
PROTOKÓŁ  NR XLVIIIN/14

z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 04 kwietnia 2014 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 
Nieobecna nieuspr.     -   1 osoba

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu 

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy                
2. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
3. Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pn.  „Modernizacja  oddziałów 

przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych  w  Gminie  Somianka”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Podjęcie  w  sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Somianka  zadania  Powiatu  Wyszkowskiego
w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.

5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  1508 otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili  otwarcia obrad obecnych było 14 radnych 
(brak radnego W. Bartosiaka) - przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

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

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że w ramach 
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Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 216.868,00 zł.  Kwota ta zostanie wydatkowana na 
dostosowanie i wyposażenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. czterech oddziałów przedszkolnych 
przy trzech szkołach podstawowych: dwa oddziały w Somiance oraz po jednym w Ulasku i Woli 
Mystkowskiej. Projekt jest finansowany w 100% ze środków zewnętrznych. Szkoły prowadzone 
przez stowarzyszenia również otrzymały środki na ten cel. w ciągu 10 dni musimy podpisać umowę 
i to jest główny powód zwołania dzisiejszej sesji.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji  projektu  pn.  „Modernizacja  oddziałów  przedszkolnych  przy szkołach  podstawowych
w Gminie Somianka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  stanowiącą zał. nr 4 do 
nin. protokołu.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIIIN/292/14  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że na bieżące utrzymanie dróg środków jest za mało, ale 
nie dokładamy. Wykonywane są  prace w ramach otrzymanych środków tzn. wykaszamy pobocza
i zbieramy śmieci.

Radny M. Rogaliński – czy do zimowego utrzymania dróg dołożono nam środków?

Odp.  Wójt  miny  A.  Żołyński  –  tak,  dostaliśmy zwrot,  ale  i  tak  1.100  zł.  mamy  w  plecy  bo 
wykonano posypywanie po rozliczeniu.

Radna B. Polak – czy już równarki pracują w terenie?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  tak,  od  7  kwietnia  br.  można  dokonać  zgłoszenia
do p. J. Szumowskiego.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski odczytał  treść uchwały w sprawie  przyjęcia przez 
Gminę  Somianka  zadania  Powiatu  Wyszkowskiego  w  zakresie  bieżącego  utrzymania  dróg 
powiatowych na terenie Gminy Somianka stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.  

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLVIIIN/293/14  w przedmiotowej sprawie  została podjęta 
większością głosów:  13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania. 

2



Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1517 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
  /-/ Elżbieta Kuchta              Przewodniczący 
                       Rady Gminy

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