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PROTOKÓŁ Nr XXXV/17 
 

z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 2 czerwca 2017 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 13 osób 

Nieobecnych uspr.      -  1 osoba 

Nieobecnych nieuspr.     -  1 osoba 

 
 

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 Teresa Lipska                   - Sekretarz Gminy 

3. Pani Anna Królikowska           - Skarbnik Gminy 

4. Pani Elżbieta Kuchta               - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

5. Pan Paweł Bloch - Kierownik Posterunku Policji w Somiance 

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

do nin. protokołu 
7. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej 

w drodze inkasa. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających 

Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz  z odsetkami nie 

przekracza 100 zł. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Somianka. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

działki nr 514/2 w Popowie Kościelnym i odstąpienie od obowiązku przetargu.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Somianka na lata 

2016-2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 

niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż 

Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji  
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13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Somianka.  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2017 - 2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

16. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka za 

2016 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego 

i objaśnieniami; 

c) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

17. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10:10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 13  radnych – brak 

radnych: H. Główczyk i D. Szymańskiego), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do 

realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXXV zwyczajnej 

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

Następnie zgłosił wniosek o przeniesienie z punktu 17 „Sprawozdanie Kierownika Posterunku 

Policji w Somiance” do punktu 6. Dotychczasowy punkt 6 otrzyma kolejność punktu 7 i następne 

punkty kolejność 8-20.  
 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Zgłoszony wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym przez radnych jednogłośnie: 
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13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Uwzględniając przyjętą zmianę Rada Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 
 

 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 

2017r. 

6. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających 

Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz  z odsetkami 

nie przekracza 100 zł. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 514/2 w Popowie Kościelnym i odstąpienie od obowiązku przetargu.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Somianka na 

lata 2016-2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół, 

przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka 

przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Somianka.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017 - 2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

17. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka 

za 2016 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka 

sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacjami o stanie mienia 

komunalnego i objaśnieniami; 

c) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 
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d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

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 został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 

2017r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXII/17 został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2016r. w formie 

multimedialnej przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Somiance Paweł Bloch. 

W sprawozdaniu uwzględnione zostały następujące informacje: 

 Stan zatrudnienia; 

 Obszar działania Posterunku Policji w Somiance; 

 Statystyka zdarzeń; 

 Statystyka siedmiu wybranych kategorii przestępstw (lata 2014 - 2016) oraz 

skuteczność postępowania PP Somianka; 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (lata 2014 – 2016): 

o zdarzenia drogowe i ich skutki, 

o działania profilaktyczne; 
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  Statystyka PP Somianka dotycząca postępowania (lata 2014 - 2016): 

o przygotowawczego, sprawdzającego, o wykroczenia, 

o interwencji, mandatów, zatrzymanych praw jazdy, 

o interwencji, mandatów, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 

o ilości wylegitymowanych osób, 

o ilość nietrzeźwych kierujących, 

o udzielonej pomocy prawnej; 

 Informacja o rejonach o największym zagrożeniu przestępczością; 

 Informacja o Procedurze „Niebieskiej Karty” stosowanej w okresie I-X 2014 r. - 2016r; 

 Informacje o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpośrednich w Polsce; 

 Dane do kontaktu z Dzielnicowym Posterunku Policji w Somiance (nr 997 łączy 

z najbliższą jednostką Policji); 

 „Kim jest Dzielnicowy” – informacje dotyczące jego funkcji; 

 Główne zadania na 2017 rok; 

 Informacja o aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. 

    

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Kierownik Posterunku Policji w Somiance opuścił salę obrad. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Radny T. Kokoszka – wnioskuję o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały. Na inkasenta 

proponuję p. Ryszarda Kentlę. 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej 

w drodze inkasa stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – dotychczas inkasentem w Somiance-Parcele był pracownik Zakładu 

Gospodarki Komunalnej a po jego likwidacji, inkasentem pozostała ta sama osoba, ale jako 

pracownik Urzędu Gminy. Okazuje się, że pracownik Urzędu Gminy inkasentem być nie może. 

Wcześniej inkasentem w Somiance-Parcele był sołtys tego sołectwa. Obecnie jednak nie 

wyraża zgody na pełnienie tej funkcji. Pan Ryszard Kenta Sołtys sąsiedniego sołectwa, 

Sołectwa Somianka wyraził zgodę na pełnienie funkcji inkasenta. Proszę o uwzględnienie 

zaproponowanej zmiany. 

 

Pytań ani uwag ani też innej propozycji nikt nie zgłaszał.  

 

Zaproponowana zmiana została przyjęta przez radnych jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski uwzględniając przyjętą  zmianę odczytał treść 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze 

inkasa stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/202/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – opłaty m.in. za wodę, ścieki, czynsze dzierżawne, w przypadku 

gdy podatnik nie płaci, ściągane są przez komornika sądowego. Czynność ta jest kosztowna 

i ściąganie należności poniżej 100 zł. nie jest opłacalna. Chodzi o kwoty, których nie da się 

wyegzekwować od podatnika. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

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

należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom 

organizacyjnym, których kwota wraz  z odsetkami nie przekracza 100 zł stanowiącą zał. nr 7 

do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/203/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – obecnie obowiązują stawki górne za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka w wysokości 

17 zł/m3 brutto. Proponuje się podniesienie stawki do 20 zł/m3 brutto. Przedsiębiorcy 

wykonujący usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Somianka mogą pobierać opłatę niższą niż 20 zł/m3. Nie mogą 

natomiast pobrać opłaty wyższej. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

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

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka 

stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/204/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała mówiąca o podmiocie ubiegającym się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami dotyczy tak naprawdę ppkt-u 6 obecnie obowiązującej uchwały oznaczonej 

numerem XXVI/161/16 z dnia 14 września 2016r. Proponuje się wprowadzenie zapisu w w/w 

podpunkcie o treści: 

„posiadać doświadczenie dotyczące ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub dysponować 

przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami.” 

W zamian za dotychczas obowiązujący o treści: 

„być przeszkolonym w zakresie postępowania ze zwierzętami i przepisów o ochronie zwierząt.” 
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Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/205/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – umowa dzierżawy dotyczy lokalizacji urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Chodzi o stację Orange i teren przy świetlicy wiejskiej w Popowie 

Kościelnym. Chodzi o przedłużenie umowy. Orange zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody 

na dzierżawę bez trybu przetargowego. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

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

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 514/2 w Popowie Kościelnym 

i odstąpienie od obowiązku przetargu stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/206/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – program Rewitalizacji był przyjęty ale podlega konsultacjom. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego zgłosił uwagi do Programu. Przedłożony do 

uchwalenia projekt Programu uwzględnia zgłoszone przez Marszałka uwagi. 

  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Programu Rewitalizacji dla Gminy Somianka na lata 2016-2023 stanowiącą zał. nr 11 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/207/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała nie jest czymś nowym. Reguluje zasady rozliczania 

i wnioskowania o dotacje placówek oświatowych. Projekt zostaje przedłożony do uchwalenia 

ze względu na zmianę ustawy o systemie oświaty. Następnie przedstawił mechanizm 

funkcjonowania dotacji i ich udzielania. 
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Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

działania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne 

i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

udzielonej dotacji stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/208/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – Uchwała Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. traktuje 

o przystąpieniu do zmiany Studium. W świetle tego co obecnie wykonuje firma mówi się 

o tym, że jest to nowe Studium i w stosunku do obowiązującej uchwały Nr XXV/145/12 z dnia 

31 sierpnia 2012r. proponuje się wprowadzenie następujących zmian: 
 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przystąpienia do Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka”.  

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Przystępuje się do sporządzenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka, w granicach 

administracyjnych gminy”.  

  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr XXV/145/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka stanowiącą 

zał. nr 13 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/209/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 15 - 16 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska na wstępie poinformowała, że w stosunku do projektu zmian 

budżetowych przedstawionych na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 25 maja br. 

został zmieniony załącznik nr 2 i 3, w których uwzględniono propozycje radnych z w/w 

posiedzenia. Następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały w sprawie 

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

budżetowych na 2017 r. – II projekt. 

Projekty uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017 r. stanowią odpowiednio: 

I projekt – zał. nr 14 do nin. protokołu, 

II projekt – zał. nr 15 do nin. protokołu.   

 

Wójt Gminy A. Żołyński – na komisjach nie było mowy o zwiększeniu wydatków w wysokości 
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31.000 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Celinowie. Od kilku lat o tym mówimy 

i trzeba uruchomić całą procedurę. Ta zmiana pozwoli wyłonić projektanta i wykonać projekt 

modernizacji. SUW w Celinowie wymaga modernizacji bo brakuje wody. Wielokrotnie sprawa 

podejmowana była na komisjach i sesjach. 

 

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 stanowiącą zał. nr 16 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/210/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. stanowiącą 

zał. nr 17 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/211/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

O godz. 11:21 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 min. przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 11:51 w obecności 13 radnych. 

 

Do punktu 17 a 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 2016r. oraz sprawozdanie z  wykonania budżetu 

gminy za 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego GOK w Somiance 

zostały radnym przesłane do zapoznania w ustawowych terminach – stanowią one odpowiednio 

zał. nr 18 - 19 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił prezentację multimedialną opracowaną na podstawie  

w/w sprawozdań, w której  poinformował m.in. o: 
 

– strukturze dochodów i wydatków, 

– planie i wykonaniu dochodów, 

– wykonaniu dochodów w najważniejszych działach, 

– otrzymanych dotacjach, 

– planie i wykonaniu wydatków, 

– wykonaniu wydatków w  poszczególnych działach, 
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– zrealizowanych inwestycjach (wraz z informacją o finansowym udziale środków unijnych 

i dotacji),   

– pozostałych inwestycjach. 

 

Podsumowując sprawozdanie stwierdził, że realizując budżet kierował się zasadą celowości, 

legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, działał 

zgodnie z uchwałą budżetową oraz w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych 

zapewnił prawidłową realizację budżetu w 2016 roku. Podziękował pracownikom Urzędu 

Gminy Somianka za realizację budżetu, sołtysom i radnym za sugestie i uwagi jakie 

otrzymywał w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. Podkreślił, że budżet był 

realizowany przez Zespół a nie samego Wójta. Następnie zwrócił się z prośbą do Rady Gminy 

o udzielenie absolutorium. 

 

Do punktu 17 b 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała treść opinii RIO z dnia 10 kwietnia 2017r. 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 

2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej zał. 

nr 20 do nin. protokołu – opinia pozytywna. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionej opinii nikt nie zgłaszał. 

  

Do punktu 17 c 

porządku obrad 

 

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

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 

stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/212/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 17 d 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Rakowski odczytał treść wniosku kierowanego do RIO 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. stanowiącego zał. nr 22 do nin. 

protokołu i poinformował, że komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium. 

 

Do punktu 17 e 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski odczytał treść opinii RIO z dnia 28 kwietnia 

2017r. o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie 

udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2016r. stanowiącej zał. nr 23 do nin. protokołu. 
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Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 17 f 

porządku obrad 

 

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

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok stanowiącą zał. nr 24 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXV/213/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Wójt Gminy A. Żołyński został nagrodzony brawami. 

 

Radni, sołtysi i inne osoby obecne na sesji złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji w punkcie 3. nikt nie zgłaszał. W związku z powyższym 

przystąpiono do realizacji punktu 19 porządku obrad. 

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

 Brak ławek na placu przed Urzędem Gminy 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – na placu przed Urzędem Gminy jest bardzo mało 

ławek. Co się z nimi stało? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ławki zostały oddane do renowacji. Niebawem powrócą na 

swoje miejsca. 

 

 Droga w Hucie Podgórnej 

Sołtys Sołectwa Huta Podgórna W. Groszkowski – trzeba byłoby poprawić stan drogi w Hucie 

Podgórnej na pierwszym zjeździe. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie ma rowu i przy większych opadach woda płynie drogą i 

rwie/niszczy nawierzchnię. Podobnie było w Somiance i Barcicach. Przekażę aby grubym 

kruszywem wysypać. 

 

 Podziękowania za drogę w Ostrowach 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – dziękuję Radzie Gminy za moją drogę. 

 

 Rowy w Nowych Wypychach 

Sołtys Sołectwa Nowe Wypychy A. Kowalska – zwracam się do p. Wójta z zapytaniem czy coś 

będzie robione i kiedy w sprawie rowów w Nowych Wypychach. Spotkanie z mieszkańcami 

było w marcu, trochę czasu minęło, a nic nie wiem, co dzieje się w tej sprawie. 
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – rozmawiałem z p. Brejnakiem o tej sprawie. W przyszłym 

tygodniu się pojawi. 

 

 Droga dojazdowa do szkoły w Kręgach 

Sołtys Sołectwa Kręgi B. Szczerba – droga dojazdowa do szkoły w Kręgach wymaga poprawy. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – postaram się aby w przeszłym tygodniu zostało to zrobione. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12:43 zamknął 

sesję wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 

 

  

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 


