
PROTOKÓŁ  NR XLVIIIN/10

z  XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 30 lipca 2010 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 3 osoby spóźnione

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. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy                     
5. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
6. Przedstawiciele mieszkańców Popowa - Parcele
7. Przedstawiciele prasy lokalnej
8. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  finansowanie 
planowanego  deficytu  budżetu  Gminy  Somianka  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

6. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu wykonania 
planu finansowego dla Gminnych Instytucji Kultury w Gminie Somianka za pierwsze półrocze 
roku budżetowego.

7. Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

8. 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
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W. Bartosiaka, K. Mosakowskiego i K. Rakowskiego) - 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.

W trakcie czytania wniosku na salę obrad przybył radny K. Mosakowski – stan 13 radnych.

Do przedstawionego porządku obrad zostały zgłoszone dwa wnioski:

Wniosek Nr 1

Radny S.  Nasiadka zgłosił  zdjęcie  punktu  3  tj.   „Wnioski  i  interpelacje  radnych Rady Gminy 
Somianka”.

Wniosek Nr 2

Radny M.  Dąbrowski  -  tydzień  temu w Popowie  odbyło  się  spotkanie,  którego  tematem było 
przekazanie budynku byłej szkoły wspólnocie wsi oraz budowa chodnika w Popowie - Parcele w 
kierunku Popowa Kościelnego. Składam wniosek o wniesienie do porządku obrad dyskusji na w/w 
tematy w punkcie 3.

Radny J. Staśkiewicz – z uwagi na to, że dziś odbywa się sesja nadzwyczajna więc w porządku  
obrad powinny znaleźć się tylko punkty wskazane przez wnioskodawcę.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy A. Żołyńskiego
z następującymi zapytaniami:

– czy wyraża  Pan zgodę na  zdjęcie  z  porządku obrad  punkt  3  tj.  „Wnioski  i  interpelacje 
radnych Rady Gminy Somianka”?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – wyrażam zgodę.

– czy wyraża Pan zgodę na wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 3 „Dyskusji  nt. 
przekazania budynku po byłej szkole w Popowie Kościelnym wspólnocie wsi oraz budowy 
chodnika w Popowie Parcele w kierunku Popowa Kościelnego”?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak poddał pod głosowanie wniosek Nr 1 dotyczący zdjęcia
z porządku obrad punkt 3 tj. „Wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka”.

W głosowaniu jawnym  wniosek został przyjęty większością głosów: 9 głosami „za”, 2 głosami 
„przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Nr  2  dotyczący 
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wprowadzenia  w  punkcie  3  „Dyskusji  nt.  przekazania  budynku  po  byłej  szkole  w  Popowie 
Kościelnym  wspólnocie  wsi  oraz  budowy  chodnika  w  Popowie  Parcele  w  kierunku  Popowa 
Kościelnego”.

W głosowaniu  jawnym wniosek uzyskał  następującą  liczbę  głosów:  5  głosów „za”  i  8  głosów 
„przeciw” w obecności 13 radnych podczas głosowania. Wniosek został odrzucony. 

Porządek  obrad  XLVIII  nadzwyczajnej  sesji  po  uwzględnieniu  wniosków  przedstawia  się 
następująco: 

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  finansowanie 
planowanego  deficytu  budżetu  Gminy  Somianka  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu wykonania 
planu finansowego dla Gminnych Instytucji Kultury w Gminie Somianka za pierwsze półrocze 
roku budżetowego.

6. Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego.

7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wójt Gminy A Żołyński  - dzisiejsza sesja została zwołania szczególnie z uwagi na drobne lecz 
niezbędne zmiany zmiany budżetowe oraz na poprawkę uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu. 
RIO zwróciło nam uwagę,  że  zabrakło  w tytule  uchwały zapisu  o treści  „oaz spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Brak wniesienia wskazanej oprawki skutkowałoby 
uchyleniem uchwały.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  odczytał  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz 
spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  stanowiącej  zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.  

W trakcie liczenia głosów radny M. Dąbrowski zwrócił uwagę na to, że powinna być dołączona 
uchwała poprzednio podjęta  w tej sprawie tj. uchwała Nr XLVII/245/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

Kilkoro radnych poparło uwagę radnego M. Dąbrowskiego.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  o  godz.  15.20  zarządził  10  min.  przerwę  celem 
dostarczenia  uchwały  Nr  XLVII/245/10  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  29  czerwca  2010  r.
w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Somianka.

Obrady wznowiono o godz. 15.37 w obecności 14 radnych – brak radnego W. Bartosiaka natomiast 
po przerwie przybył na salę obrad radny K. Rakowski.
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Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak zwrócił się z zapytaniem do radnego M. Dąbrowskiego czy 
zapoznał się z treścią poprzedniej uchwały.

Radny M. Dąbrowski udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak ponownie odczytał treść uchwały w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz 
spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  stanowiącej  zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIIIN/247/10  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska zaprezentowała proponowane zmiany budżetowe informując o 
zmianie w planie wydatków:
- zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł. z rezerwy ogólnej i celowej
- zwiększeniu wydatków o kwotę 54.014 zł. z przeznaczeniem na:

• spis powszechny - kwota 25.504 zł.
• na zakup podręczników dla uczniów - kwota 20.510 zł.
• oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 8.000 zł.

Zmiany powyższe obrazują załączniki Nr 1, 1a i 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
na 2010 rok.

Wójt Gminy A. Żołyński – w załączniku Nr 3 wykazano zmiany w kwocie 8.000 zł. i dotyczą one 
modernizacji  oświetlenia  ulicznego.  Tale zabrakło do zapłaty i  proponuję zmniejszenie rezerwy
i zwiększenie środków na w/w cel do kwoty 60.000 zł.

Radna B. Kiersnowska – gdzie dokonano modernizacji oświetlenia?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – na terenach letniskowych, oraz w miejscowościach: Wypychy, 
Skorki, Popowo – Letnisko, Popowo – Parcele.

Skarbnik Gminy A. Królikowska – zgodnie z sugestią RIO w załączniku Nr 4 do uchwały „zdjęto” 
pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działania z PROW (Odnowa wsi – inwestycja w Woli 
Mystkowskiej).

Radny M. Dąbrowski – dla których uczniów będzie przysługiwała pomoc materialna?

Odp: Zastępca Wójta  A.  Salwin – dla  uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej  i  uczniów klas 
gimnazjalnych. Analogicznie jak w latach ubiegłych.   

Radny M. Dąbrowski – dla uczniów szkoły w Popowie Kościelnym też?

Odp: Zastępca Wójta A. Salwin – tak. Dotychczas nie było problemu w tej kwestii i myślę, że nie 
będzie.
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Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  na 2010 
rok  stanowiącej  zał. nr 8 do nin.  protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIIIN/248/10  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5 
porządku obrad

Na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 15 radnych.

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał w sprawach:

− określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  dla 
Gminnych Instytucji Kultury w Gminie Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego,

− określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za 
pierwsze półrocze roku budżetowego 

Skarbnik Gminy A.  Królikowska poinformowała,  że  proponowane zmiany wynikają  ze zmiany 
ustawy o finansach publicznych.

Radna B. Kiersnowska – można szerzej?

Skarbnik  Gminy A.  Królikowska  -  zmieniła  się  podstawa prawna,  zmiana  ustawy wprowadza 
określa formę w jakiej mają być składane te informacje.

Zastępca  Wójta  A.  Salwin  – tu  należałoby odczytać  artykuł  ze  zmienionej  ustawy o  finansach 
publicznych określający te zasady.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dla Gminnych Instytucji Kultury w Gminie 
Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego stanowiącej  zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIIIN/249/10  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

W związku z uzasadnieniem jakie zostało przedstawione przez Skarbnik Gminy w punkcie 5, radni 
uznali aby Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w przedmiotowej sprawie.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy 
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informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Somianka  za  pierwsze  półrocze  roku 
budżetowego stanowiącej  zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIIIN/250/10  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15.55 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:          Przewodniczył:
                                                                        
/-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                       Rady Gminy
  Insp. ds. obsługi     
    Rady    Gminy                          /-/ Tadeusz Jacek Tolak
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