
PROTOKÓŁ XV/19 

 

z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  22 listopada 2019r. 

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. Pani Anna Magdalena Szczesna  

5. 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. Przyjęcie protokołów:  

 z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2019r.  

 z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 14 listopada 2019r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum w Somiance. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum w Woli Mystkowskiej im. gen. bryg. pil. Stanisława 

Skalskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              

w Somiance. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę            

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka. 

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

rozpatrywanych skarg i wniosków. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

 



Do punktu 1 

         porządku obrad 

O godz. 10.05 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy           

K. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 15 radnych  – powitał przybyłych na 

sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.              

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski przedstawił porządek obrad XV zwyczajnej 

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

 

Pan Wójt Andrzej Żołyński zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 10. Podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Somianka. Oraz o dołożenie do porządku Podjęcie uchwały w 

sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na 

lata 2019-2029 i  Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady 

Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym za wniesioną zmianą radni jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 

15 radnych podczas głosowania przegłosowali proponowany porządek obrad(wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał . nr 4 do nin. protokołu) 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołów:  

 z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2019r.  

 z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 14 listopada 2019r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum w Somiance. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum w Woli Mystkowskiej im. gen. bryg. pil. Stanisława 

Skalskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              

w Somiance. 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

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

rozpatrywanych skarg i wniosków. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad. 

Innych propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 



Do punktu 2  

             porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 

2019r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XIII/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 XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia                                     

14 listopada 2019r. nikt nie zgłaszał.   

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XIV/19 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za”,  

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

do nin. protokołu.  

Sale opuścił radny Krzysztof Lewandowski. 

 

 

  Do punktu 3 

porządku obrad 

   

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Somiance 

stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu  

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/95/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 14 

głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi 

zał. nr 8 do nin. protokołu. 

Na sale wrócił radny Pan Krzysztof Lewandowski. 

 

 

  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Woli 

Mystkowskiej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego stanowiącą  zał. nr 9 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/96/19 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 5 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego stanowiącą  zał. nr 

11 do nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/97/19 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 6 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowiącą  zał. nr 13 do nin. 

protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/98/19 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 7 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowiącą  zał. nr 15 do nin. 

protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/99/19 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 8 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020 stanowiącą  zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/100/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 15 

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

zał. nr 18 do nin. protokołu. 

O godz. 10. 35 przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski  zarządził 15 min. przerwy. 

Obrady wznowiono o godz. 10.50.    

 



Do punktu 9 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącą  zał. nr 19 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/101/19 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 10 

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 zmiany 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029 

stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/102/19 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 11 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof  Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian 

do Uchwały budżetowej Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

stanowiącą zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XV/103/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

głosowań stanowi zał.  nr 24 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 12 

porządku obrad 

 

 

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

z posiedzenia Komisji w dniu 13.11.2019r.  

 

 

 

 



Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Sołtys Pan M. Siemieniewski  

 - zapytanie dot. farm fotowoltaicznych i Wspólnoty Gruntowej wsi Popowo Kościelne 

Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji  Bogumił Gajewski 

oraz Pan Wójt Andrzej Żołyński. 

 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, wiceprzewodniczący o godz. 11.30 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:                                                                        

/-/ Anna Magdalena Szczesna           Przewodniczący 

         Rady Gminy 

 

                      /-/ Krzysztof Rakowski    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


