
PROTOKÓŁ  NR XXVN/08

z  XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 21 listopada 2008 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 12 osób 
Nieobecnych nieuspr.    -   3 osoby

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. Kuchta Elżbieta - Insp. ds. obsługi Rady Gminy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Somianka do kategorii dróg 

gminnych. 
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  12  radnych  (brak  radnej
B. Kiersnowskiej, radnego M. Krysiaka i S. Nasiadka) - Przewodniczący przystąpił do realizacji 
punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak 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.

Radny L. Kozon – tu chodzi tylko o podjęcie jednej uchwały?

Wójt Gminy A. Żołyński – tak. Jest ona powiązana z podjętymi w dniu wczorajszym uchwałami
i  musi  być  dołączona  do  wniosku  składanego  do  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011. 

 Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.



Do punktu 3
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – chodzi o zmianę kategorii drogi. Ta uchwała potrzebna jest do złożenia 
wniosku o pozyskanie środków.
 
Radny L. Kozon – jaki jest odcinek tej drogi i jaki posiada ona numer?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  chodzi  o  1.380  mb  a  numer  nada  Wojewoda.  Projekt  uchwały 
przedstawiony został Zarządowi Powiatu i uzyskał pozytywną opinię.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  zaliczenia  drogi  na 
terenie Gminy Somianka do kategorii dróg gminnych stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr XXVN/117/08 w w/w sprawie  została podjęta większością 
głosów:  11  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności  12  radnych  podczas 
głosowania.  

Do punktu 4
porządku obrad

Wolnych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał.

Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.50 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła: Przewodniczył:
                                                                        
/-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący
     Rady Gminy
     Insp. ds. obsługi     
      Rady    Gminy                                                                         /-/ Tadeusz Jacek Tolak


