
PROTOKÓŁ XIII/19 

 

z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  24 października 2019r. 

w Sali na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 13 osób 

Nieobecnych                  - 2  osoby 

 

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. Pani Anna Magdalena Szczesna  

4. 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. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r.  

 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 8 października 2019r. 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Somianka. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Somianka uprawnień do 

ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Somianka. 

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

rozpatrywanych skarg i wniosków. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 13.00 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Robert. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 13 radnych (w chwili otwarcia 

obecnych 12  radnych) – powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.              

O godz.13.06 przybył radny Pan Mróz Daniel. 



 

          Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Rakowski przedstawił porządek obrad XIII 

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 8 Podjęcie 

uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Somianka uprawnień do ustalania wysokości 

cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 

publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących 

własność Gminy Somianka. 

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o dołożenie do porządku obrad jako punkt 8 w porządku 

obrad Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Rakowski zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym za wniesioną zmianą radni jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 

13 radnych podczas głosowania przegłosowali proponowany porządek obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r.  

 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 8 października 2019r. 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Somianka. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

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

rozpatrywanych skarg i wniosków. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Innych propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

   Do punktu 3 

porządku obrad 

 

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

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

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

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 



  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019r.  

nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XI/19 został przyjęty: 12 głosami „za”, 1 głos „przeciw” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 5 

do nin. protokołu.  

 

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

8 października 2019r. nikt nie zgłaszał.   

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XII/19 został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”,  

w obecności 13 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 6 

do nin. protokołu.  

 

Do punktu 5 - 6 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 

związku ze zmianami w uchwale budżetowej: 

 

W załączniku Nr 1 i 2 o zmianie wydatków i wydatków majątkowych na 2019 rok wprowadza 

się następujące zmiany: 

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki na drogi gminne o kwotę 

55.200,00 zł, inwestycje zostały wykonane i jest to różnica  między planem i faktycznym 

wykonaniem inwestycji drogowych, 

 W rozdziale 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej przenosi się 

wydatki w kwocie 10.000,00 zł z wydatków majątkowych  na wydatki bieżące, 

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 

zł na wymianę pieca węglowego na instalację gazową przy szkole podstawowej w Ulasku 

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki majątkowe 

o kwotę 50.000,00 zł na modernizację odwodnienia placu przy Urzędzie Gminy. 

Ogółem po zmianach wydatki wyniosą 40.730.707,64 zł 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert  Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmiany 

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

stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/89/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 12 

głosami „za” oraz 1 głos „wstrzymującym się” w obecności 13 radnych podczas głosowania, 

wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert 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 9 do nin. protokołu. 



 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/90/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że uchwała była już wcześniej podejmowana. W związku z uwagami 

przekazanymi przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostały naniesione poprawki i jest 

konieczność podjęcia uchwały ponownie. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka stanowiącą   zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/91/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  

przekazania skargi według właściwości  stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/92/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 12 

głosami „za” oraz 1 głos „wstrzymującym się” w obecności 13 radnych podczas głosowania, 

wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

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

z posiedzeń Komisji w dniach 29.08.2019r. i 8.10.2019r.  

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sołtys Pan A. Kaczmarczyk 

 - zapytanie dot. zamknięcia mostu w Wierzbicy i kroków Gminy podjętych w tej sprawie.  

Pan Wójt Andrzej Żołyński przybliżył zasady współpracy z GDDKiA. Powiedział                                   

o 7 bezpłatnych kursach autobusów na czas remontu. Wszystkie informacje dotyczące 

zamknięcia mostu w Wierzbicy oraz komunikacji na czas remontu są zamieszczane na stronie 

Urzędu Gminy Somianka. 

- zapytanie dot. braku zgody na  dzierżawę ziemi gminnej w miejscowości Janki przez 

mieszkańców. 

Pan Wójt Andrzej Żołyński wyjaśnił, że dla gminy korzystniejsza jest dzierżawa w sytuacji 

ofert dzierżawy np. pod farmy fotowoltaiczne.  



- zapytanie dot. dróg. Naprawiane są drogi już istniejące, co z drogami, które w ogóle jeszcze 

nie były robione. 

Pan Wójt Andrzej Żołyński wyjaśnił, że środki na remont dróg o których mowa pochodzą            

z dofinansowań. Jako gmina nie mamy wpływu na to czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie. 

Pan Wójt przypomniał również, że nie wszystkie drogi mają odpowiednie parametry, które 

brane są pod uwagę przy dofinansowaniach. 

Radna Pani H. Główczyk 

- zapytanie dot. targowiska w Somiance. Kiedy zacznie funkcjonować? 

Pan Wójt Andrzej Żołyński wyjaśnił, że nie ma przeszkód formalnych. Targowisko może już 

funkcjonować, ale było to wstrzymane z powodu przebudowy drogi w Somiance. 

- zapytanie dot. wykluczenia komunikacyjnego i zbyt małej ilości autobusów kursujących po 

terenie gminy. 

 Pan Wójt Andrzej Żołyński wyjaśnił, że ograniczenie liczby kursujących autobusów 

spowodowane były małym zainteresowaniem osób korzystających. Wyjaśnił też kwestie 

dodatkowych kosztów związanych z w/w kursami.  Poinformował, że jeśli jest potrzeba, żeby 

zorganizować dodatkowe kursy należałoby to zgłosić i złożyć odpowiedni wniosek. 

- zapytanie dot. budowy mostu w Barcicach 

Pan Wójt Andrzej Żołyński wyjaśnił, że gmina nie planowała budowy mostu ze względu na 

ogromny koszt. Gmina ma jeszcze wiele dróg do zrobienia, a budowa mostu uniemożliwiłaby 

realizację tych inwestycji. 

Radny D. Mróz 

zapytanie dotyczące działek w Starym Mystkówcu (boisko i spichlerz). Czy planowana jest 

sprzedaż działek? 

Pan Wójt Andrzej Żołyński wyjaśnił, że nic mu na ten temat nie wiadomo.  

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, wiceprzewodniczący o godz. 14.30 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:                                                                        

/-/Anna Magdalena Szczesna      Wiceprzewodniczący 

         Rady Gminy 

 

                        /-/ Robert Rakowski    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


