
PROTOKÓŁ Nr XVII/10
z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która obradowała w dniu 30 grudnia 2011 r.
w sali obrad Urzędu Gminy 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 Jarosław Kalinowski - europoseł
2. Pan Andrzej Żołyński - wójt Gminy
3. Pan T. Kuchta i pan M. Skoczeń - radni powiatowi
4. Pani Agnieszka Salwin - zastępca wójta Gminy
5. Pani Teresa Lipska - sekretarz Gminy
6. Pani Anna Królikowska - skarbnik Gminy
7. Pan Jacek Nieścior - radca prawny
8. Pani Hanna Główczyk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
9. Pani Dorota Groszkiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
10. Pani Elżbieta Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
11. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 
12. Przedstawiciele Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Przyjazny Krąg”
13. Przedstawiciele Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego „Szkoła z  Tradycjami”
14. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego
15. Przedstawiciele  Rady  Pedagogicznej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  por.pil.  Stefana 

Okrzei w Kręgach
16. Przedstawiciele prasy lokalnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2011 r.
5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2012 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej  Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia

2010 roku.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Uchwale  Nr  IV/16/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020.
9. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2012 r.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  13.15  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 14 radnych (brak radnego
T. Kokoszki), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XVII zwyczajnej sesji 
(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu) po czym zaproponował 
wniesienie następujących zmian:

– dodatkowo wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów:
– Podjęcie  uchwały w sprawie  zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia 

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  por.  pil.  Stefana  Okrzei  w  Kręgach  osobie 
prawnej tj. Stowarzyszeniu Społeczno – Oświatowemu „Przyjazny Krąg” - realizacja 
w punkcie 5 porządku obrad.

– Podjęcie  uchwały w sprawie  zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Jackowie  Górnym  osobie  prawnej
tj.  Społecznemu Stowarzyszeniu  Oświatowemu „Szkoła  z  Tradycjami”-  realizacja
w punkcie 6 porządku obrad.

– Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na 
lata 2012 – 2020  - realizacja w punkcie 9 porządku obrad. 

– zmianę kolejności podejmowanych uchwał:
– Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 

r.  w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Somianka na lata  2011 – 
2020 - realizacja w punkcie 7 porządku obrad.

– Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  IV/17/10  z  dnia
30 grudnia 2010 roku - realizacja w punkcie 8 porządku obrad.

– Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2012 rok  - 
realizacja w punkcie 10 porządku obrad.

– Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i   Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii
w gminie Somianka na 2012 r.- realizacja w punkcie 11 porządku obrad.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do 
porządku obrad.

W  głosowaniu  jawnym  powyższe  zmiany zostały  przyjęte  jednogłośnie:  14  głosami  „za”
w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

Po uwzględnieniu zmian obrady prowadzone były według następującego porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2011 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach osobie prawnej tj. Stowarzyszeniu 
Społeczno – Oświatowemu „Przyjazny Krąg”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej 
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Szkoły  Podstawowej  w  Jackowie  Górnym osobie  prawnej  tj.  Społecznemu  Stowarzyszeniu 
Oświatowemu „Szkoła z Tradycjami”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej  Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 
– 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2012 rok.
11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i   Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2012 r. 
12. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2011 r.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych rady Gminy Somianka.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamkniecie obrad.

Na salę obrad przybył radny T. Kokoszka – stan 15 radnych

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Zmian do protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2011 r. nikt 
nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie : 15 głosami „za” w obecności
15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zamiaru 
przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana 
Okrzei  w  Kręgach  osobie  prawnej  tj.  Stowarzyszeniu  Społeczno  –  Oświatowemu  „Przyjazny 
Krąg”stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVII/95/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 14 głosami „za” i 1 „głosem wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zamiaru 
przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym 
osobie prawnej tj. Społecznemu Stowarzyszeniu Oświatowemu „Szkoła z Tradycjami” stanowiącej 
zał. nr 5 do nin. protokołu. 
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W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVII/96/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania.

Europoseł J. Kalinowski podziękował w imieniu uczniów, mieszkańców Jackowa Górnego i okolic 
oraz  Ministerstwa  Oświaty  za  odruch  dobrej  woli  i  zaufanie.  Wyraził  nadzieję,  że  współpraca 
będzie układała się pomyślnie. Wszystkim obecnym na sesji i mieszkańcom gminy złożył życzenia 
noworoczne.  Następnie  przedstawił  jak  wygląda  sytuacja  finansowa  Polski  w  budżecie  UE
i zachęcił do korzystania ze środków unijnych. 

Prezes Stowarzyszenia „Przyjazny Krąg” -  również dziękuję za zaufanie i  myślę,  że podołamy 
zadaniu.

Przedstawiciel ZNP – dziękuję władzom gminy i radnym za takie podejście do sprawy. Myślę, że 
jest to dobre rozwiązanie biorąc pod uwagę wcześniejsze zamiary. Szczęścia, zdrowia w Nowym 
roku. Wszystkiego najlepszego dla Wójta, Radnych i Mieszkańców gminy.  

O godz. 13.32 przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 – minutowa przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 13.55 w obecności 14 radnych (brak radnej D. Majewskiej).

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w Uchwale 
Nr  IV/16/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Somianka na lata 2011 – 2020 stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

W trakcie czytania uchwały na sale obrad powróciła radna D. Majewska – stan 15 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVII/97/11  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 uchwały 
budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVII/98/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Wnioski do projektu budżetu na 2012 r.

Skarbnik  Gminy A.  Królikowska w odniesieniu  do  projektu  Uchwały w sprawie   Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  Gminy Somianka na lata  2012 – 2020 oraz Uchwały  budżetowej  Gminy 
Somianka na 2012 rok - które stanowią odpowiednio zał. nr 8 - 9 do nin. protokołu – w imieniu 
Wójta Gminy zgłosiła następujące wnioski:

– wniosek nr 1 – zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych 

4



przez Zakład Gospodarki Komunalnej o kwotę 433.340,00 zł. do kwoty 850.000,00 zł. oraz 
zwiększenie dochodów z tytułu refundacji  kosztów inwestycyjnych dotyczących budowy 
SUW w Somiance,  która  zostanie  rozliczona w 2012 r.  o  kwotę  853.572,00 zł.  a  także 
zwiększenie sprzedaży mienia o kwotę 42.950,00 zł. do kwoty 392.876,00 zł.

Dochody po zmianach na 2012 rok wynosić będą 18.453.227,80 zł. 

– wniosek nr  2 –  zmniejszenie  wydatków w rozdz.  Urzędy gmin  o  kwotę  18.108,00 zł., 
zwiększenie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na ogólną 
kwotę  36.420,00 zł.  (dotacja  po  zmianach  wynosić  będzie  408.458,00 zł.),  zwiększenie 
wydatków w dz. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.146.153,00 zł. 
na inwestycje (tj.  przydomowe oczyszczalnie ścieków),  których budowa zakończy się w 
2012 r. 

Wydatki po zmianach na 2012 rok wynosić będą 18.410.277,80 zł.

– wniosek nr 3 – zwiększenie przychodu budżetu na ogólną kwotę 2.688.175,00 zł. w tym 
pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.888.175,00 zł. i wolne środki w 
wysokości 800.000,00 zł. oraz zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 853.572,00 zł. z 
tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej  w 2011 r. na budowę 
SUW w Somiance.

Ogólna kwota rozchodów wynosić będzie 2.731.125,00 zł.

Pytań ani uwag do powyższych wniosków Wójta Gminy nikt nie zgłaszał.

Wniosek nr 4
Radny  R.  Ostatek  –  opiniując  projekt  budżetu  gminy  na  2012  r.  (po  dyskusji  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 29.12.2011 r.) zgłaszam wniosek o wprowadzenie 
w zał.  2a  do  uchwały  w dz.  600  zapisu  o  treści  „Dokumentacja  na  drogi  transportu  rolnego:
- Jasieniec, - Stare Wypychy, - Nowe Kozłowo, - Celinowo”. 

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu nikt nie zgłaszał.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące:
– projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2020, której kserokopia stanowi 

zał. nr 10 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami),
– projektu Uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2012 rok, której kserokopia stanowi zał. 

nr 11 do nin. protokołu (opinia pozytywna),
odczytała  Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska.  Następnie  poinformowała,  że  projekt  uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2020 został poprawiony uwzględniając 
uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami

Z  uwagi  na  zgodność  radnych  co  do  zgłoszonych  wniosków  i  sugestią  radcy  prawnego, 
przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  zarządził  głosowanie  nad przyjęciem zgłoszonych 
wniosków Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Somianka na lata 2012 – 2020 oraz projektu Uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2012 rok.
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Podjęcie uchwały

W  głosowaniu  jawnym  wszystkie  wnioski  zostały  przyjęte  jednogłośnie:  15  głosami  „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.
Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2012  –  2020 stanowiącej  zał.  nr  12  do  nin. 
protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVII/99/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska przedstawiła treść uzasadnienia do Projektu budżetu na 2012 rok 
(uwzględniającego zmiany przyjęte w dniu dzisiejszym przez Radę Gminy).

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – nic dla Ostrów w budżecie nie znalazło się?

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  udzielę  Panu głosu w punkcie  „Wolne  wnioski
i zapytania”. Teraz uchwalamy budżet.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Somianka na 2012 rok stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/100/11 została  podjęta jednogłośnie:  15 głosami „za”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania  Narkomanii  w gminie  Somianka na  2012 r.   wraz  z   kosztorysem wydatków 
przedstawiła  insp.  ds.  obsługi  Rady Gminy,  ochrony zdrowia i  przeciwdziałania  alkoholizmowi
E. Kuchta – kserokopia kosztorysu wydatków stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag 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 2012 r. stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVII/101/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 12
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Gminy na 
2012 r. stanowiący zał. nr 16 do nin. protokołu 
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W głosowaniu jawnym terminarz/plan pracy Rady Gminy Somianka na 2012 r.  został  przyjęty 
jednogłośnie: 15 głosami „za”, w obecności 15 radnych podczas  głosowania. 

Do punktu 13
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i uwag przystąpiono do realizacji punktu 14. porządku obrad.

Do punktu 14
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Walka o głos
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – mam prośbę do Przewodniczącego Rady Gminy aby 
udzielił mi głosu, nie tylko radnym.
Odp.  Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  radca  prawny udzieli  Panu w tej  kwestii 
wyjaśnienie.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ja walczę o swoje sprawy.  Dowiedziałem się,  że 
150.000 zł. Jest przeznaczonych przez Powiat na Ostrowy. Potrzebne są też środki gminne i można 
byłoby zrobić kawałek drogi.

Odp.  Przewodniczący Rady Gminy –  wczoraj  na  wspólnym posiedzeniu  komisji  stałych  Rady 
Gminy odbyło się głosowanie, które drogi będą uwzględnione w planie budżetu na 2012 r. „Droga
z mojego okręgu też nie przeszła i co … miałem płakać albo obrazić się i nie przyjść dziś na sesję?” 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – ja walczę o swoje. Przepraszam jeśli kogoś uraziłem. 
Pragnę podziękować radnemu Gminy Somianka Panu J. Kuchta za piękne słowa skierowane pod 
moim adresem na poprzedniej sesji. 

Wójt Gminy A. Żołyński – w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu na 2012 r. „twardych 
inwestycji nie ma”. Są tylko „miękkie” a wynika to z braku środków. Rozporządzenie o systemie 
oświaty spycha na nasze barki ogromny ciężar finansowy co powoduje, że brakuje nam środków na 
inwestycje. Wczoraj była burzliwa debata na temat dróg.

Sołtys Sołectwa Stare Kozłowo K. Lewandowski – jakie kryteria decydowały o wyborze dróg do 
realizacji? Czy liczba mieszkańców? Nasza droga jest drogą przejazdową. Jakie warunki są brane 
pod uwagę?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – trudno mi odpowiedzieć za Radę Gminy. Przedstawiłem drogi do 
realizacji a radni dokonali wyboru w głosowaniu, inwestycji w następujących miejscowościach:

– Jasieniec – wniosek do FOGR,
– Stare Wypychy – dokumentacja projektowa,

– Nowe Kozłowo – dokumentacja projektowa,

– Celinowo – dokumentacja projektowa.

Radny W. Bartosiak – w odniesieniu do dróg w Starym i Nowym Kozłowie chcę zauważyć, że  
błędem było zgłoszenie dwóch dróg do realizacji w starym Kozłowie i Nowym Kozłowie. Wczoraj 
na wspólnym posiedzeniu komisji  stałych byli  przedstawiciele  mieszkańców Nowego Kozłowa. 
Gdyby był jeden wniosek to by przeszedł a w takiej sytuacji głosy się rozbiły i przegraliście.
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Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  Rada  Gminy dokonała  objazdu po  drogach  na 
terenie gminy Somianka. Mamy więc wyobrażenie o ich stanie i zapewniam, że są drogi w gorszym 
stanie. Wiem każdy ma prawo walczyć o swoje. Drogi i woda to podstawa.

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – co mieszkańcy z Ulasku powinni uczynić aby ich droga 
została zbudowana?

Odp.  Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – muszą być środki w budżecie.

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – czekam na drogę 12 lat i nadal w budżecie jej nie ma.

Odp.  Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – reprezentuję szeroki okrę i zapewniam Pana,  
że są drogi w gorszym stanie.

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – buduje się drogi w takich miejscach gdzie niekoniecznie 
powinny powstać, mam na myśli Płudy.

Odp.  Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – środki finansowe mamy jakie mamy i musimy 
się z tym pogodzić i starać się w miarę sprawiedliwe je podzielić. Gdybyśmy zamknęli dwie szkoły 
to środków byłoby znacznie więcej.

Wójt Gminy A. Żołyński – znaczną część naszego budżetu pochłania oświata.

Drugi wyjazd do Zakopanego
Wójt  Gminy A. Żołyński – kolejne 40 miejsc dla  dzieci  na 10-dniowy wyjazd do Zakopanego
w okresie ferii zimowych. Szczegóły ok. 02.01.2012 r.

Radny R. Rakowski – ale też tylko dzieci rolników posiadających ubezpieczenie w KRUS-sie?

Odp Wójt Gminy A. Żołyński – tak.

Radny M. Rogaliński – dzieci w jakim wieku?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w wieku 7-16 lat.

Droga w Michalinie
Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – czy w budżecie gminy na 2012 r. są zaplanowane jakieś 
środki finansowe na drogę w Michalinie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – może radny powiatowy powie więcej na ten temat. O ile jest mi 
wiadomo to jest ona na etapie planowania. Jest to milionowa inwestycja do realizacji nie wcześniej 
niż w 2014 roku.

Radny  R.  Ostatek  –  będę  przekonywał  radnych  aby  ta  droga  w  pierwszej  kolejności  była 
zrealizowana bo jest duże natężenie ruchu. 

Radny powiatowy T.  Kuchta – obecnie jest  przygotowywany projekt  wspomnianej  przez Panią 
Sołtys Sołectwa Michalin inwestycji drogowej. Zakończenie projektu IX – X 2012 r. Potem zostaną 
uruchomione środki na wykup gruntu w wysokości ok. 500 tys. zł. Realizacja inwestycji w 2014 r.

Radny T. Kokoszka – nie można podzielić inwestycji na etapy?
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Odp. Radny powiatowy T. Kuchta – ona będzie podzielona na etapy i będziemy się starali aby jej 
realizację zacząć od Michalina.
Radny  W.  Bartosiak  –  Michalin  nie  powinien  mieć  pretensji,  macie  sieć  wodociągową
i kanalizacyjną a nikt do sieci kanalizacyjnej się nie podłączył.

Odp.  Sołtys  Sołectwa Michalin W. Czarnowska – mieszkańcy się  nie  podłączą jeśli  nie  będzie 
drogi.

Radna B. Polak – inne wioski też chciałyby mieć taką inwestycję.

Realizacja porządku obrad
Radca  prawny J.  Nieścior  –  odnośnie  realizacji  porządku  obrad  –  jeśli  Rada  Gminy przyjmie 
porządek obrad to obrady muszą przebiegać zgodnie z przyjętym porządkiem. Jeśli w trakcie obrad, 
zgłoszone zostanie pytanie dotyczące innej sprawy, to nie powinno mieć ono miejsca w danym 
punkcie.

Przepusty na drogach powiatowych
Radny  M.  Rogaliński  –  czy  Powiat  zaplanował  środki  na  przepusty  na  drogach  powiatowych
bo w Ulasku dwa przepusty się zapadają.

Odp. Radny powiatowy T. Kuchta – są zaplanowane środki na bieżące utrzymanie dróg. Będziemy 
objeżdżać drogi i zdecydujemy co będzie robione. W Skorkach i Popowie problem częściowo został 
rozwiązany. Część przepustów w 2012 r. zostanie zrobionych.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.15.00 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:    Przewodniczył: 

 Elżbieta Kuchta Przewodniczący 
Rady Gminy  

Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski        
   Rady Gminy  
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