
PROTOKÓŁ  NR XXN/08

z  XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 2 osoby spóźnione
Nieobecnych  -  1 osoba nieobecna

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

                                                           Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej               - Wójt Gminy
2. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta 
3. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Kaczmarczyk Teresa - Skarbnik Gminy
5. Nieścior Jacek - Radca prawny
6. Kuchta Elżbieta - Insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich - stan zgodny z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
8. Przedstawiciele prasy lokalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/07  z  dnia

28 grudnia 2007 r.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  12  radnych  (brak  radnego
W.  Bartosiaka,  T.  Kokoszki,  M.  Krysiak)  Przewodniczący  przystąpił  do  realizacji  punktu
2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał wniosek Wójta 
Gminy o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  stanowiący  zał.  nr  3  do  nin.   protokołu a  następnie 
przedstawił porządek obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

Propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

1



Do punktu 3
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk poinformowała, że 
proponowane zmiany zostały podyktowane potrzebą dokonania przeniesień w wydatkach ogółem 
na kwotę 182.640 zł. w tym w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 46.000 zł.

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków:

● w dz. 600 „Transport i łączność” o kwotę 20.000 zł. z tytułu oszczędności
● w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 136.640 zł. z uwagi na likwidację Gminnego 

Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance (z tego: - zwiększenie 
wydatków w dz.  750 „Administracja  publiczna”  o  kwotę  129.240  zł.  bo  Urząd  Gminy 
obecnie prowadzi rozliczenia oświaty, - zwiększenia wydatków na dofinansowanie kosztów 
własnych dotyczących instalacji monitoringu w dwóch placówkach oświatowych o kwotę 
7.400 zł.) 

● w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 26.000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków:
● w dz. 750 „Administracja publiczna” o kwotę 129.240 zł.
● w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 33.400 zł. z czego:

- o kwotę 26.000 zł. na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- o kwotę 7.400 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

● w dz. 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.000 zł. na wykonanie 
termomodernizacji  i  elewacji  zewnętrznej  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w Somiance.

Następnie Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk omówiła załącznik inwestycyjny zwracając uwagę na 
poz. nr. 6, poz. 18, poz.20, poz. 28, poz. 29.

Wójt Gminy A. Żołyński w nawiązaniu do załącznika inwestycyjnego poinformował, że:
– kwota w poz. 6 dotycząca modernizacji dróg powiatowych nie podlega dyskusji,
– kwota  zamieszczona pod poz.  18 dotyczy opracowania  dokumentacji  na dwa boiska.  Jedno

z nich zostanie wykonane a drugie w późniejszym czasie, jak będą informacje nt. „Orlika”,
– w poz. 20 dołożono 26.000 zł. na budowę bieżni biegowej i skoczni przy szkole w Somiance. 

Wartość wykonania zadania po przetargu wynosi 146.000 zł. Trzeba było dołożyć, droga jest 
pianka politurenowa,

– w poz. 28 wprowadzono nowe zadanie. Trzeba zrobić termomodernizację i elewacje budynku 
GOK bo jest  usytuowany w centrum wsi.  Trzeba zrobić  dokumentację.  W planach złożenie 
wniosku na modernizację do PROW.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  zmian  do  uchwały 
budżetowej Nr XIV/67/2007 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXN/103/08 w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej
Nr XIV/67/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.  została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych 
podczas głosowania.  

Po podjęciu uchwały na salę obrad przybył radny T. Kokoszka – stan 13 radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak o godz. 10.30   ogłosił 15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 11.00 w obecności 14 radnych – po przerwie na salę obrad przybył 
radny W. Bartosiak. 

Do punktu 4
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Propozycje herbu gminy Somianka
Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił propozycje herbu gminy Somianka oraz przedstawił wynik 
sondażu internetowego: 

1. projekt herbu przedstawiający suma bez wąsów otrzymał najwięcej głosów stanowiący zał. 
nr 6 do nin. protokołu,

2. na drugim miejscu uplasował się projekt herbu przedstawiający suma z wąsami stanowiący 
zał. nr 7 do nin. protokołu, 

3. trzecie miejsce zajął projekt herbu z literą „S” stanowiący zał. nr 8 do nin. protokołu.

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  herb  z  sumem to  raczej  herb  dla  rybaków,  dla 
wczasowiczów.

Wójt Gminy i Zastepca Wójta zarządzili głosowanie nad wyborem herbu gminy Somianka.

1. Projekt herbu przedstawiający suma bez wąsów stanowiący zał. nr 6 do nin. protokołu – 
nie uzyskał akceptacji żadnej z osób obecnej na sali obrad.

2. Projekt  herbu  przedstawiający  „S”  stanowiący  zał.  nr  8  do  nin.  protokołu  –  uzyskał 
akceptację 20 osób obecnych na sali obrad.

3. Projekt herbu przedstawiający suma z wąsami stanowiący  zał. nr 7 do nin. protokołu – 
uzyskał akceptację 11 osób obecnych na sali obrad.

Wójt Gminy A. Żołyński – do Komisji Heraldycznej zostanie przesłany herb z literą „S” -  jego 
projekt stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu.

Wycieczka do Włoch
Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski:
– Czy prawdą jest,  że  GOPS dofinansował  wycieczkę do Włoch i  kto  decydował  o  wyborze 

uczestników?
– Co z dietami dla sołysów za udział w XVIII nadzwyczajnej sesji?

Odp:  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  kwestii  wycieczki  do  Włoch  muszę  się  skonsultować
z Kierownikiem GOPS i Dyrektorem GOK. Odpowiedzi udzielę w późniejszym terminie. 

Odp: Przewodniczącego Rady Gminy T.J. Tolak – na XVII nadzwyczajną sesję nie zapraszaliśmy 
sołtysów. Myślę, że nie było to zgodne z ustawą samorządową.

Sołtys Sołectwa Suwin J. Czarnowski – była to sesja poświęcona oświacie – ważnej sprawie. Sołtys 
reprezentuje  wioskę.  Mieszkańcy  często  pytają  co  w  gminie  się  dzieje  i  sołtysi  muszą  być 
zorientowani aby nie wprowadzać ludzi w błąd.
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Bocianie gniazdo na sieci energetycznej
Sołtys Sołectwa Janki D. Majewska – w Jankach na drutach elektrycznych bociany zrobiły sobie 
gniazdo, które powoduje zwarcie a tym samym i przerwę w dostawie prądu. Gdzie to zgłosić?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – to trzeba zgłosić do Energetyki. Gdzie konkretnie to gniazdo jest 
usytuowane?

Sołtys Sołectwa Janki D. Majewska – w Jankach, przy posesji państwa Rogulskich. 

Udział sołtysów w sesji
Radna  B.  Kiersnowska  –  jeśli  Przewodniczący  Rady  Gminy  ma  wątpliwości  czy  zaproszenie 
sołtysów na sesję jest zzgodne z ustawą, czy nie, to niech przeczyta art. 32  ustawy o samorządzie 
gminnym i uchwałę Rady Gminy.

Odp: Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – nie powiedziałem, że to niezgodne z ustawą. Źle 
Pani mnie zrozumiała.

Radna B. Kiersnowska – to żadna łaska.

Z czego zaplacono karę?  
Radna B. Kiersnowska – na poprzedniej sesji była mowa o płaceniu kary w wysokości 82.000 zł. 
Chcę wiedzieć z czego to zostało zapłacone bo w dzisiejszych zmianach budżetowych tego nie 
znalazłam.

Odp: Skarbnik Gminy T. Kaczmarczyk – w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
na stronie 2 i 28 zostało to wykazane. Zapłacono 78.966 zł. Zabrakło 4.000 zł. Będą jeszcze zmiany 
budżetowe i to uregulujemy. Pozostała do zapłaty druga kwota w wysokości 140.000 zł. 

Radny L. Kozon – sprawozdanie otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym i mam nadzieję, że na jego 
omówienie zostanie poświęcona odrębna sesja.

Skarbnik  Gminy  T.  Kaczmarczyk  –  myślę,  że  omówimy  je  we  wrześniu.  Teraz  udzieliłam 
odpowiedzi na zadane przez radną pytanie.

 
Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.20 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                      Przewodniczył:

/-/ Elżbieta Kuchta           Przewodniczący
 Insp. ds. obsługi              Rady Gminy    
  Rady    Gminy   /-/ Tadeusz Jacek Tolak 
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