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PROTOKÓŁ  NR XIII/15 

 

z  XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 11 września 2015r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury 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 Andrzej Żołyński                - wójt gminy 

2. Pan Tadeusz Kuchta  - radny Rady Powiatu Wyszkowskiego 

3. Pani Agnieszka Salwin  - zastępca wójta gminy 

4. Pani Teresa Lipska  - sekretarz gminy 

5. Pani Anna Królikowska  - skarbnik gminy 

6. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi rady gminy 

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych: 

Pani Marzena Kuchta  - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

Pani Dorota Chodyna  - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                       w Somiance      

Pan Waldemar Zioła  - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej                                             

                                                             w Somiance 

8. Pani Zofia Drabczyk  - kierownik Posterunku Policji w Somiance 

oraz: 

9. Zaproszeni goście: 

Pani Jolanta Powirska  - emerytowana dyrektor BS Ostrów Maz. O/Somianka 

Pani Mariola Lipińska  - dyrektor BS Ostrów Maz. O/Somianka 

10.  Pan Janusz Wojtkowski 

11. Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą 

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

12. 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 protokołów: 

 z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 7 lipca 2015 r. 

 z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015 – 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy 

Somianka z   dnia 30 grudnia 2014 r. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dotyczy dróg:  

1) Wola Mystkowska - Nowe Kozłowo,  

2) Stare Płudy – Suwin). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dotyczy drogi 

wewnętrznej położonej w miejscowości Somianka).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somianka 

związanej z postępowaniem rozgraniczeniowym. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/27/15 Rady Gminy Somianka z dnia 

27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo 

wodne. 

15. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 

2014 rok. 

16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2014 rok przez 

Kierownika GOPS Somianka. 

17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2016 za rok 2014. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych (brak radne B. Sucheckiej). Po stwierdzeniu 

quorum o godz. 14:02 otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom przewodniczący rady gminy 

Krzysztof Jan Rakowski. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Po powitaniu przybyłych na sesję przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski przedstawił 

porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi 

zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W tym punkcie przewodniczący rady gminy wraz z wiceprzewodniczącym i wójtem gminy 

podziękowali Pani Jolancie Powirskiej za dotychczasową współpracę, wręczyli kwiaty 

i grawerton. 

 

Następnie glos zabrała Pani Jolanta Powirska, która podziękowała za współpracę Panu 

Wójtowi, Paniom: Wójt, Sekretarz i Skarbnik. Przedstawiła informację/historię Banku 

Spółdzielczego i swoją „ścieżkę zawodową”. W swym wystąpieniu powiedziała m.in.: 
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„Somianka stała się dla mnie drugim domem. Było ciężko, ale były i chwile radosne: dożynki, 

Dni Pola, akademie szkolne, festyny”. Następnie podziękowała za zaufanie do Banku 

i pracowników Banku Spółdzielczego. 

 

W trakcie wystąpienia Pani Jolanty Powirskiej na salę przybyła radna B. Suchecka – stan 15 

radnych.  

 

Wójt gminy A. Żołyński ponownie podziękował za owocną i miła współpracę oraz za 

ufundowane na sesję słodkości. Ponadto wraz z przewodniczącym rady gminy pogratulował 

nowej dyrektor Banku Pani Marioli Lipińskiej sukcesu.  

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji nikt z radnych 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 Nr IX /15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. nikt nie 

zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z IX zwyczajnej sesji rady gminy z dnia 26 czerwca 2015r. 

został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu Nr XN/15 Rady Gminy Somianka z dnia 7 lipca 2015r. nikt nie 

zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z X nadzwyczajnej sesji rady gminy z dnia 7 lipca 2015r. został 

przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu Nr XIN/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2015r. nikt 

nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół z XI nadzwyczajnej sesji rady gminy z dnia 27 sierpnia 2015r. 

został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu Nr XIIN /15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 sierpnia 2015r. nikt 

nie zgłaszał. 
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W głosowaniu jawnym protokół z XII nadzwyczajnej sesji rady gminy z dnia 30 sierpnia 2015r. 

został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6-7 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 

– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2015-2023, 

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2014r., 

przedstawiła skarbnik gminy A. Królikowska omawiając poszczególne załączniki do Uchwały 

w sprawie zmian budżetowych na 2015r. Ponadto poinformowała, że zmiany budżetowe 

powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  i omówiła  szczegółowo 

poszczególne załączniki do uchwały. 

 

W uzupełnieniu do uzasadnienia skarbnik gminy, wójt poinformował o sytuacji wymagającej 

natychmiastowego remontu studni w Wypychach.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski powitał przybyłych gości a następnie odczytał treść 

uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2015 – 2023 stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/52/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 

Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. stanowiącą 

zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/53/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawił wójt gminy A. Żołyński informując 

o propozycji wprowadzenia w § 7 zapisów, które pozwolą Ośrodkowi na organizację zajęć 

związanych ze sportem, rekreacją i turystyką. Inne, sąsiednie gminy takie zmiany już 

wprowadziły.  Ponadto zwrócił uwagę na zapis § 4 prosząc o zmianę zapisu dotyczącego daty 

wejścia w życie uchwały.  
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Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/54/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Sekretarz gminy T. Lipska – utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Oddziale 

Zewnętrznym w Popowie Zakładu Karnego w Warszawie –Białołęce tym razem dla 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r., jest konieczny jeśli w dniu wyborów w 

zakładzie przebywa min. 15 osób. W dniu głosowania w zakładzie będzie przebywać znacznie 

więcej osadzonych. Nie możemy utworzyć obwodu stałego. Dlatego każdorazowo dla 

przeprowadzenia wyborów tworzy się odrębny obwód głosowania. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Na salę obrad przybyła kierownik Posterunku Policji w Somiance Z. Drabczyk. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/55/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski o godz. 14:41 ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 14:50 w obecności 15 radnych i przystąpiono do realizacji punktu 

10 porządku obrad. 

 

Do punktu 10 - 11 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał wójt gminy A. Żołyński poinformował, że 

przedstawienie projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

wynika z faktu wykonania dokumentacji projektowej i dotyczy dróg: 

1) Wola Mystkowska - Nowe Kozłowo,  

2) Stare Płudy – Suwin 

oraz drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Somianka na odcinku od byłej siedziby 
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poczty w kierunku drogi krajowej. 

Żeby drogi można było zaliczyć do kategorii dróg gminnych zgodę musi wyrazić rada gminy, 

rada powiatu i rada sejmiku. Droga gminna musi spełniać określone warunki: szerokość pasa 

jezdnego min. 5 m oraz pobocza po 0,75 m. drogi węższe to drogi kategorii transportu rolnego. 

W ramach PROW można ubiegać się o dofinansowanie na drogi gminne a nie transportu 

rolnego. Dlatego przedkładamy dwa projekty uchwał w tej sprawie do podjęcia przez radę 

gminy. 

   

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/56/15w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/57/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski – treść skargi na działalność Wójta Gminy 

Somianka związanej z postępowaniem rozgraniczeniowym była rozpatrywana na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych. 

 

Sekretarz gminy T. Lipska – po przeprowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego 

p. Wojtkowski złożył skargę. Po analizie dokumentacji okazało się, że postępowanie zostało 

przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Państwo Wojtkowscy nie podpisali 

protokołu rozgraniczeniowego. W takiej sytuacji wójt wydał decyzję o umorzeniu i sprawa 

została skierowana do sądu.  

 

Pan J. Wojtkowski – sprawa rozgraniczeniowa prowadzona była w 2013 r. Dwie były korzystne 

dla mnie, za trzecim razem p. Elżbieta Knap przeprowadziła postepowanie niekorzystne dla 

mnie. Ta pani pracuje w Starostwie w Legionowie. Dokumenty podpisywane były przez jej 

męża. To jest nieprawidłowe. Teraz rozgraniczenie prowadzone jest przez sąd 

a ja czekam na opinię gminy. 

 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jeśli jest to zaprzysiężony geodeta sądowy to nie 

można tego podważyć. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski – złożył Pan skargę na wójta bo geodeta nie ma 
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uprawnień geodezyjnych. Od ustalenia granicy  jest sąd. Rozmawiałem z Panem, podpisał Pan 

dokument godząc się na granice. Teraz druga strona na tym się opiera. Nie wiem czy 

w takiej sytuacji rozstrzygnięcie sądy będzie na Pana korzyść.  

 

Wójt gminy A. Żołyński – postępowanie rozgraniczeniowe nie zostało skonsumowane bo 

rozgraniczenie nie zostało podpisane w 2013 r. Sprawa trafiła do sądu. Wójt jest organem 

wszczynającym postępowanie ale rozgraniczenie prowadzi geodeta posiadający uprawnienia, 

często wskazany przez jedną ze stron. 

 

Pan J. Wojtkowski – ten geodeta nie mógł wykonać takiego rozgraniczenia. 

 

Wójt gminy A. Żołyński - ma uprawnienia więc może prowadzić sprawy rozgraniczenia. Pani 

Elżbieta Knap nie jest pracownikiem Urzędu Gminy Somianka tylko Starostwa 

w Legionowie. Czy to jest legalne czy zakazane to nie nam to rozstrzygać. Być może przepisy 

geodezyjne regulują te sprawy. Dla nas jest ważne, że ma uprawnienia. 

 

Pan J. Wojtkowski – gdy byłem u Geodety Głównego to powiedział, że taka pani tam nie 

pracuje. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie też nie mogło nic mi powiedzieć. 

 

Wójt gminy A. Żołyński –skoro p. E. Knap pracuje w Starostwie w Legionowie to dlaczego 

prowadził Pan wyjaśnienia w Starostwie w Wyszkowie? Trzeba było czynić to w Starostwie 

w Legionowie. 

 

Na tym dyskusja została zakończona. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy Somianka związanej z postępowaniem rozgraniczeniowym 

stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/58/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Wójt gminy A. Żołyński – zmiana Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015r. dotyczy jego 

aktualizacji. Chodzi mianowicie o zmianę zapisu dotyczącą wykonawcy. Poprzedni 

wykonawca zmarł. Obecnie wykonawcą jest Pan Hubert Kośnik. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr VI/27/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Somianka w 2015 r. stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/59/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Wójt gminy A. Żołyński – do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów 

projektu ustawy Prawo wodne zachęca nas Związek Gmin Wiejskich, w którym jesteśmy 

zrzeszeni. Kolejne zadanie jest spychane na samorządy bez przekazania środków na jego 

realizację. Nie chodzi tylko o rowy ale również o kwestie zalewowe. Mamy suchy rok więc 

problem nie jest widoczny. Były lata mokre i problem był poważny. Mamy inne problemy m.in. 

związane z kanalizacją a tu dochodzą sprawy melioracyjne. Stowarzyszenie prosi aby apelować 

do rządzących, zgłosić problem w formie apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo 

wodne. Realizujemy już inne zadania a chociażby bezdomne zwierzęta, na które nie 

otrzymaliśmy środków.  

 

Następnie wójt gminy odczytał treść apelu stanowiącego zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia apelu 

o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XIII/60/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 15-17 

porządku obrad 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Chodyna złożyła następujące 

sprawozdania: 

– sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Somiance za 2013r. 

– ocenę zasobów dla gminy Somianka na 2013r. 

– sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2011-2016 za rok 2013. 

Pisemna treść poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio zał. nr 15 - 17 do nin. 

protokołu. 

 

Pytań ani uwag do żadnego z przedstawionych sprawozdań nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdania do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Z uwagi na nie zgłoszenie w punkcie 3. interpelacji ani wniosków przez radnych Rady Gminy 

Somianka przystąpiono do realizacji punktu 19 porządku obrad. 

  

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski: 
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Budowa drogi w Michalinie i udzielenie dotacji na jej realizację 

Wójt gminy A. Żołyński – w dniach: 27 i 31 sierpnia 2015r. odbyliśmy sesje nadzwyczajne 

poprzedzone wspólnymi posiedzeniami komisji stałych w sprawie głównie dotyczącej budowy 

drogi w Michalinie a szczególnie kwestii udzielenia pomocy Powiatowi Wyszkowskiemu na 

realizację tej inwestycji. W 2014 r. podjęliśmy uchwałę intencyjną udzielenia pomocy 

finansowej w wysokości 1 000 000 zł. Liczyliśmy, że po przetargu kwota będzie niższa. 

Okazało się, że wartość po przetargu nie była niższa. Po rozmowach i negocjacjach wartość ta 

została obniżona do kwoty 823 000 zł. Radni ostatecznie wyrazili zgodę na udzielenie pomocy 

w wysokości 800 000 zł. 

 

Festiwal sołectw w Somiance   

Wójt gminy A. Żołyński – w ostatnią sobotę tj. 5 września 2015r. na placu za Urzędem Gminy 

w Somiance odbył się „VI Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw”. Dziękuję 

sołtysowi Sołectwa Somianka p. R. Kentla za zaktywizowanie społeczności sołectwa. Wiele 

miłych słów zostało skierowanych od społeczności gminy i na stronie Stowarzyszenia. 

Sołectwo Somianka otrzymało w sumie trzy nagrody: 

- nagrodę publiczności, 

- II nagrodę w kat. „Prezentacja stoiska”, 

- II nagrodę w kat. „Smaki, kuchnia regionalna”. 

Dziękuję również Pani Wójt i Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za zaangażowanie 

w organizację festiwalu a sołtysowi i społeczności sołectwa Somianka gratuluję sukcesu.  

 

Sołtys Sołectwa Somianka R. Kentla – podziękowania należą się nie mnie lecz społeczności 

sołectwa. Dziękuję Pani Wójt i Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc. 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący rady gminy K.J. Rakowski  

o godz. 16:00 zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIII zwyczajnej sesji 

Rady Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                   Przewodniczył:

    

/-/ Elżbieta Kuchta                                                             Przewodniczący 

            Rady Gminy 

 insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                         /-/ Krzysztof Jan Rakowski   

 

 

 

 


