
PROTOKÓŁ  NR XXXIXN/13

z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 05 sierpnia 2013 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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą

zał. nr 2 do nin. protokołu.                  

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 
– 2020.

4. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej  Nr  XXXI/176/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  15.08  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski.  Po 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 3 do nin.  protokołu a następnie 
przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3 - 4
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanych uchwał w sprawach:
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– zmian  w  uchwale  Nr  XXXI/175/12  Rady Gminy  Somianka  z  dnia  28  grudnia  2012  r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 – 2020,

– zmian do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 
2012 roku,

skarbnik Gminy i  wójt Gminy poinformowali, że w budżecie na 2013 r. zaplanowana została kwota 
w  wysokości  500.000  zł.  Na  dofinansowanie  przebudowy  dróg  powiatowych:  Celinowo  oraz 
Ulasek i  Skorki  -  schetynówki  (do 50%wartości).  Okazuje  się,  że  dofinansowanie  dla  Powiatu 
musimy zagwarantować w wysokości 78.691,78 zł. W przeciwnym przypadku wniosek nie będzie 
rozpatrywany. Powiat przekaże nam 280.000 zł na inne inwestycje tj:

– kwotę 120.000 zł. na drogi 65 i 66 transportu rolnego w Starych Wypychach (przebudowa),
– kwotę 68.000 zł. na wymianę dachu na szkole w Jackowie Górnym,
– kwotę 92.000 zł. na bieżące utrzymanie dróg.

Ponadto proponuje się przeniesie środków między działami.  Po otwarciu ofert  na budowę dróg 
gminnych okazało się, że w Starych Wypychach są oszczędności a w Kozłowie ich brakuje. 

Radny M. Rogaliński – czy Powiat podejmie uchwałę o przekazaniu środków?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, podjął już uchwałę dn. 31 lipca 2013 r.

Radny W. Bartosiak – czy Powiat  mógł  podjąć uchwałę przed podjęciem decyzji  Rady Gminy 
Somianka?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, to kwestia zaufania.

Innych pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

Do punktu 3
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmian w uchwale 
Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  Wieloletniej  
Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2013  –  2020  stanowiącą  zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIXN/233/13  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania

Do punktu 4
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowiącą zał. 
nr 6 do nin. protokołu.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXIXN/234/13  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15.25 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                        Rady Gminy

    Insp. ds. obsługi                                  
obsługi Rady Gminy   /-/ Krzysztof Jan Rakowski

na  podstawie  notatek  sporządzonych  przez  sekretarz  Gminy  stanowiących  zał.  nr  7  do  nin. 
protokołu.  
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