
PROTOKÓŁ II/18 

 

z II zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  21 grudnia 2018r. 

w Gminnym Ośrodku 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. Dorota Jaworowska     - Kierownik GOPS 

5. Pan Tadeusz Kuchta    - Radny powiatowy 

6. Pani Bożena Reniewicz   - Podinsp. ds. obsługi Rady Gminy 

7. Pan Michał Kowalczyk    - Informatyk 

8. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 

2 do nin. protokołu. 

9. Prasa lokalna. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów: 

 z LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. 

 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2018 r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy                           

Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady 

Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i 

sołtysów sołectw z terenu Gminy Somianka. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokość stypendiów sportowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Somiance. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 



Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym wieloletnim 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Somianka. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10.20 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 14 radnych (nieobecny był radny D. 

Mróz) –powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

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

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

 

Przewodniczący zgłosił wniosek o dołożenie do porządku obrad tematu Wolne wnioski i 

zapytania jako punkt 20 w porządku obrad. 

 

 W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym za wniesioną zmianą radni jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 

14 radnych podczas głosowania przegłosowali proponowany porządek obrad. 

 

Innych propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Uwzględniając przyjętą zmianę Rada Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 

 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów: 



 z LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 

2018r. 

 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2018 r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy                           

Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady 

Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i 

sołtysów sołectw z terenu Gminy Somianka. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokość stypendiów sportowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Somiance. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym wieloletnim 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Somianka. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

O godz. 10.28 na sesję przybył radny D. Mróz 

 

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. 

 

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 

2018r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr LVI/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. Stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

 Zmian do protokołu z I zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2018r. 

nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr I/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. Stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 5-6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Skarbnik Annę Królikowską 

o przedstawienie zmian w uchwałach.  

 

Skarbnik Anna Królikowska przedstawiła uzasadnienie do podejmowanych uchwał, których 

pisemna treść stanowi objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

oraz uzasadnienie do uchwały zmiany budżetowe. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023 stanowiącej zał. nr 7 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/4/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

8 do nin. protokołu. 

 

 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu. 



 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/5/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

10 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K. J. Rakowski objaśnił uchwałę, poinformował o proponowanych zmianach 

dotyczących wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz sposobu wypłaty. Przewodniczący i 

wiceprzewodniczący będą otrzymywali stałą zryczałtowaną dietę, radni otrzymają 12% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast sołtysi otrzymają 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Diety będą wypłacane od nowego roku na rachunki bankowe. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński dodał, iż diety będą wypłacane no konta ponieważ będą naliczane 

procentowo od minimalnego wynagrodzenia i kwota może wychodzić z groszami. 

 

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

dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu Giny Somianka stanowiącej 

zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/6/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 14 

głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący” w obecności 15 radnych podczas głosowania. stanowi  

zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K. J. Rakowski objaśnił uchwałę, poinformował, że wynagrodzenie Wójta 

pozostaje na dotychczasowym poziomie. 

 

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

wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/7/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 14 

głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący” w obecności 15 radnych podczas głosowania. stanowi  

zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Sekretarz Teresę Lipską 

o objaśnienie uchwały. 

Sekretarz T. Lipska- podejmowaliśmy już taką uchwałę. Grupa mieszkańców liczących 

przynajmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze może wystąpić z inicjatywą 

uchwałodawczą poprzez złożenie podpisów pod projektem uchwały. Obecna uchwała skraca 

procedurę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do 3 miesięcy. 

 

Z sali wyszedł radny R. Rakowski. 

 



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

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

Podczas odczytywania paragrafu 6 nin. Uchwały wyszedł  z sali  radny D. Mróz. 

Podczas odczytywania paragrafu 8 na salę wrócił radny D. Mróz. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/8/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

16 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący zarządził 5 min. Przerwy. 

 

O godz. 11.30 nastąpiło wznowienie obrad. 

 

Na salę wrócił radny R. Rakowski. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Sekretarz Teresę Lipską 

o objaśnienie uchwały.  

 

Sekretarz T. Lipska- co roku podejmujemy uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Na rok 2019 za zadania priorytetowe uznano 

upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, edukację kulturalną i wychowanie 

przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub propagowanie wśród mieszkańców kultury i sztuki 

oraz niematerialnych dóbr kultury naszego regionu i propagowanie kuchni regionalnej oraz 

zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat znaczenia sztuk dla rolnictwa i środowiska 

naturalnego. Na realizację tych zadań przewidziano 12.000 zł. 

 

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

Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 stanowiącej 

zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/9/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

18 do nin. protokołu. 

 

 

 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Sekretarz Teresę Lipską 

o objaśnienie uchwały.  

 

Sekretarz T. Lipska- wpłynął do nas wniosek o przyznanie stypendium sportowego. Została 



podjęta decyzja przez radę żeby dać możliwość przyznawania takich stypendiów, w związku z 

tym została przygotowana uchwała. To są stypendia za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym, wojewódzkim i na szczeblu 

krajowym.  Wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnięć. Wniosek o przyznanie 

stypendium mogą składać zarządy stowarzyszeń, które realizują zadania z zakresu kultury 

fizycznej, zarządy związków sportowych, zarządy klubów sportowych oraz pełnoletnia osoba 

fizyczna która ubiega się dla siebie o to stypendium bądź opiekun prawny. 

 

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

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 

stanowiącej zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/10/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

20 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Sekretarz Teresę Lipską 

o objaśnienie uchwały.  

 

Sekretarz T. Lipska- uchwała dotycząca zmian statutu Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej 

związana jest z tym, że od 1 stycznia 2019 roku zadania związane z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii i zadania z 

zakresu profilaktyki zdrowotnej i inne zadania z zakresu ochrony zdrowia będzie realizował 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego 

R. Rakowskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącej zał. nr 21 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/11/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

22 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Wójta Gminy A. Żołyńskiego o 

objaśnienie uchwały. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński- uchwała jest konsekwencją rozmów we wcześniejszej kadencji. 

Chodzi o uregulowanie dróg, tak naprawdę  przywrócenie ulic które w Popowie Letnisko były 

już w 1928 roku, natomiast przy zmianach ustrojowych teren był swego czasu zajęty pod 

Ośrodek tzw. Inter sou park. Obecny właściciel ARP spółka z o.o. te nieruchomości sprzedaje, 

jeśli chodzi o kwestie dróg chce to uregulować. Ta uchwała jest propozycją przejęcia i 



przywrócenia tej sieci. Dodam, że tereny są w użytkowaniu wieczystym jeśli przejmie je 

gmina przejdą one we własność gminy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy R. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie darowizny stanowiącej zał. nr 23 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/12/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

24 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej D. Jaworowską o objaśnienie uchwały. 

 

Kierownik GOPS D. Jaworowska – zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 listopada 

2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem własnym gminy jest 

opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celem głównym tego programu jest zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy oraz tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu ochrony i wsparcia 

dla osób zagrożonych oraz ofiar przemocy. 

 

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

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2019-2024 stanowiącej zał. nr 25 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/13/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

26 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 15-17 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej D. Jaworowską o objaśnienie uchwały. 

 

Kierownik GOPS D. Jaworowska – wchodzący w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. program 

rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 przewiduje zapewnienie posiłku 

dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych. Przewiduje się 

udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku 

lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Abyśmy mgli 

przystąpić do tego programu i otrzymać dofinansowanie w wysokości 60% niezbędne jest 

podjęcie przez Radę Gminy następujących uchwał:  

- w sprawie podwyższenia do 150% kryterium w odniesieniu do świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności; 

- odstąpienie od pobierania odpłatności w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym w 

formie posiłku w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego. Ponadto, w szczególnie uwzględnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko 

nie spełnia  kryterium dochodowego odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje 



Ośrodek Opieki Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia bądź 

dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie tej pomocy możliwe jest 

w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w 

art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

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

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 stanowiącej zał. nr 27 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/14/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

28 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

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

kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 

objęte rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

stanowiącej zał. nr 29 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/15/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

30 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

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

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 stanowiącej zał. nr 31 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/16/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

32 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił insp. ds. gospodarki komunalnej T. 

Kuchtę. 

 

T. Kuchta – zmiany wprowadzone w uchwale Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 



r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Somianka mają na celu dostosowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku do 

wymogów rozrządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z art.4 

ustawy o utrzymaniu czystości porządku i czystości w gminach projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Chodzi o to, że 

dochodzi czwarty pojemnik na odpady biodegradowalne i trzeba dostosować regulamin 

utrzymania czystości do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego 

R. Rakowskiego. 

 

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

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Somianka stanowiącej zał. nr 

33 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/17/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

34 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poprosił insp. ds. gospodarki komunalnej T. 

Kuchtę. 

 

T. Kuchta – podjęcie przez Radę Gminy Somianka zmian do uchwały z dnia 19 sierpnia 2016 

r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest związane z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie nowych zasad 

selektywnej zbiórki odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 29 

grudnia 216 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. W związku z tym że, dochodzą 

odpady biodegradowalne, musieliśmy dokonać zmian w uchwale. Do tej pory PSZOK 

znajdował się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, teraz nie mamy ZGK, jest 

zlokalizowane na terenie Somianki Parcele 13a teren oczyszczalni ścieków. W związku z tym 

proszę o podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego 

R. Rakowskiego. 

 

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiącej zał. nr 35 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr II/18/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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



36 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Sołtys M. Siemieniewski -  ja mam pytanie do Pana Wójta- przed kim Pan składał te 

zaprzysiężenia? I do Państwa radnych – przed kim Wy składaliście te zaprzysiężenia, że Was 

wybraliśmy. Czemu nie zaprosiliście sołtysów, przecież My Was wybieraliśmy, jesteśmy 

przedstawicielami wioski. My Was wybraliśmy, a Wy Nas nie zaprosiliście na tę przysięgę. I 

jeszcze mam prośbę do tego krzyża: niech stąpi  duch twój i odnowi oblicze sołtysów nie 

naszej gminy tylko całej naszej  kochanej ojczyzny. 

 

Wójt A. Żołyński – odpowiadając na pytanie przed kim składaliśmy jest widoczne bo sesja 

jest rejestrowana, więc przed tymi wszystkimi którzy byli wówczas na sesji. Natomiast jeśi 

chodzi o zaproszenia to pytanie do przewodniczącego. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski – to wyszło takie małe nieporozumienia, gdyż to była sesja 

organizacyjna i w naszej gminie od dawna tak się to odbywa, że na pierwsza sesję kiedy 

wybierany jest skład radnych nie zapraszani byli sołtysi. Może to i błąd. Tak się stało, a 

przewodniczącym jeszcze nie byłem. 

 

Sołtys Kaczmarczyk – to Wójt zapraszał. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski – Wójt jeszcze nie był wójtem, bo nie została jeszcze  

zaprzysiężony. 

 

 Wójt A. Żołyński – Wójt przekazał tylko informację komisarza, tak to wyglądało. 

 

Sołtys M. Siemieniewski -  bo my nie wiemy, który radny jest skąd. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski – radny wiadomo skąd jest bo były obwieszczenia przed 

urzędem gminy. Nie może powiedzieć Pan, że nie zna Pan radnych. Informacje były we 

wszystkich środkach przekazu. Jeśli Pan sołtys chce to radni mogą się przedstawić.  

 

Radna H. Główczyk – wczoraj był pierwszy dzień takiej ślizgawicy. Somianka i Somianka 

Parcele była potraktowana na końcu czy w ogóle i bardzo dużo osób się przewróciło. 

Otrzymałam informację żeby dzisiaj na sesji poruszyć ten temat. Takie coś powinno być 

wyprzedzone, posypane. 

 

Wójt A. Żołyński – to trzeba doprecyzować. Mówi Pani o Somiance, generalnie większość 

dróg w Somiance są to drogi  powiatowe, których my nie odśnieżamy dlatego, że są one w 

zarządzie  powiatu. Ja mogę przekazać numer telefonu jeśli Pani nie zgłosiła tego jeszcze do 

powiatu. Bardzo często proszę, żeby ludzie dzwonili do powiatu ponieważ standardy powiatu 

są takie jakie są, oni mówią z tego co pamiętam, że mają 48 h na odśnieżenie, brak drogi 

przejezdnej i takie standardy. Więc jeśli są uwagi do dróg powiatowych to przewodniczący 

może zaprosić przedstawiciela powiatu i głos zabierze. Nasz sprzęt już od godziny 4 jeździł, 

nawet drogi powiatowe odśnieżył, ponieważ pracownik mnie pytał co zrobić to kazałem 

odśnieżyć skoro tam już był. Ale to na zasadzie, że zrobił a tak naprawdę nie powinny być 

ruszone. Ale z racji tego, że miejscowość gminna to zrobiliśmy, ponieważ zostało to 

zapomniane. Ale to nie tylko ta droga też i inne które leża w zarządzie powiatu, a jeśli chodzi 



o posypywanie to standard w powiecie jest taki, że tylko sypią miejsca niebezpieczne: zakręty 

i przystanki. 

 

Radna H. Główczyk – to może zaprośmy kogoś, żeby ta zima była bezpieczna dla nas 

wszystkich. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski – na następną sesję zaprosimy przedstawiciela powiatu, żeby 

nam wszystkim wyjaśnił i przedstawił swoje zdanie. Ponieważ te drogi są zaniedbywane 

niestety, nie tylko ta droga ale wszystkie powiatowe. Nie są odkrzaczane, nie są rowy 

czyszczone, nie są odśnieżane. Powiat po prostu nas traktuje po macoszemu, taka jest prawda. 

Każdy przychodzi do Wójta, nawet Wójt prawnie nie może tego robić, bo łamie dyscyplinę 

jeśli to robi. Nie może wydawać pieniędzy na drogi powiatowe, które nie podlegają gminie. 

 

Radna H. Główczyk – no tak Panie Przewodniczący, tyle tylko, że jest tak, że właśnie chodzi 

o te relacje. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski – ja wiem, ale to my jako radni podejmujemy budżet. Jeśli 

Pani tak sądzi to powinniśmy ileś tysięcy ustalić na drogi powiatowe. Ale to byłoby z 

naruszeniem dyscypliny. 

 

Radna H. Główczyk – ale to chodzi o te relacje, że trzeba się jakoś dogadać. 

 

Przewodniczący K.J. Rakowski – gmina może dzielić i powiat może dzielić. 

 

Wójt A. Żołyński – to jest jałowa dyskusja. Zaprośmy starostę i porozmawiajmy. Ja mówię o 

tych standardach. Starosta ostatnio na rozmowie proponował odśnieżanie, ja jako Wójt ja nie 

wyraziłem zgody, Państwo oczywiście podejmujecie uchwałę w roli przyjęcia bądź nie 

przyjęcia zimowego utrzymania. Na te standardy które są w porozumieniu ja osobiście się nie 

godzę. To nie jest wymysł z tego, że się urodziło w tę zimę, po prostu tak to było stosowane to 

stosowanie wysokich standardów, które niesie za sobą koszty. Wówczas kiedy my to 

robiliśmy Wójt otrzymał takie pieniądze jakie ma, jeśli chcecie możecie oczywiście dokładać 

ze swoich gminnych pieniędzy, więc jeśli będzie Państwa taka decyzja, możemy wszystko 

robić. W ramach porozumienia możemy wszystko, jest to możliwe, dołożenie do tego. Pytanie 

czy my tego chcemy i czy mamy środki na to żeby utrzymać krajowe i wojewódzkie. 

 

Sołtys Kaczmarczyk – większość mieszkańców przyjeżdżających na działki pyta mnie co ma 

zrobić ze śmieciami? 

 

Wójt A. Żołyński – na dzień dzisiejszy każdy działkowicz powinien mieć podpisaną 

indywidualną umowę z firmą, która ma na terenie naszej gminy zezwolenie. Na zasadzie jak 

było przed wejściem ustawy każdy stały mieszkaniec. Czyli podpisuje umowę do ilości 

oddawanych śmieci, czy to na worki czy na pojemniki. Najwięcej działkowiczy oddawało 

śmieci do firmy pana Włodarczyka i firmy Błysk i MPK, jest kilka firm które mają 

zezwolenie. Wykaz tych firm jest na stronie internetowej naszej gminy. Na pewno Rada 

Gminy będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie stawek, więc może będzie też jakaś 

dyskusja w kwestii działek letniskowych. Dodam, że na terenie gminy Serock działki 

letniskowe są objęte, do tej pory był ryczałt 120 zł od działki czy mieszka czy nie mieszka. 

Słyszałem, że Serock przymierza się do stawki 240 zł od działki. Czy u nas będzie taka 

decyzja nie wiem.  

 



Sołtys Kaczmarczyk – czy wiadomo jakie stawki będą obowiązywały stałych mieszkańców? 

 

Wójt A. Żołyński – stawki będzie wiadomo jak uchwała wypracuje stanowisko, dlatego że tak 

jak Państwo słyszeliście kwota jest dużo większa. Natomiast to leży w kompetencji rady, do 

końca stycznia rada będzie musiała podjąć decyzję w kwestii stawek więc termin płatności się 

przedłuży. 

 

Sołtys Kaczmarczyk – czy jeśli będziemy więcej płacić to rada może podjąć decyzję że 

śmieci będą zbierane dwa razy w miesiącu? 

 

Wójt A. Żołyński – możliwość zwiększenia częstotliwości może być ale przed przetargiem. 

Czyli to postępowanie które w tej chwili jest należałoby unieważnić i przed przetargiem 

należałoby zawrzeć w regulaminie. Należy powiedzieć bardzo ważną rzecz, że śmieci 

zdrożały. Słyszeliście Państwo w ofertach jakie kwoty. Gdyby była kwestia dwóch wyjazdów 

dwa razy na miesiąc to nie wiem czy było by dwa razy tyle, ale jeszcze więcej. Wiem, że były 

takie głosy ale większość chce, żeby było jak najtaniej. A żeby było jak najtaniej to musi 

pozostać w takiej ilości jaka jest obecnie. 

 

Sołtys Kaczmarczyk – później są pogłoski, że ktoś wystawił 15 worków, ktoś wystawił 5. 

Jeśli odbiór byłby częściej to te ilości mogłyby być mniejsze. 

 

Wójt A. Żołyński – problem polega na tym, że mieszkańcy myślą, że odpady komunalne to 

jest wszystko. Otóż nie. Często gęsto odpady z gospodarstw typu folie, sznurki to już nie są 

odpady komunalne, są już traktowane jak z firm. Firmy w ostatnim czasie sprawdzały co po 

prostu jest w tych workach, bo odpady komunalne to są odpady bytowe, a nie odpady inne. A 

często tak bywało, często ludzie dzwonili z reklamacjami, jechała komisja sprawdzać co tam 

jest. To nie jest objęte w tym przypadku odbiorem. 

 

Do punktu 21 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 12.35 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczył:                                                                         
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 Podinsp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski        

     Rady Gminy 

 


