
PROTOKÓŁ XXI/20 

 

z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  20 marca 2020r. 

w sali na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 

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. Pan Michał Kowalczyk            - informatyk 

3. Pani Anna  Magdalena Szczesna        

          

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2020 roku”.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego 

zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Somianka 

w 2020 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady Gminy 

Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

                                                              Do punktu 1 

                                           porządku obrad 

 

O godz. 13.00 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy K.J. 

Rakowski. Po stwierdzeniu quorum – w chwili otwarcia obecnych było 15 radnych – powitał 

przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

 

   Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski odczytał wniosek Wójta Gminy  

o zwołanie sesji nadzwyczajnej  stanowiący załącznik nr 2 do nin. protokołu a następnie 

przedstawił porządek obrad. Zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 

załącznik nr 3 do nin. protokołu. 



 

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, iż projekty uchwał przedstawione 

zostały i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego stanowiącej zał. nr 4 do nin. 

protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/138/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 14  

głosami „za”, 1 głos „wstrzymująca” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

funduszu sołeckiego stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/139/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 12 

głosami „za”, 2 głosy „wstrzymujące”, 1 głos „przeciw” w obecności 15 radnych podczas 

głosowania, wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 5  

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2020 roku” stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/140/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 6  

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania w zakresie bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Somianka w 2020 roku stanowiącej zał. nr 10 

do nin. protokołu. 

 



W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/141/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 14 

głosami „za” , 1 głos „wstrzymujący” w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 7  

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-

2029 stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/142/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 8  

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian 

do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r 

stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXI/143/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 9  

porządku obrad 

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 14.10 zamknął sesję 

wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XXI  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:                         Przewodniczył:                                                                                   

                Przewodniczący 

/-/ Anna Magdalena Szczesna                                                               Rady Gminy 

          

                                                                                           /-/ Krzysztof Jan Rakowski    


