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PROTOKÓŁ Nr XXII/16 
 

z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 27 maja 2016 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. Pan Tadeusz Kuchta - Radny Powiatu Wyszkowskiego 

3. Pani Agnieszka Salwin - Zastępca Wójta 

4. Pani Teresa Lipska  - Sekretarz Gminy 

5. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy 

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

7. Pani Marzena Kuchta           - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

8. Pani Dorota Chodyna           - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                              w Somiance 

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

do nin. protokołu 
10. 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 protokołów 

- z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. 

- z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016 r. 

- z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2016 -2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: 

a) Statutu Gminy; 

b) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
11. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka za 

2015 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego              

i objaśnieniami; 
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c) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z  wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. 

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 

Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z realizacji zadań 

za 2015 r. 

13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 

2015 rok. 

14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2015 rok przez 

Kierownika GOPS Somianka. 

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2016 za rok 2015. 

16. Raport z programu ochrony środowiska za lata 2014-2015. 

17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.  

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 12:08 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 14  radnych – brak 

radnego L. Kozona), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXII zwyczajnej 

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

zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 17 „Podjęcie uchwały w sprawie 

likwidacji Filii Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Somiance”.  

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania.  

 

Rada Gminy, uwzględniając przyjętą zmianę, prowadziła obrady według następującego 

porządku: 
 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja  Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów 

- z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. 

- z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016 r. 

- z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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Gminy Somianka na lata 2016 -2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: 

c) Statutu Gminy; 

d) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
11. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Somianka za 

2015 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy za 2015 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 2015 rok. 

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 

Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z realizacji zadań 

za 2015 r. 

13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 

2015 rok. 

14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2015 rok przez 

Kierownika GOPS Somianka. 

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2016 za rok 2015. 

16. Raport z programu ochrony środowiska za lata 2014-2015. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej oraz 

zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance. 

18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków 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 przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 



4 

 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 

2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVIII/16 został przyjęty większością głosów: 13 głosami 

„za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 

19 lutego 2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XIXN/16 został przyjęty większością głosów: 13 głosami 

„za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 

31 marca 2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XX/16 został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

  

Do punktu 6-7 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały 

w sprawie proponowanych zmian budżetowych na 2016 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2016 – 2023.  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 – 2023 stanowiącej 

zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/127/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/128/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 8 a-b 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – w proponuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(tj. w okresie 12 miesięcy od daty wprowadzonej zmiany) przyjąć jednolite teksty Statutów 

uwzględniając przyjęte przez Radę Gminy zmiany.   

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/129/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8b 

porządku obrad 

 

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

jednolitego tekstu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance stanowiącej zał. 

nr 8 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/130/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała o tym, że mamy uchwalony plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. z podziałem kwot na: 

 kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli wymienione 

w § 2 ust.2 pkt 1 rozporządzenia, 

 pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2. 

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku na prośbę osoby, która zrezygnowała 

z kształcenia na uczelni wyższej złożył wniosek o przeniesienie środków ze studiów na 

szkolenia i kursy. Ogólna kwota dofinansowania na kształcenie dla nauczycieli z PSP w Ulasku 

nie zmieni się. Pozostałe pozycje w planie dofinansowania pozostaję bez zmian. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

2016 r. stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/131/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne z Wyszkowa 

dostarczające wodę do miejscowości Kręgi zwróciło się z wnioskiem do Rady Gminy 

Somianka o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, do końca bieżącego roku. 

 

Na salę obrad przybył radny L. Kozon – stan 15 radnych. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

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

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/132/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 a-f 

porządku obrad 

 

Sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 2015r. oraz sprawozdanie z  wykonania budżetu 

gminy za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego GOK w Somiance 

zostały radnym przesłane do zapoznania w ustawowych terminach – stanowią one odpowiednio 

zał. nr 11 - 12 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił prezentację multimedialną opracowaną na podstawie  

w/w sprawozdań, w której  poinformował m.in. o: 
 

– strukturze dochodów i wydatków, 

– planie i wykonaniu dochodów, 

– wykonaniu dochodów w najważniejszych działach, 

– otrzymanych dotacjach, 

– planie i wykonaniu wydatków, 

– wykonaniu wydatków w  poszczególnych działach, 

– zrealizowanych inwestycjach (wraz z informacją o finansowym udziale środków unijnych 

i dotacji),   

– pozostałych inwestycjach. 
 

Podsumowując sprawozdanie stwierdził, że realizując budżet kierował się zasadą celowości, 

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 2015 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. Na zakończenie 

swego wystąpienia zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. 
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Do punktu 11 b 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała treść opinii RIO z dnia 18 kwietnia 2016r. 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 

2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej zał. 

nr 13 do nin. protokołu – opinia pozytywna. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionej opinii nikt nie zgłaszał. 

  

Do punktu 11 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 2015 rok 

stanowiącą zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/133/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 11 d 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Rakowski odczytał treść wniosku kierowanego do RIO 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r. stanowiącego zał. nr 15 do nin. 

protokołu i poinformował, że komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium. 

 

Do punktu 11 e 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski odczytał treść opinii RIO z dnia 11 maja 2016r. 

o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie 

udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2015r. stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 11 f 

porządku obrad 

 

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

z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/134/16 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, sołtysi i inne osoby obecne na sesji złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski podziękował Zastępcy Wójta A. Salwin za 

zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy i wręczył bukiet kwiatów. 

 

O godz. 13:08 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 10-minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 13:42 w obecności 11 radnych (brak radnych: L. Kozona, 

J. Kamińskiego, M. Rogalińskiego i T. Kokoszki) i przystąpiono do realizacji punktu 12 

porządku obrad. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Na salę powrócili radni: L. Kozon, J. Kamiński, M. Rogaliński i T. Kokoszka – stan 15 radnych.  

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej i rocznego wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance za 2015 rok (których pisemne treści stanowią 

odpowiednio zał. nr 18 - 19 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. 

 

Do punktu 13 -15 

porządku obrad 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Chodyna złożyła następujące 

sprawozdania: 

– sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Somiance za 2015r. 

– ocenę zasobów dla gminy Somianka na 2015r. 

– sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2011-2016 za rok 2015. 

Pisemna treść poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio zał. nr 20 - 22 do nin. 

protokołu. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Chodyna poinformowała, że 

powyższe sprawozdania są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy 

Somianka. 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska – czy nie ma takich sygnałów, że komornik ściąga należności 

z Programu Rodzina 500 plus? 

  

Odp. Kierownik GOPS D. Chodyna - w naszej gminie takiego zdarzenia nie było. Niektóre 

osoby życzą sobie aby tę pomoc wypłacać gotówką. Wiem, że takie przypadki miały miejsce 

w skali kraju ale wówczas komornicy dokonywali zwrotów.                                                                                                                                          

 

Innych pytań ani uwag do żadnego z przedstawionych sprawozdań nikt nie zgłaszał. 

 

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

porządku obrad 

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somianka za okres od 

1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. (stanowiący zał. nr 23 do nin. protokołu) przedstawił 

insp. ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej T. Kuchta. 

 

W trakcie sprawozdania salę obrad opuścił radny L. Kozon – stan 14 radnych. 

 

Pytań mani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że w dniach: 14 i 16 czerwca 2016 r. nastąpi odbiór 

odpadów wielkogabarytowych.  

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

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

dotyczy Filii Bibliotecznej znajdującej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Mystkowskiej. 

W rzeczywistości to nie likwidacja lecz przeniesienie do Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej. 

Biblioteka czynna będzie przez 5 dni w tygodniu. Dyrektor Zespołu Szkół pozytywnie odniosła 

się do zaproponowanych zmian. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury 

w Somiance stanowiącej zał. nr 24 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXII/135/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

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

do realizacji punktu 19 porządku obrad. 

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i zapytania: 

 

Zaproszenie na spotkanie z biskupem 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – poinformował i zaprosił, na spotkanie 

z biskupem, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2016r. o godz. 15:00 w kaplicy w Ostrowach. 

 

Życzenia   

Wójt Gminy A. Żołyński złożył życzenia wszystkim samorządowcom i obecnych na sali 

zaprosił na Przystań do Popowa. 
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Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 14:38 zamknął sesję 

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

  
 

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 

       Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                          Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

  

  

  

  

 

 


