
PROTOKÓŁ  NR VIN/11
z  VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 25 lutego 2011 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

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. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy
2. Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta Gminy
3. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
4. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy                     
5. Przedstawiciele Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
6. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

Goście

7. Kalinowski Jarosław - Europoseł
8. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego
9. Dyrektorzy szkół w Kręgach, Jackowie Górnym i Nowych Wypychach  
10. Nauczyciele
11. Rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Kręgach i Jackowie Górnym
12. Przedstawiciele lokalnej prasy.

Porządek obrad:

.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

.2 Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.

.3 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej 
Szkoły Podstawowej  im.  Por.  Pil.  Stefana Okrzei  w Kręgach osobie prawnej  tj.  Społeczno-
Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”.

.4 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  w  Jackowie  Górnym  osobie  prawnej  tj.  Społeczno-Oświatowemu 
Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”.

.5 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Woli 
Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach.

.6 Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom Przewodniczący Rady Gminy K.  J.  Rakowski.  Po
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stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych - przystąpił do realizacji 
punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał wniosek 
Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowiący zał. nr 2 do nin.  protokołu a następnie 
przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 3 do nin. protokołu.

W tym punkcie zostały zgłoszone dwa wnioski:

Wniosek Nr 1 – zgłoszony przez radnego L. Kozona dotyczący zdjęcia z porządku sesji punktu 4
  „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia 
   Publicznej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym osobie prawnej tj. Społeczno-
 Oświatowemu  Stowarzyszeniu  Pomocy  Pokrzywdzonym  i  Niepełnosprawnym
   „Edukator” .

Wniosek Nr 2 – zgłoszony przez radną  B.E. Polak  dotyczący   zdjęcia z porządku sesji punktu 3
   „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy prowadzenia 
 Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Kręgach  osobie  prawnej  tj.  Społeczno-
 Oświatowemu  Stowarzyszeniu  Pomocy  Pokrzywdzonym  i  Niepełnosprawnym
  „Edukator” .

Innych zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Wójt Gminy A. Żołyński – jako wnioskodawca zwołania dzisiejszej sesji nie wyrażam zgody na 
zmianę porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski według 
kolejności ich zgłoszenia zadając pytanie: „Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszonego 
wniosku?”

• W głosowaniu  jawnym  Wniosek  Nr  1  uzyskał  następującą  ilość  głosów:  4  głosy  „za” 
przyjęciem wniosku, 8 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”.

W związku z w/w wynikiem głosowania Wniosek Nr 1 został odrzucony.

• W głosowaniu  jawnym  Wniosek  Nr  2  uzyskał  następującą  ilość  głosów:  4  głosy  „za” 
przyjęciem wniosku, 10 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.

W związku z w/w wynikiem głosowania Wniosek Nr 2 został odrzucony.

Porządek obrad VI nadzwyczajnej sesji prowadzony był według  porządku zaproponowanego we 
wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji.
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Do punktu 3
porządku obrad

Radna B.E.  Polak  –  wnioskuję  o  udzielenie  głosu  p.  J.  Kalinowskiemu oraz  przedstawicielom 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Radny L. Kozon – dlaczego narzuca się prowadzenie szkół przez Stowarzyszenie „Edukator”.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – w pierwszej kolejności udzielam głosu p. Wójtowi 
jako wnioskodawcy zwołania dzisiejszej sesji.

Wójt Gminy A. Żołyński -  nie narzucamy lecz podejmujemy uchwałę o zamiarze  przekazania
w drodze umowy prowadzenia dwóch szkół podstawowych w Kręgach i Jackowie Górnym osobie 
prawnej tj. Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i  Niepełnospraw- 
nym „Edukator”. Po podjęciu tych uchwał w terminie do 31 maja br. prowadzić będziemy rozmowy 
z  zainteresowanymi  i  wskazanym  stowarzyszeniem  o  przekształceniu  bądź  likwidacji.  Dziś 
podejmujemy uchwałę o zamiarze przekształcenia dwóch wskazanych szkół podstawowych.

Przewodniczący udzielił głosu p. J. Kalinowskiemu.

Pan J. Kalinowski – zastanawiam się w jakim charakterze zostałem dopuszczony do głosu. Mam 
prawo zabrać głos jako: poseł,  jako Honorowy Wójt Gminy Somianka, jako mieszkaniec.  Dziś 
zabieram głos jako mieszkaniec Jackowa Górnego, jako rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły 
Podstawowej w Jackowie Górnym oraz jako mąż Dyrektor szkoły w Jackowie Górnym. 
W ostatnim czasie w całej Polsce takich spraw jest bardzo dużo. Samorządy borykają się z wieloma 
trudnościami  związanymi  z  prowadzeniem  zadań  oświatowych,  podyktowanymi  względami 
ekonomicznymi.  Rozumiem  oszczędzać  trzeba,  ale  samorząd  ma  do  wykonania  zadania 
niekomercyjne m.in. tj. zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, zadania z dziedziny kultury oraz 
zadania oświatowe. Mówiliśmy o trudnościach i nie chcę się powtarzać, że względy ekonomiczne 
nie powinny decydować o likwidacji szkół. Publiczne Szkoły Podstawowe w Kręgach i w Jackowie 
Górnym są  szkołami  z  najlepszymi  osiągnięciami.  Jako Honorowy Wójt  Gminy Somianka nie 
mogę się zgodzić z tym, co tu się dzieje. To nie jest kwestia tych społeczności z miejscowości Kręgi 
czy Jackowa Górnego lecz  wszystkich  mieszkańców gminy Somianka.  Nie  można tego czynić
w sposób, w jaki zostało to przeprowadzone przez Panią Wójt i Pana Wójta. To intryga i insynuacja.
W tydzień czasu został  podjęty zamiar  o likwidacji  szkół.  Ja dowiedziałem się o całej  sprawie 
dosłownie  tydzień  temu.  Jeśli  są  problemy  trzeba  o  nich  rozmawiać,  prowadzić  dialog  na 
argumenty. Takich decyzji nie można podejmować bez wysłuchania społeczności, których problem 
dotyczy. Gdyby nie inicjatywa społeczności z Krąg i Jackowa Górnego nie doszłoby do żadnego 
spotkania z tymi mieszkańcami. Do podjęcia takich decyzji musi być prowadzony dialog.
... Jeśli mówi się, że do szkół dokłada się 1,5 mln zł. to nie dziwię się, że radny rozumie, że szkołę 
trzeba zlikwidować.  Trzeba jednak przekazać jasną informację.  Przecież jest  jeszcze subwencja 
oświatowa. Trzeba powiedzieć ile dokłada się na jedno dziecko.
...  Na  spotkaniach  z  mieszkańcami  w  Kręgach  i  Jackowie  Górnym  mówiono,  że  może  być 
„Edukator” albo inne stowarzyszenie a gmina będzie prowadzić rachunkowość. Dziś w projekcie 
uchwały jest tylko Stowarzyszenie „Edukator”. Zaproponowane stowarzyszenie chce aby przekazać 
im część subwencji.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński -  w granicy 2 – 6 %.   

Pan J. Kalinowski – więc ze szkoły w Kręgach i Jackowie Górnym 6% to ok. 300.000 zł. Dla nich 
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poprowadzić dwie szkoły więcej to żaden problem. Nam pozostanie tylko 1% z subwencji.
... dla mnie obrzydliwe jest zaglądanie do cudzego portfela. Przedstawiam wyciąg z banku, żeby 
udowodnić, ile moja żona zarabia jako Dyrektor PSP w Jackowie Górnym. Jej wynagrodzenie netto 
wynosi 2.800 zł., owszem kwota brutto jest wyższa. Nie można mówić, że  Dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym zarabia tyle, co Wójt Gminy. Nie chcę wiedzieć ile Pan 
zarabia.
... Szanowna Rado, Moja Rado - proszę abyście takich decyzji nie podejmowali na kolanie. Rada 
stanowi  prawo  a  Wójt  je  wykonuje.  Nie  takimi  metodami,  takie  decyzje  się  podejmuje  lecz 
otwartością, szczerością i życzliwością.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  Pan  niesłusznie  zarzuca  mi  brak  szacunku.  Dyskusja
z mieszkańcami powinna rozpocząć się po podjęciu uchwały o zamiarze przekształcenia tych szkół 
– nie wcześniej. Jeśli chodzi o moje wynagrodzenie to nie stanowi ono tajemnicy. Jestem osobą 
publiczną i moje zarobki są do wglądu. Jeśli natomiast chodzi o wynagrodzenia dyrektorów szkół 
to, za 2010 r. dla dyrektor jednej szkoły wypłacono wynagrodzenie brutto w wysokości 58.500 zł, 
natomiast  dla  dyrektor  drugiej  szkoły  wynagrodzenie  brutto  wypłacono  wysokości  74.500  zł. 
Dyrektor szkoły jest osobą publiczną i każdy zainteresowany obywatel ma prawo takie informacje 
uzyskać.  Inaczej  sprawa wygląda  w przypadku nauczycieli.  Wówczas  wolno mi  podać  stopień 
specjalizacji i wynagrodzenie. Imiennie z uwagi na ochronę danych osobowych uczynić mi tego nie 
wolno.  
Właściwą decyzję w sprawie tych dwóch placówek oświatowych trzeba podjąć do końca maja br. 
dziś mówimy tylko! o zamiarze przekształcenia. Jeśli mówimy o szacunku i dialogu to właśnie dziś 
ten dialog powinien się rozpocząć, po podjęciu uchwał o zamiarze przekształcenia szkół w Kręgach 
i Jackowie Górnym. Jeśli Rada Gminy podejmie te uchwały to jestem w stanie w ciągu kilkunastu 
dni  podjąć  czynności  do  zorganizowania  spotkania  mieszkańców  z  Krąg,  Jackowa  Górnego
z  przedstawicielami  Stowarzyszenia  „Edukator”.  Dziś  podejmowane  będą  uchwały  o  zamiarze 
przekształcenia a nie o likwidacji  szkół w Kręgach i  Jackowie Górnym. Jeśli  mieszkańcy będą 
chcieli założyć własne stowarzyszenie to będzie na to czas. Taki obrót sprawy nie wynika z braku 
szacunku  ale  obowiązujących  procedur.  Dziś  podejmowane  będą  uchwały  o  zamiarze 
przekształcenia,  to  nie  jest  likwidacja.  Ktoś  w gminie  Wąsewo w podobnej  sytuacji  jak  nasza 
powiedział, że jest to likwidacja w białych rękawiczkach i Rada Gminy Wąsewo naprawdę podjęła 
uchwałę  o  likwidacji  choć  pierwotny zamiar  był  inny.  My dziś  nie  chcemy likwidować  szkół
w Kręgach i Jackowie Górnym lecz zamierzamy przekazać prowadzenie tych szkół stowarzyszeniu.

Głos  z  sali  –  dlaczego  wybrał  Pan  jedno,  konkretne  stowarzyszenie?  Może  to  ktoś  z  Pana 
znajomych?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – każda osoba, która będzie chciała prowadzić szkołę musi pozyskać 
zaufanie  i  akceptację  mieszkańców.  Jeśli  nie  uzyska  Państwa  akceptacji  to  powierzenie  jej  
prowadzenia szkoły/szkół będzie niemożliwe.

Pan J. Kalinowski – jeśli „Edukator” ani żadna inna osoba nie zyska akceptacji społeczeństwa to 
Rada Gminy przyjmie prowadzenie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli nie będzie akceptacji to ta uchwała nie będzie realizowana.

Głos z sali – jeśli Wójt weźmie Radę Gminy pod pręgierz to zagłosuje odpowiednio.

Wójt Gminy A. Żołyński – prowadzenie szkoły można będzie powierzyć innemu niż „Edukator” 
stowarzyszeniu.  Jeśli  :”Edukator  nie  zyska  Państwa  akceptacji  to  procedura  nie  będzie 
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kontynuowana.  Po  podjęciu  w  dniu  dzisiejszym  przedłożonych  projektów  uchwał  –  będzie 
prowadzony dialog. Zamiar nie oznacza likwidacji Zamiar oznacza, że wójt podejmuje dialog. Jeśli 
akceptacji nie będzie to zamiar nie ma sensu. Na dzień dzisiejszy ten zamiar jest.

Nauczycielka PSP Jackowo Górne R. Skura – jesteśmy przekonani, że działacie zgodnie z prawem. 
Widzimy,  że  dobra  wola  jest  bo Wójt  zadeklarował,  że  jeśli  nie  będzie  akceptacji  to  dalszego 
działania nie będzie.  Prosimy o ludzkie potraktowanie sprawy.  Teraz krąży wiele plotek,  nawet 
trudno stwierdzić czyjego są autorstwa. Prosimy o uzdrowienie atmosfery. Działajmy po ludzku.

Wójt Gminy A. Żołyński – od tego jest zamiar, żeby prowadzić rozmowy. Gdyby zostały podjęte 
uchwały o zamiarze bez wiedzy społeczeństwa to nie byłoby takiej atmosfery jaką mamy dziś.

Mieszkaniec gminy p. Fijałkowski – tylko nowy rok się rozpoczął a Rada Gminy podwyższyła 
Wójtowi  wynagrodzenie  a  Wójt  Radzie  Gminy.  Jeśli  dbamy  o  oszczędności  to  dbajmy  o  nie 
wszyscy i zadbajmy o najmłodszych.

Głos z sali – czy poseł może zadecydować o podwyższeniu subwencji?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało o podwyższeniu 
w 2011 r. poborów dla nauczycieli o 7% i nikt o to nie pyta czy Wójta i Radę Gminy stać na to, czy 
nie. Planując budżet na 2011 r. dostaliśmy wytyczne, z których wynikało, że otrzymamy dotację
w  wysokości  4.800.000  zł.  W  ubiegłym  tygodniu  otrzymaliśmy  informację  o  zmniejszeniu
ww dotacji o kwotę 72.000 zł.  Ja o tym chcę z Państwem rozmawiać po podjęciu tych uchwał. 
Zobowiązuję  się  w  ciągu  tygodnia,  dwóch  tygodni  zorganizować  spotkanie.  Jeśli  nie  będzie 
akceptacji społeczeństwa, nie będzie dalszego postępowania.
O  zamiarze  decyduje  Rada  Gminy  i  przed  podjęciem  tych  uchwał  w  ogóle  nie  powinienem
z Państwem rozmawiać. Zamiar to otwarcie drogi dialogu. Jeszcze raz powtarzam, że od podjęcia 
uchwał  o  zamiarze  zobowiązuję  się  do  zorganizowania  w  ciągu  dwóch  tygodni  spotkań
z mieszkańcami Krąg i Jackowa Górnego. 

Pan J. Kalinowski – muszę dopytać/sprecyzować to, co zostało powiedziane, żeby była jasność 
sytuacji. Padły słowa, że jeśli nam nie spodoba się „Edukator” i społeczeństwo nie będzie w stanie 
założyć własnego stowarzyszenia, to Wójt będzie prowadził szkoły. Pytam więc - to po co ta sesja?

Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku D. Pogorzelski - od kilku dni bywam na 
wielu takich spotkaniach i są to spotkania bardzo emocjonujące. Pierwszy raz jestem świadkiem 
poruszania aspektów wynagrodzeń a nie kierujecie się dobrem dziecka.

Na sali powstała wrzawa.

Przedstawiciel  Kancelarii  Radców  Prawnych  w  Pułtusku  D.  Pogorzelski  kontynuując  swą 
wypowiedź poinformował, że po podjęciu uchwał o zamiarze, Wójt będzie mógł prowadzić dialog
z zainteresowanymi.

Nauczycielka PSP Jackowo Górne R. Skura – padały liczby i nikt tego nie słuchał.

Przedstawicielka  Kancelarii  Radców  Prawnych  w  Pułtusku  A.  Pogorzelska  –  jest  to  kolejne 
spotkanie o podobnym charakterze. W całej Polsce gminy nie mają pieniędzy i dochodzi do takich 
właśnie decyzji. Nie ma innej metody.
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Pan J. Kalinowski – chodzi właśnie o metody.

Przedstawicielka Kancelarii  Radców Prawnych w Pułtusku A. Pogorzelska – ustawa o systemie 
oświaty właśnie takie metody przewiduje. W jaki inny sposób Wójt i Rada Gminy może to uczynić?

Pan J. Kalinowski – ale proszę, aby zrobić to po ludzku. Wiem, że do końca miesiąca lutego  br. 
trzeba  podjąć  uchwałę.  Dlaczego natomiast  coś  nam się  narzuca.  My nie  chcemy „Edukatora”
a teraz nam się  go narzuca.  Proszę nie  tłumaczyć co to  jest  ustawa i  jak działa  bo mnie tego  
tłumaczyć nie trzeba. Ja to wiem.

Przedstawicielka Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku A. Pogorzelska – ... ale takie działanie 
to nic innego jak przeciąganie w czasie, to nie ma sensu.

Głosy z sali - ... i o to chodzi!!!

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  Rada  Gminy Wąsewo w styczniu  br.  podjęła  uchwałę  o  zamiarze 
przekazania  prowadzenia  szkoły  przez  stowarzyszenie  i  Wójt  nieźle  oberwał  aż  w  końcu 
doprowadziło to do likwidacji szkoły.  Wcześniej w Nowych Wypychach prowadziłem dialog ze 
społeczeństwem odnośnie tamtejszej szkoły, ale dopiero po podjęciu uchwały o zamiarze.

Pan J. Kalinowski – w takim razie zlekceważył Pan Radę Gminy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – rozpędziłem się, przyznaję się do tego. Nie powinienem prowadzić 
dialogu przed podjęciem uchwały. W Nowych Wypychach też łatwo nie było. Teraz mogę spokojnie 
tam pojechać i nikt nie ma do mnie pretensji, że tak się stało. 

Przedstawiciel ZNP Maciej Wójcik – już teraz popełniacie błąd bo uchwała o zamiarze powinna 
być poprzedzona konsultacją  i opinią Związków Zawodowych – mówi o tym wyrok NSA z 2010 r.  
Jeśli dziś podejmiecie uchwałę to będzie to działanie z naruszeniem prawa. Będę wnioskował do 
Wojewody Mazowieckiego o uchylenie podjętych uchwał.  Wnioskuję o odstąpienie od zamiaru 
podjęcia tych uchwał.  Jeśli  chodzi o procedury prawne i  i  rozstrzygnięcia to są one zawsze na 
korzyść Związków Zawodowych. Teraz jest za późno na takie działanie. Zróbcie to w cywilizowany 
sposób  za  rok.  Jeśli  zlikwidujecie  szkoły  to  społeczeństwo  rozliczy  Was  przy  najbliższych 
wyborach.  Można  wystąpić  o  podwyższenie  subwencji.  Chcecie  ograniczać  i  tak  marne 
wynagrodzenia nauczycieli. Zapoznałem się ze sprawozdaniem wypłacenia średnich wynagrodzeń 
nauczycieli za 2010 r.  i nie stanowią one żadnej rewelacji. Jeśli przekażecie prowadzenie szkoły 
stowarzyszeniu to nie będzie działała Karta Nauczyciela, tu będą pewne oszczędności, ale z drugiej  
strony  przy  przekształceniu  trzeba  będzie  wypłacić  odprawy,  pozostaną  budynki  i  koszty  ich 
utrzymania.  Obecnie  mamy drastyczny niż  demograficzny.  Co zrobicie  jeśli  przyrost  naturalny 
drastycznie wrośnie? Nie wyrokuję takiego stanu za 10 lat, ale może tak być za nieco więcej czasu.  
Masowo zamykane były w przeszłości przedszkola a teraz brakuje przedszkoli i nauczycieli tych 
placówek. Nie jestem zwolennikiem utrzymywania nierentownych szkół, ale róbmy to z rozwagą.

Przedstawicielka  Kancelarii  Radców  Prawnych  w  Pułtusku  A.  Pogorzelska  –  proszę  nie 
wprowadzać  tu  obecnych  w  błąd.  Pan  mówi  o  likwidacji  a  Rada  Gminy  będzie  podejmować 
uchwałę o zamiarze likwidacji.

Przedstawiciel  ZNP Maciej  Wójcik  –  mam  to  wszystko  na  piśmie,  odwołuję  się  do  sytuacji 
bytomskich szkół. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego też mam.
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Przedstawicielka Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku A. Pogorzelska – proszę mi wskazać 
artykuł w ustawie o systemie oświaty gdzie jest napisane to, czego Pan broni.

Przedstawiciel ZNP Maciej Wójcik – mogę przedstawić artykuł w prasie ...

Przedstawicielka Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku A. Pogorzelska – prasa nie jest dla mnie 
wykładnią.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  proszę mi  nie  zarzucać,  że  nie  monituję  sytuacji  płac  w oświacie.  
Monituję.  Wynagrodzenia  nauczycieli  są  zgodne  z  siatką  płac.  Np.  nauczyciel  dyplomowany 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości  4.500 brutto – zgodnie z siatką.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  zakończył  dyskusję  a  następnie  odczytał  treść 
uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekazania  w  drodze  umowy  prowadzenia  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej im. Por. Pil. Stefana Okrzei w Kręgach osobie prawnej tj. Społeczno-Oświatowemu 
Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” stanowiącej  zał. nr 4 
do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VIN/33/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów:  8 głosami  „za”,  4  głosami  „przeciw”  i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania (na sali obrad brak radnego K. Mosakowskiego).

Do punktu 4
porządku obrad

Na salę obrad powrócił radny K. Mosakowski – stan 15 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zamiaru 
przekazania w drodze umowy prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym 
osobie  prawnej  tj.  Społeczno-Oświatowemu  Stowarzyszeniu  Pomocy  Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator”  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VIN/34/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów:  9 głosami  „za” 4  głosami  „przeciw”  i  2  głosami  „wstrzymującymi  się”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Po podjęcie powyższej uchwały społeczeństwo gminy Somianka przybyłe na sesję, opuściło salę 
obrad.

Do punktu 5
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach  stanowiącej 
zał. nr 6 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  VIN/35/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
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większością  głosów:  12 głosami  „za” 2 głosami  „przeciw”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”
w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15.45 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:
                                                                        
 Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                        Rady Gminy
  Insp. ds. obsługi     
  Rady    Gminy                         Krzysztof Jan Rakowski
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