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PROTOKÓŁ Nr IV/15 
 

z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 30 stycznia 2015 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 III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 

2015 rok.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na 

lata 2015-2023.  

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

z  dnia 30 grudnia 2014 r. 

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 14:07 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 14 brak radnego T. Kokoszki), 

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 IV zwyczajnej sesji 

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

wniosek o wprowadzenie następujących zmian: 

 

- Zdjąć z punktu 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2015-2023; 

- Zdjąć z punktu 10  Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 

Rady Gminy Somianka z  dnia 30 grudnia 2014 r.; 

- Wprowadzić w punkcie 9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym poszczególne wnioski Przewodniczącego Rady Gminy zostały przyjęte 

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

 

Uwzględniając przyjęte zmiany Rada Gminy prowadziła obrady według następującego porządku: 

 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 

2015 rok.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej.  

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Na salę obrad przybył radny T. Kokoszka – stan 15 radnych. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r. nikt nie 

zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 

15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – po wyborach samorządowych przychodzi kolej na wybory sołeckie. 

Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich a Wójt w drodze zarządzenia (w porozumieniu z ustępującymi sołtysami) ustala 

harmonogram wyborów.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały sprawie zarządzenia 

przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV/13/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Po podjęciu uchwały Wójt wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Somianka 

w podziękowaniu za 4-letnią współpracę wręczyli sołtysom mijającej kadencji statuetki. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że plany pracy na 2015 r. 

przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili na wspólnym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 

2015 r. i przystąpił do odczytania treści uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych 

Rady Gminy Somianka na 2015 rok stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV/14/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że zgodnie 

z Kartą Nauczyciela z odpisu od wynagrodzeń tworzy się fundusz na dofinansowanie opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele składają 

wnioski do dyrektora szkoły wskazując na kierunki kształcenia a ten następnie składa zbiorczy 

wniosek do Wójta Gminy. Do 15 listopada 2014 r. dyrektorzy szkół złożyli wnioski na następujące  

specjalności i formy kształcenia: 

1) studia podyplomowe – informatyka, pedagogika korekcyjna-kompensacyjna i logopedia szkolna 

lub inne kierunki według potrzeb,  

2) kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty – dotyczące: zmian w prawie oświatowym, nadzoru 

pedagogicznego dyrektora szkoły, bezpieczeństwa w szkole, ochrony danych osobowych 

w szkole, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, realizowania podstawy programowej, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontroli zarządczej, edukacji multimedialnej, innych 

nowoczesnych metod i form pracy z uczniami oraz nowych technik, ewaluacji w szkole, analizy 

sprawdzianów zewnętrznych, motywowania uczniów, trenerski kurs instruktorski- piłka nożna i 
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piłka siatkowa, pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze, rozwiązywania 

problemów dydaktycznych i wychowawczych lub inne według potrzeb 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w stanowiącej zał. nr 6 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV/15/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie: 

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

 

Salę obrad opuścił Wójt Gminy. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy zaproponowano podwyżkę wynagrodzenia dla Wójta: 

- wynagrodzenia zasadniczego o 300 zł. 

- dodatku specjalnego o 5%. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionej propozycji nikt nie zgłaszał. 

 

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

wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV/16/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta większością 

głosów: 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały 

poinformował, że w związku ze zmianą składu Rady Gminy po wyborach nastąpiła konieczność 

podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej. Oprócz wpisanych 

dwóch osób do projektu uchwały (tj. p. Krzysztofa Jana Rakowskiego i p. Leszka Romana Kozon) 

zaproponował kandydatury kolejnych trzech osób tj. p. Jacka Kuchta, p. Roberta Rakowskiego 

i p. Beaty Elżbiety Polak.  

 

Powyższe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Inwentaryzacyjnej.  

 

Innych kandydatur nikt nie zgłaszał. 

 

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

Komisji Inwentaryzacyjnej stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr IV/17/15 w przedmiotowej sprawie została podjęta większością 

głosów: 12 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania. 
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Do punktu 10 

porządku obrad 

 

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

realizacji punktu 11 porządku obrad. 

 

Na salę powrócił Wójt Gminy A. Żołyński. 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

 Wybory sołeckie 

Wójt Gminy A. Żołyński i Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – proponujemy aby wybory 

sołeckie w naszej gminie odbyły się do końca miesiąca lutego 2015 r. Prosimy o zgłaszanie terminów 

wyborów w poszczególnych sołectwach. 

 

 Informacje dotyczące solarów 

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – proszę o informacje w sprawie solarów, czy już trzeba 

dokonać wpłaty? 

 

Odp. Wójt Gminy – we wtorek została podpisana umowa. Będziemy informować systemem sms 

zainteresowanych o terminie spotkania z wykonawcą. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy 

Somianka. Zawiadomienia otrzymają ci, którzy dokonali wpłaty. Jeśli ktoś nie wpłacił nie będziemy 

zawiadamiać bo nie mamy pewności, że nadal jest zainteresowany inwestycją. W pierwszej 

kolejności nastąpi realizacji inwestycji w gminie Zatory. Szczegóły podane zostaną na spotkaniu 

zaplanowanym na dzień 3 lutego 2015 r. 

 

 Droga powiatowa przez Michalin 

Radny T. Kokoszka – czy coś więcej wiadomo o budowie drogi powiatowej przez Michalin? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Powiat przygotowuje się do złożenia wniosku na tę inwestycję do 

PROW na lata 2014-2020.  

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.14.40 zamknął sesję wypowiadając 

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

/-/ Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy  

Insp. ds. obsługi                                       

  Rady Gminy                                                                          /-/  Krzysztof Jan Rakowski        


