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PROTOKÓŁ  NR XLV/18 

z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się dnia 5 marca 2018r. 

w sali konferencyjnej 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. Pan Andrzej Żołyński  - Wójt Gminy 

2. Pani Agnieszka Salwin  - Zastępca Wójta 

3. Pani Anna Królikowska  - Skarbnik Gminy   

4. Pani Elżbieta Kuchta    - 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 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2018-2023. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLIII/254/17 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego 

(dokumentacja na drogę nr 3433 na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości 

Wielęcin). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego 

(przebudowa drogi Nr 4414 na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka III etap).  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 

dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i publicznych szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne 

i fizyczne. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 15:45 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 

15 radnych - 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 
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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. 

 

Propozycji zmian do ustalonego porządku nikt nie zgłaszał.  

  

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał przedstawione zostało na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych poprzedzających sesję. Radni uznali, że nie ma potrzeby ponownie 

przedstawiać uzasadnień.  

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023 stanowiącą 

zał. nr 5 do nin. protokołu.   
 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/263/18 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 XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r.  

stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.   

 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/264/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego (dokumentacja na drogę nr 3433 na odcinku 

od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcin)  stanowiącą zał. nr 7 do nin. protokołu.   

 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/265/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

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

pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego (przebudowa drogi Nr 4414 na odcinku 

Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka - III etap)  stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.   

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/266/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół realizujących 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne 

niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.   

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLV/267/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15:50 zamknął 

sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 
 

 

 

 

Protokół sporządziła:                           Przewodniczył:             

   Insp. ds. obsługi                                         Przewodniczący 

obsługi Rady Gminy                                                                                     Rady Gminy 

   /-/ Elżbieta Kuchta                     /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 


