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PROTOKÓŁ Nr III/14 
 

z III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 30 grudnia 2014 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób 
 

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

protokołu 

6. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Przyjęcie protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2014 r. 

5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2015 r.: 

a)  wystąpienie wójta;  

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii przez

 Przewodniczących Komisji; 

c)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata

 2015-2023; 

d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2015. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2015 r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

8. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2015 r. 

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad. 

 
 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 12.35 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 15), powitał przybyłych na 

sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 
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Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad III zwyczajnej sesji 

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

 

Zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2014 r. nikt nie 

zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym się” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 a-d 

porządku obrad 

 

Uchwalenie budżetu Gminy Somianka na 2015 rok przebiegało według następującego porządku: 
 

a)    wystąpienie Wójta;  

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii przez  

      Przewodniczących Komisji; 

c)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015-2023; 

d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2015. 

 

Wystąpienie Wójta 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił projekt budżetu Gminy Somianka na 2015 r. który został 

przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowi on zał. nr 4 -5 do nin. protokołu (z czego 

projekt budżetu stanowi zał. nr 4 natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi zał. nr 5). 

 

Wójt Gminy A. Żołyński omawiając projekt w/w budżetu przedstawił: 

 założenia ogólne do budżetu, 

 wysokość zaplanowanych dochodów (bieżących i majątkowych) – określone w zał. nr 1 do 

projektu uchwały budżetowej, 

 wysokość zaplanowanych wydatków( bieżących i majątkowych) - określone w zał. nr 2 do 

projektu uchwały budżetowej, 

 wysokość nadwyżki budżetowej, 

 zaplanowane inwestycje - określone w zał. nr 2 b do projektu uchwały budżetowej. 

Kończąc swe wystąpienie poinformował, że w 2015 r. nastąpi kontynuacja niektórych inwestycji 

rozpoczętych w 2014 r. i zwrócił się z prośbą o uchwalenie budżetu Gminy na 2015 r. 
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Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta Gminy 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące: 

– projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2023, której kserokopia stanowi 

zał. nr 6 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami), 

– projektu Uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2015 rok, której kserokopia stanowi 

zał. nr 7 do nin. protokołu (opinia pozytywna z uwagami), 

odczytała Skarbnik Gminy A. Królikowska. 

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski informując o tym, że do projektu 

budżetu gminy na 2015 r. przedstawionego przez Wójta Gminy, radni na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się dnia 19 grudnia 2014 r. podjęli decyzję zmiany 

zapisanych w załączniku nr 2b „Wydatki majątkowe w 2015 r.” polegającej na:  

- zdjęciu z dz. 600 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zapisów: 

 - „Budowa drogi w miejscowości Nowe Kozłowo”, 

 - „Budowa drogi w miejscowości Ulasek”,   

- wprowadzeniu w dz. 600 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zapisu „Budowa drogi           

   w miejscowości Wielęcin (Henrysin). 

Powyższe decyzje zostały uwarunkowane względami finansowymi. Droga w miejscowości Wielęcin 

(w sołectwie Henrysin) jest wąska i jej budowa nie wymaga dużych nakładów finansowych. Budowę 

dróg w Nowym Kozłowie i Ulasku trzeba przesunąć w czasie do momentu pojawienia się możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Z własnych środków takich inwestycji nie będziemy 

w stanie wykonać. 

 

Innych wniosków ani uwag do projektu budżetu na 2015 rok nikt nie zgłaszał. 

 

Głosowanie nad proponowanymi zmianami 

W głosowaniu jawnym przedstawione zmiany zostały przyjęte następującą ilością głosów: 

 zdjęcie z dz. 600 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zapisu „Budowa drogi 

w miejscowości Nowe Kozłowo” – większością głosów: 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 

3 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas głosowania, 

  zdjęcie z dz. 600 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zapisu „Budowa drogi 

w miejscowości Ulasek” – większością głosów: 11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi 

się” w obecności 15 radnych podczas głosowania, 

 wprowadzeniu w dz. 600 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zapisu „Budowa drogi        

w miejscowości Wielęcin (Henrysin) – większością głosów: 13 głosami „za” i 2 głosami 

„wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

 

Przyjęte zmiany w załączniku 2b spowodowały automatycznie zmianę uchwały budżetowej na 2015 

r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 r. – 2023. 

 

Zmieniona treść: 

 uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2015 r. wraz z załącznikami Nr 1-2 i 2b oraz 

zał. Nr 3-5 (tylko w zmienionym zakresie, natomiast zał. Nr 1 a i Nr 2a pozostają 

niezmienione), 

 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023  

stanowią zał. nr 8 - 9 do nin. protokołu (z czego projekt budżetu stanowi zał. nr 8 natomiast 

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi zał. nr 9). 
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Opinie komisji stałych Rady Gminy o projekcie budżetu 

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

o przedstawionym projekcie uwzględniającym przyjęte w dniu dzisiejszym zmiany do budżetu na 

2015 r. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 

2015-2023 

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

Prognozy Finansowej Somianka na lata 2015 – 2023 stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/9/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta większością 

głosów: 11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 

 

Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść Uchwały Budżetowej na 2015 rok   

(uwzględniającej przyjęte przez Radę Gminy zmiany) stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/10/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta większością 

głosów: 11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na 2015 r. przedstawiła insp. ds. obsługi Rady 

Gminy, ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi E. Kuchta. 

 

W tym punkcie zgłoszono następujące zapytania: 

 

- Radna H.G. Główczyk – jak wygląda sytuacja świetlic w Woli Mystkowskiej i Barcicach? 

 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – na posiedzeniu Wspólnym komisji stałych Rady 

Gminy w dniu 29 grudnia 2014 r. podjęto decyzję o zamknięciu świetlicy w Woli Mystkowskiej. 

Powstała piękna sala gimnastyczna i piękna świetlica szkolna w Woli Mystkowskiej a do świetlicy 

środowiskowej uczęszcza 2-4 osoby (taki stan stwierdziła Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych podczas posiedzenia wyjazdowego w dniu 18 grudnia 2014 r.). Chcemy 

aby dzieci mogły efektywniej wykorzystać możliwości jakie daje szkoła. 

 

- Radna H.G. Główczyk - …a co z Barcicami? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. są Barcice. Nigdy w naszej gminie świetlice 

nie otwierano żadną uchwałą. Są one finansowane z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi jako 

forma prowadzonej profilaktyki i uwzględnione dlatego w Gminnym Programie Profilaktyki (…). 

Rada Gminy nie tworzyła i nie likwiduje świetlicy. 
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- Radny D.R. Szymański – w Barcicach świetlica miała być prowadzona w ramach wolontariatu. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w programie jest mowa o funkcjonowaniu świetlicy w Barcicach 

a Wójt podejmie decyzje o finansowaniu zatrudnienia. W większej mierze wydatkowane są środki na 

zatrudnienie i doszło do sytuacji gdzie wpływy z wydawanych zezwoleń kształtują się na poziomie 

115.000 zł. a wydatkujemy 136.040 zł. Jest to oczywiście plan na 2015 r. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w 

gminie Somianka na 2015 r. stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/11/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta większością 

głosów: 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 

15 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych jest efektem wniosku Komisji Rewizyjnej, która zaproponowała podwyższenie w/w 

ekwiwalentu za udział w akcji i za udział w szkoleniu. Maksymalna stawka w Polsce wynosi 

21,00 zł/godz. My proponujemy: 

- 16,00zł/godz. udziału w akcji ratowniczej, 

- 12,00 zł./godz. udziału w szkoleniu. 

Można powiedzieć, że proponujemy uśrednioną stawkę. Gmina Rząśnik ma ustaloną maksymalną 

stawkę.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiącą zał. nr 13 do 

nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr III/12/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na  

2015 r. Poinformował, że planowanych jest 5 sesji zwyczajnych. Jeśli zajdzie pilna potrzeba, 

zwołanych zostanie więcej sesji. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego terminarza sesji nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym terminarz/plan pracy Rady Gminy Somianka na 2015 r. stanowiący 

zał. nr 14 do nin. protokołu został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za”, w obecności 15 radnych 
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podczas  głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

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

realizacji punktu 12 porządku obrad. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

W tym punkcie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance D. Chodyna jako 

osoba wskazana przez Wójta udzieliła odpowiedzi na zapytania radnej H.G. Główczyk zgłoszonych 

na sesji w dniu 12 grudnia 2014 r. dotyczących ludzi bezdomnych, potrzebujących szczególnej opieki. 

 

W ramach udzielonej odpowiedzi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance 

D. Chodyna poinformowała o tym, że jest jedna osoba bezdomna, którą pracownicy GOPS otoczyli 

bardzo dobrą opieką. O innych osobach bezdomnych GOPS nie posiada informacji. Jeśli są 

zgłoszenia o osobach starszych, potrzebujących pomocy - to wówczas te osoby otrzymują pomoc 

stosownie do sytuacji i potrzeb. Jeśli ktoś z Państwa zna osobę, która potrzebuje pomocy to proszę 

zgłaszać. Nie mamy zindywidualizowanych programów w tym zakresie. Najczęściej pomocy 

potrzebują osoby starsze i taka  pomoc jest im świadczona. Do 31 marca 2015 r. złożone zostanie 

sprawozdanie z realizacji zadań za 2014 r., w którym przedstawione będzie na co środki zostały 

wykorzystane.   

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli obecnym na sali i wszystkim 

mieszkańcom gminy Somianka noworoczne życzenia. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.13.20 zamknął sesję wypowiadając 

słowa: „Zamykam obrady III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.  
 

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

 /-/ Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

 Insp. ds. obsługi                                                                    /-/ Krzysztof Jan Rakowski          

   Rady Gminy              

      

   

  

 


