
1 

 

PROTOKÓŁ  NR XXXVI/17 

z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się dnia 19 czerwca 2017r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Somianka 

 

Stan radnych   - 15 osób 

Obecnych   - 10 osób 

Nieobecni uspr.  -  2 osoby 

Nieobecni 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. Królikowska Anna - Skarbnik 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 zatwierdzenia projektu pn. „Szkoła Przyszłości – rozwijanie 

kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka” nr projektu: 

RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 współfinansowanego przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017 - 2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 14:40 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

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

10 radnych (brak radnych: H. Główczyk, M. Lewandowskiej, B. Polak, M. Rogalińskiego 

i B. Sucheckiej)) - 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. 

 

Propozycji zmian do ustalonego porządku nikt nie zgłaszał.  

  

Do punktu 3 - 5 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska. 
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Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

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

projektu pn. „Szkoła Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół 

w Gminie Somianka” nr projektu: RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 współfinansowanego 

przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020stanowiącą 

zał. nr 4 do nin. protokołu.   
 

Pytań ani uwag po odczytaniu  treści uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/214/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

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

w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 – 2023 

stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu  treści uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/215/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu  treści uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVI/216/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 10 głosami „za” w obecności 10 radnych podczas głosowania. 

 

 Do punktu 6  

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14:54 zamknął 

sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 
 

 

Protokół sporządziła:                           Przewodniczył:             

   Insp. ds. obsługi                                         Przewodniczący 

obsługi Rady Gminy                                                                                     Rady Gminy 

   Elżbieta Kuchta                       Krzysztof Jan Rakowski 


