
PROTOKÓŁ  NR XVN/11
z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 29 listopada 2011 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób 
Nieobecnych uspr.     -  2 osoby

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

.1 Żołyński Andrzej - Wójt Gminy

.2 Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta

.3 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy                  

.4 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 zmiany Uchwały Nr XIV/85/11  Rady Gminy Somianka z dnia 
31 października 2011 r.  w sprawie określenia  wzoru deklaracji  na podatek rolny,  wzoru 
deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach.

.4 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na rok 2012.

.5 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  projektu  kluczowego 
realizowanego  przez  Samorząd  Województwa  Mazowieckiego  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007  -  2013,  działania
II  -  Przyspieszenie  Rozwoju  Mazowsza,  poddziałanie2.2  Rozwój  e-usług  pn.  „Rozwój
e-usług  i  ich  dostępu  w  ramach  Mazowieckiej  Sieci  Społeczeństwa  Informacyjnego 
„M@zowszanie”. 

.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/11 Rady Gminy Somianka z dnia 
17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 
na 2011 rok.

.7 Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  16.00  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych (brak 
radnej A. Jenoch, radnego T. Dylaka i T. Kokoszki) - przystąpił do realizacji punktu 2 porządku 
obrad.
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Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski 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.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany Uchwały 
Nr XIV/85/11  Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach
i lasach stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu.  

W trakcie czytania uchwały na salę obrad przybył radny T. Dylak – stan 13 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVN/86/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2012  stanowiącej  zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVN/87/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały w sprawie   przystąpienia 
Gminy  Somianka  do  projektu  kluczowego  realizowanego  przez  Samorząd  Województwa 
Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007 -2013, działania II - Przyspieszenie Rozwoju Mazowsza, poddziałanie 2.2 Rozwój e-usług pn. 
„Rozwój  e-usług  i  ich  dostępu  w  ramach  Mazowieckiej  Sieci  Społeczeństwa  Informacyjnego 
„M@zowszanie” stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVN/88/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany uchwały
Nr VII/50/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy 
komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2011 rok stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XVN/89/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.10 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
  /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                        Rady Gminy

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

3


