
PROTOKÓŁ  NR L/14

z  L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 23 maja 2014r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 6 osób spóźnionych

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 Marian Krupiński -  wiceprzewodniczący sejmiku mazowieckiego i dyrektor 

   Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce
.3 Pani Teresa Lipska - sekretarz gminy
.4 Pani Anna Królikowska - skarbnik gminy 
.5 Pan Jacek Nieściór - radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
.6 Kierownicy jednostek organizacyjnych:

     Pani Dorota Chodyna - kierownik GOPS w Somiance
     Pan Waldemar Zioła - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
.7 Pani Elżbieta Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
.8 Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą

zał. nr 2 do nin. protokołu. 
.9 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 XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2014r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 

wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 
30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 
– 2023.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian  do  Uchwały  budżetowej  Nr  XLV/271/13  Rady Gminy 
Somianka z   dnia 30 grudnia 2013r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barcice.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  imienia  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Woli 

Mystkowskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Woli Mystkowskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Wyrównać szanse”.
13. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka:

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka za 
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2013 rok;
b) przedstawienie opinii  RIO o przedłożonym przez Wójta  Gminy Somianka sprawozdaniu

z wykonania budżetu Gminy za 2013 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 2013 rok.

d) przedstawienie  przez  Komisji  Rewizyjną  wniosku  z  dnia  06  maja  2014r.  w  sprawie 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok;

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 
Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
14. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  9  radnych  (brak  radnych:  W.  Bartosiaka  T.  Dylaka,
T. Kokoszki,  R. Ostatka,  R. Rakowskiego i  D. Załogi).  Po stwierdzeniu quorum o godz. 12:35 
otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2
porządku obrad

Na salę obrad przybyli radni: T. Dylak i T. Kokoszka – stan 11 radnych.

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.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  złożył  wniosek  o  wprowadzenie  do 
porządku  obrad  zmiany  dotyczącej  wprowadzenia  do  porządku  „Odpowiedzi  na  wnioski
i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka”. Jeśli w punkcie 3 radni zgłoszą interpelacje bądź 
wnioski to odpowiedzi na nie, Wójt udzieli w punkcie przed zakończeniem obrad. 

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Powyższy wniosek Przewodniczącego Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez radnych.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Na salę obrad przybył radny R. Rakowski – stan 12 radnych.

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński – sprawozdanie 
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stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości.

Na salę obrad przybył radny D. Załoga – stan 13 radnych.

Do punktu 5
porządku obrad

Zmian  do  protokołu  Nr  XLIX/14  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  16  kwietnia  2014r.  nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy z 16 kwietnia 2014r. został 
przyjęty większością głosów: 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności
13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały poinformował, że postanawia 
się  zaciągnąć  długoterminową  pożyczkę  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie  w 
ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” z PROW na lata 2007-
2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na:

– rozbudowę kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami w miejscowości  Stare Płudy,  Somianka-
Parcele, Suwin, Ulasek,

– rozbudowę  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  miejscowości:  Somianka-Parcele, 
Somianka, Jasieniec.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 759.037 zł. w 2014r. a jej spłatę w 2015r.  Źródłem 
dochodu, z którego pożyczka będzie finansowana są:

1. uzyskane  dofinansowanie  w  ramach  działania  „Podstawowe  Usługi  dla  Gospodarki
i Ludności Wiejskiej” z PROW na lata 2007-2013,

2. podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

Pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 14 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/298/14 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
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jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał: 
– w sprawie  zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia

2013  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata
2014-2023,

– uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka 
z dnia 30 grudnia 2013 roku,

przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska (pisemna treść uzasadnienia stanowi załącznik do 
uchwały  w  sprawie  zmian  budżetowych).  Poinformowała,  że  zmiany  budżetowe  powodują 
konieczność  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej.  Następnie  szczegółowo  omówiła 
poszczególne załączniki do uchwały.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 – 2023 stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/299/14 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:   13 głosami „za” w obecności  14 radnych podczas  głosowania (jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu).

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do Uchwały 
budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. Stanowiącą zał. nr 7 
do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/300/14 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt  Gminy A. Żołyński  –  odbyło się  Zebranie Wiejskie,  na którym uczestnicy zaakceptowali 
potrzebę wymiany dachu na kościele w Barcicach. Został złożony wniosek o dofinansowanie na 
realizację tego zadania. Wniosek złożyła Parafia Barcice i przeszedł on I etap weryfikacji. Dalsze 
postępowanie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy. Bez tej uchwały nie będzie można 
podpisać umowy z PROW na lata 2007 -2013. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
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Odnowy Miejscowości Barcice  stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/301/14 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10 -11
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy 
uczniowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej 
i  Publicznego Gimnazjum w Woli Mystkowskiej przedstawili  postać kandydata na patrona w/w 
placówek  oświatowych,  polskiego  pilota  gen.  Stanisława  Skalskiego  a  następnie  wystąpili
z wnioskiem do radnych o nadanie imienia w/w placówkom oświatowym (wnioski w powyższej 
sprawie stanowią załączniki do podejmowanych uchwał).

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał  treść uchwały w sprawie  nadania imienia 
Publicznej Szkole Podstawowej w Woli  Mystkowskiej stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/302/13 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał  treść uchwały w sprawie  nadania imienia 
Publicznemu Gimnazjum w Woli Mystkowskiej stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/303/14 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  przedstawiła  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej D. Chodyna informując o tym, że realizacja projektu nastąpi w okresie 1 stycznia 2014r. 
do  31  stycznia  2015r.  Projekt  systemowy „Wyrównać  szanse”  dofinansowany jest  ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Poddziałania  7.1.1.  „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość finansowa projektu wynosi 107.000 zł, z czego:

– wkład własny przekazany w 2014r. to kwota 11.235 zł. (co stanowi 10,5% wartości 
projektu), 

– kwota dofinansowania to 95.765 zł (co stanowi 89,5% wartości projektu).
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Beneficjentami projektu będzie 10 osób. W ramach realizacji projektu planuje się m.in. szkolenia
i kursy zawodowe, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym a także badania zawodowe.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji projektu systemowego „Wyrównać szanse”  stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/304/14 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

O godz. 13:11 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 5-minutową przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 13:23 w obecności 14 radnych (na salę obrad przybył R. Ostatek ale 
brak radnego J. Kamińskiego).

Do punktu 13 a-f
porządku obrad

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 2013 r. oraz sprawozdanie z  wykonania budżetu 
gminy  za  2013  r.  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  planu  finansowego  GOK  i  GBP
w Somiance zostały radnym przesłane do zapoznania w ustawowych terminach – stanowią one 
odpowiednio zał. nr 12 - 13 do nin. protokołu. 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił prezentację w formie multimedialnej (informacja jest 
dostępna na stronie www.somianka.pl    „Absolutorium dla wójta”  ) opracowaną na podstawie
ww. sprawozdań. Poinformował m.in. o:
– strukturze dochodów i wydatków,
– planie i wykonaniu dochodów,
– wykonaniu dochodów w najważniejszych działach,
– otrzymanych dotacjach,
– wykonaniu planu wydatków,
– zrealizowanych inwestycjach:
– projektach finansowanych ze środków unijnych.
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 2013 roku. Podziękował pracownikom Urzędu Gminy Somianka, 
którzy przyczynili się do realizacji budżetu za pomoc w realizacji budżetu, sołtysom i radnym za 
sugestie i uwagi jakie otrzymywał w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. Podkreślił, że 
budżet został zrealizowany przez Zespół a nie samego Wójta, przez Zespół który się sprawdza. Na 
zakończenie swego wystąpienia zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o udzielenie absolutorium.

W  trakcie  wystąpienia  Wójta  na  salę  powrócił  radny  J.  Kamiński  a  wyszedł  z  sali  radny
W. Bartosiak- stan 14 radnych.

Po 5 minutach na salę obrad powrócił radny W. Bartosiak – stan 15 radnych.
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Do punktu 13 b
porządku obrad

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  odczytała  treść  opinii  RIO  z  dnia  25  kwietnia  2014r.
o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy Somianka  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Gminy za
2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej  zał. nr 14 
do nin. protokołu.

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 
Do punktu 13 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  2013  rok 
stanowiącą zał. nr 15 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym uchwała  Nr  L/305/14  w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 13 d
porządku obrad

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  R.  Ostatek  odczytał  treść  wniosku  kierowanego  do  RIO
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. stanowiącego  zał. nr 16 do nin. 
protokołu i poinformował, że Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium.

Do punktu 13 e
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.  J.  Rakowski  odczytał  treść  opinii  RIO z  dnia  9  maja  2014r.
o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r. stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Do punktu 13 f
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok stanowiącą zał. nr 18 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  L/306/14 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Wójt Gminy A. Żołyński został nagrodzony brawami.
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Radni i sołtysi złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty. 

Do punktu 14
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do zamknięcia obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 14:16 
zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:                                                                                Przewodniczył:

/-/ Elżbieta Kuchta                                                      Przewodniczący 
         Rady Gminy

 Insp. ds. obsługi               
  Rady    Gminy                                 /-/ Krzysztof Jan Rakowski  
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