Gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta informując o tym, 

że Program uchwalany jest corocznie. W stosunku do lat poprzednich został on zmieniony 

w części dotyczącej prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży. W Programie na 2018 rok, uwzględniając zalecenia 

Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, proponuję się: 

W zakresie profilaktyki szkolnej przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki 

Społecznej i PARPA przeszkolenie nauczycieli dotyczące: 

 bezpiecznego korzystania z internetu i cyberprzemocy, 

 asertywności zachowań uczniów wobec propozycji stosowania używek oraz 

konsekwencji zdrowotnych stosowania używek, 

 zakup broszur, ulotek, informatorów dla uczniów i rodziców w w/w zakresie.  

Zajęcia/warsztaty z uczniami i spotkania z rodzicami uczniów: 

 podnoszące świadomość w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych 

konsekwencji stosowania używek (alkoholu, palenia papierosów, eksperymentowania 

z narkotykami), 

 nauka asertywnych zachowań uczniów  wobec propozycji eksperymentowania 

z używkami lub stosowania używek, 

 przedstawienie pojęcia cyberprzemocy i uwrażliwienie uczniów i rodziców na 

konsekwencje tego zjawiska, podanie informacji gdzie należy się zgłosić będąc ofiarą 

lub świadkiem działania cyberprzemocy. 

W trosce o zdrowy rozwój osób niepełnoletnich Gminna Komisja Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi w Somiance zaplanowała również działania profilaktyczne skierowane 

do sprzedawców napojów alkoholowych. Gmina Somianka przystępuje do kampanii 

społecznej „MASZ WPŁYW” realizowanej przez Stowarzyszenie DIAKONIA w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Sprzedawcy przy składaniu oświadczeń o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych za poprzedni rok otrzymają materiały (plakaty, naklejki i ulotki) 

z podstawowymi treściami edukacyjnymi, przypominającymi o konieczności kontroli wieku 

i informującymi o konsekwencjach związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim. 

 

Ponadto planuje  się: 

 kontynuację działalności świetlic wiejskich pod nadzorem Gminnego Ośrodka Kultury 

w Somiance wraz z przekazaniem środków finansowych w formie dotacji celowej na  
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finansowanie ich działalności w zakresie merytorycznej realizacji Programu 

i zatrudnienie opiekunów (na wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia);  

 zawarcie (podobnie jak w latach poprzednich) porozumienia z Gminą Wyszków 

i przekazania na ten cel dotacji w wysokości 4 400 zł z tytułu 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 

w 2018r.  

 

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 2018 r. stanowiącej zał. nr 19 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/255/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 11 głosami „za”  w obecności 11 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa dotyczy najmu części lokalu (drewnianego budynku) 

w Popowie Kościelnym Nr 63 dla kierowcy autobusu kursującego na linii Popowo Kościelne 

– Warszawa. Przedstawiona została nam propozycja najmu lokalu dla w/w osoby za niewielką 

odpłatnością dla zachowania linii na tej trasie.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Popowie Kościelnym 63 oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy stanowiącą zał. nr 20 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/236/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 11 głosami „za” w obecności 11 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Somianka na lata 2017-2032 był szczegółowo przedstawiony 

na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. 

 

Na salę obrad powrócił radny B. Gajewski – stan 12 radnych. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie Programu 
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usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Somianka na lata 2017-2032 stanowiącą 

zał. nr 21 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/237/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Po podjęciu uchwały sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski zgłosił następujące pytanie: 

mam do odbioru pokrycie dachowe zawierające azbest, czy dostanę dofinansowanie na ten cel? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – pozyskujemy środki na ten cel. Nie wiem co będzie w 2018r. 

Jest problem bo trzeba zgrać pewne działania. Zainteresowany we własnym zakresie musi 

zadbać.  

 o zdjęcie pokrycia dachowego zawierającego azbest przez firmę zajmującą się 

wykonywaniem takich zadań i odpowiednie przygotowanie tego pokrycia do odbioru, 

 o pokrycie dachowe. 

My tylko zapewniamy firmę bezpłatnie odbierającą wyroby azbestowe. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – jeszcze trzeba zapłacić podatek. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak było, jeśli ktoś oddał wyroby azbestowe za określoną kwotę 

to był zobowiązany zapłacić podatek od wartości usługi.  

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński –  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. Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli do wysokości 1.250,00 zł na osobę, łączna zaś kwota na kształcenie została 

zaplanowana w wysokości 13 000 zł. Rada Gminy ustala również specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W 2018 roku będą to: studia 

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

1) studia podyplomowe – przyroda, chemia, fizyka, biologia, historia, terapia pedagogiczna 

i rewalidacja, wiedza o społeczeństwie lub inne kierunki według potrzeb; 

2) kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty dotyczące: 

a) edukacji multimedialnej, w tym pracy przy tablicy interaktywnej wspomagającej 

nauczanie, 

b) specjalnych potrzeb edukacyjnych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) przepisów prawa oświatowego, w tym zmian w prawie oświatowym, kierunków 

realizacji polityki oświatowej, kadr w szkole, prowadzenia dokumentacji szkoły, 

bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, 

d) Systemu Informacji Oświatowej, 

e) lub inne według potrzeb. 
 

Uchwała określa też plan dofinansowania na kształcenie nauczycieli z podziałem środków na 

poszczególne szkoły. Podział tych środków określa załącznik do uchwały i przedstawia się on 
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następująco: 
 

 

 

Lp. 

 

 

Placówka oświatowa 

Kształcenie w szkołach 

wyższych i zakładach 

kształcenia nauczycieli (§ 2 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia) 

Pozostałe formy 

doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

wymienione w § 2 

 

Razem (zł) 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  w Ulasku 

 

2.700,00 

 

1.750,00 
 

4.450,00 

2. 
Zespól Szkół  w Somiance 

 

2.250,00 

 

2.100,00 
 

4.350,00 

3. Zespół Szkół  

w Woli Mystkowskiej 

 

1.600,00 

 

2.600,00 
 

4.200,00 

 

X 

 

Razem 

 

 

6.550,00 

 

6.450,00 

 

13.000,00 

 

 
  
Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. 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 specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku 

stanowiącą zał. nr 22 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/258/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński –  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy dotyczy działki w Woli Mystkowskiej. Nieruchomość jest dzierżawiona przez 

p. Wiaterskiego, który złożył podanie o dzierżawę na kolejne 3 miesiące 2018r. Opłata za 

dzierżawę nie jest wysoka, ale podatek od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej wynosi ok. 20 000 zł. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

zgody na przedłużenie umowy dzierżawy stanowiącą zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLIII/259/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 12 głosami „za” w obecności 12 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że projekt planu pracy Rady 



12 

 

Gminy /terminarza sesji na 2018 rok był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Zaplanowanych jest 5 sesji zwyczajnych.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym terminarz/plan pracy Rady Gminy Somianka na 2018r. stanowiący 

zał. nr 24 do nin. protokołu został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami „za”, w obecności 

12 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 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – mam prośbę, aby napisać pismo do Ministerstwa 

Ochrony Środowiska o przydzielenie środków na usuwanie azbestu. Żeby ten azbest mógł być 

zdjęty z dachu i zabrany. 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – gmina zapewnia bezpłatny odbiór azbestu. 

Poza tym w 2017r. nie było wiadomo jakie środki można było pozyskać: gdzie i na jakie cele. 

 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – moim znajomym z pracy zamieszkującym 

na terenie innej gminy ekipa zdjęła eternit, złożyła, zabezpieczyła i odebrała bezpłatnie. 

 

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. 

 

Życzenia noworoczne złożył również Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12.46 zamknął sesję 

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

 

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

 /-/ Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                    /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 


