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PROTOKÓŁ  NR LI/14 

 

z  LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się 25 czerwca 2014r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób w tym 2 osoby spóźnione 

 

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. Kierownicy jednostek organizacyjnych: 

     Pani Marzena Kuchta  - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 Pani Dorota Chodyna  - kierownik GOPS w Somiance 

     Pan Waldemar Zioła  - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance 

5. Pan Robert Walkowski  - sierżant sztabowy, przedstawiciel Posterunku Policji  

       w Somiance 

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

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

zał. nr 2 do nin. protokołu. 

8. 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 L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. 

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Somianka z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja 

przyszłość”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych w Popowie Kościelnym 45. 

10. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance. 

11. Sprawozdanie  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z realizacji zadań za 2013r. 

12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2013 

rok. 

13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2013r. przez Kierownika 

GOPS Somianka. 

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2011-2016 za rok 2013r. 
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15. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2013r. 

16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

W chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (brak radnych: B. Polak i R. Ostatka). Po 

stwierdzeniu quorum o godz. 10:19 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 

następujących zmian do porządku obrad: 

1. w punkcie 9 – wprowadzenie zmiany nazwy podejmowanej uchwały tj: 

 w miejsce zapisu: „Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych w Popowie 

Kościelnym 45”, 

 proponuje się przyjęcie zapisu: „Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy dwóch lokali użytkowych w Popowie Kościelnym Nr 45 

(parter budynku) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy”, 

2. w punkcie 16 – wprowadzenie do porządku „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XLVI/281/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia planów 

pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2014 rok”. 

 

Innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Wnioski Przewodniczącego Rady Gminy zostały przyjęty jednogłośnie przez radnych: 13 głosami 

„za” w obecności 13 radnych podczas glosowania. 

 

Dotychczasowe punkty 16-18 otrzymują odpowiednio kolejność 17-19. 

 

Uwzględniając powyższą zmianę,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja  Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z L zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. 

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Somianka z Samorządem  
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Województwa Mazowieckiego realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja 

przyszłość”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dwóch lokali 

użytkowych w Popowie Kościelnym Nr 45 (parter budynku) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

10. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Somiance. 

11. Sprawozdanie  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z realizacji zadań za 2013r. 

12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2013 

rok. 

13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2013r. przez Kierownika 

GOPS Somianka. 

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2011-2016 za rok 2013r. 

15. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2013r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/281/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 

stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2014 

rok. 

17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji 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. 

 

W trakcie przedstawianej informacji przez Wójta Gminy na salę obrad przybyli radni: B. Polak  

i R. Ostatek – stan 15 radnych. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu Nr L/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. nikt nie zgłaszał.  

 

W głosowaniu jawnym protokół z L zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 23 maja 2014r. został 

przyjęty większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 6 - 7 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska na wstępie poinformowała, że do przedstawionego projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetowych (stanowiącego zał. nr 5 do nin. protokołu) został 

opracowany II projekt uchwały w w/w sprawie uwzględniając sugestie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Zmiana dotyczy treści uchwały (a konkretnie zapisu w § 3) i zmiany nazwy 

załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały natomiast pozostałe załączniki pozostają bez zmian – 

zmieniona uchwała w sprawie zmian budżetowych na 2014 r. wraz ze zmienionym zał. nr 3 stanowią  

zał. nr 6 do nin. protokołu. Następnie przedstawiła 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, 

którego pisemna treść stanowi załącznik do uchwały w sprawie zmian budżetowych. Poinformowała 

również, że zmiany budżetowe powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i 

szczegółowo omówiła  poszczególne załączniki powyższych uchwał. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia 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 LI/307/14 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 XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. stanowiącą zał. nr 7 do 

nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LI/308/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że w ramach partnerskiej współpracy Gminy Somianka 

z Samorządem Województwa Mazowieckiego zostanie zrealizowany projekt pn. „Wyrównanie szans 

edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – ,,Moja przyszłość,,”, 

którego beneficjentami będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Realizacja projektu 

nastąpi w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. Pozyskane środki w ramach tego projektu 

wykorzystane zostaną na: 

- zajęcia pozalekcyjne, 

- wynagrodzenia dla nauczycieli, 
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- materiały dydaktyczno-edukacyjne.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

 

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

współpracy Gminy Somianka z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizacji projektu 

systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”  stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LI/309/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – odpowiadając na prośbę proboszcza parafii z Popowa Kościelnego 

proponujemy częściowe wynajęcie świetlicy w Popowie Kościelnym 45. Konkretnie chodzi 

o wydzierżawienie 2 pomieszczeń dla potrzeb Parafii w Popowie Kościelnym. 

 

Radny R. Ostatek – czemu dzierżawa a nie najem? Czy będziemy pobierać pożytki? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będziemy pobierać miesięczną odpłatność i Parafia będzie 

zabezpieczać pracownika do ogrzewania pomieszczeń w budynku świetlicy. 

 

Radny R. Ostatek – na jaki cel zostaną wydzierżawione pomieszczenia? Projekt pozostawia wolne 

miejsce w tej kwestii. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – to zostanie określone w umowie. 

 

Radny R. Ostatek – więc z projektu uchwały wykreślić i zakończyć zapis: „w Popowie Kościelnym 

Nr 45”. 

 

Wniosek radnego R. Ostatka został przyjęty przez aklamację. 

 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

zawarcie umowy dzierżawy dwóch lokali użytkowych w Popowie Kościelnym Nr 45 (parter 

budynku) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 

umowy uwzględniając wniesioną poprawkę.  Uchwała ta stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LI/310/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sierżant sztabowy R. Walkowski przeprosił za nieobecność Kierownika Posterunku Policji 

w Somiance spowodowaną ważnymi obowiązkami służbowymi i poinformował, że został  
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upoważniony do złożenia sprawozdania w jego imieniu. Następnie odczytał treść sprawozdania  

o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Somianka za 2013 r., którego pisemna treść stanowi 

zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej i rocznego wykonania planu finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury w Somiance za 2013 rok (których pisemne treści stanowią odpowiednio zał. nr 11 

- 12 do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor GOK Marzena Kuchta. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

O godz. 11:09 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15 – minutowa przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 11:38 w obecności 14 radnych (brak radnego W. Bartosiaka) 

i przystąpiono do realizacji punktów 12- 14 porządku obrad. 

 

Do punktu 12-14 

porządku obrad 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Chodyna złożyła następujące sprawozdania: 

 

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

– ocenę zasobów dla gminy Somianka na 2013 r. 

– sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 20111-2016 za rok 2013. 

Pisemna treść poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio zał. nr 13 - 15 do nin. protokołu. 

 

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

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdania do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance za 2013 r. przedstawił 

Kierownik. tej jednostki p. Waldemar Zioła -  pisemna treść sprawozdania stanowi zał. nr 16 do nin. 

protokołu).  

 

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 
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Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że członkowie Komisji ds. Samorządu, 

Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego wystąpili do Rady Gminy z prośbą o zmianę planu 

pracy na 2014 r. polegającej na zastąpieniu w punkcie 3 przyjętego planu pracy na 2014 r. zadania 

o treści: „ Podsumowanie wykonania budżetu za 2013 r.” zadaniem o treści: „ Zapoznanie się 

z informacją z wykonania budżetu gminy Somianka za I półrocze 2014 r.”. Dlatego też został 

opracowany projekt uchwały w tej sprawie i stał się przedmiotem dzisiejszych obrad. Następnie 

odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/281/14 Rady Gminy Somianka z dnia 

31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 

2014 rok stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu. 

  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LI/311/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 

przystąpiono do realizacji punktu 18 „Wolne wnioski i zapytania”. 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i zapytania: 

 

 Montaż solarów 

Rady R. Rakowski – mieszkańcy Gminy Somianka domagają się montażu solarów. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie ogłosiliśmy jeszcze przetargu. Jeśli w miesiącu sierpniu przetarg 

zostanie rozstrzygnięty to w miesiącu wrześniu 2014 r. rozpoczniemy realizację projektu. Do końca 

2014 r. nie zdążymy wykonać zadania i wystąpiliśmy o przedłużenie terminu. Otrzymaliśmy zgodę 

na zakończenie zadania w terminie do końca kwietnia 2015 r. 

Z chwilą ogłoszenia przetargu poinformujemy beneficjentów o konieczności dokonania wpłat.  Tak 

na dzień dzisiejszy sprawa solarów się przedstawia. 

 

Radny R. Rakowski – wpłaty jednorazowe czy ratalne? 

 

Odp.  Wójt Gminy A. Żołyński – chcemy uniknąć ratalnych wpłat. Przewidzianych jest 800 montaży. 

Przyjmujemy zasadę jednorazowej wpłaty na początku montażu. Jeśli będzie wpłata to to montujemy, 

jeśli wpłaty nie będzie to taka osoba nie bierze udziału w projekcie.   

 

 Pobocza 

Radny R. Ostatek – co z poboczami przy drodze powiatowej na odcinku Somianka-Barcice.  

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie ma radnego powiatowego bo jest na sesji absolutoryjnej a ja nie 

odpowiem na to pytanie. Udzielimy odpowiedzi w innym terminie. 

 

 Podziękowanie z a udrożnienie przepustu 
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Sołtys Sołectwa Wólka Somiankowska G. Szczesna – dziękuję za udrożnienie przepustu 

w Wólce Somiankowksiej.   Dłuższy czas był problem z tym przepustem a teraz jest już dobrze. 

 

 Problemy z przydomowymi oczyszczalniami 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance W. Zioła – pojawiają się problem 

z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Proszę o zebranie wszystkich uwag i przesłanie ich 

do wykonawców. Najczęściej pojawia się problem związany z rozsączeniem. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – chodzi o studnie chłonne wody już oczyszczonej. Tam znajduje się 

geowłóknina, która należy wyjąć i przepłukać/oczyścić. Zdarzają się jednak bardziej skomplikowane 

przypadki i tu faktycznie trzeba skorzystać z pomocy fachowca. 

 

 Podziękowanie za plac zabaw w Michalinie 

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – dziękuję radny i  panu Wójtowi za wykonanie placu 

zabaw dla dzieci w miejscowości Michalin ze środków własnych Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – proszę o podjęcie działań aby mieszkańcy Michalina 

przyłączyli się do sieci kanalizacyjnej. 

 

Odp. Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – większość się już podłączyła. 

 

 Naklejanie plakatów na wiacie przystankowej 

Radny W. Dylak - na wiacie przystankowej przyklejają plakaty, najczęściej z „IBIZY” 

i niszczą w ten sposób tę wiatę. 

 

 Prośba o spowalniacze w Suwinie przy placu zabaw 

Radny M. Rogaliński – proszę o spowalniacze w okolicach palcu zabaw w Suwinie 

w trosce o bezpieczeństwo dzieci bo plac zabaw nie jest ogrodzony. 

 

Innych spraw w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 12:15 

zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady LI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                 Przewodniczył: 

   

 

 /-/ Elżbieta Kuchta                                                             Przewodniczący 

            Rady Gminy 

 Insp. ds. obsługi                       

  Rady    Gminy                                          /-/ Krzysztof Jan Rakowski   

 

 

 

 

 

 


