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PROTOKÓŁ  NR LIIN/14 

z LII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się dnia 05 sierpnia 2014 r. 

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka 

 

 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecna nieuspr.     -   1 osoba 

 

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 udostępnienia do użytku powszechnego placu przy hali 

sportowej i świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej, realizowanego w ramach 

projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali sportowej oraz świetlicy 

środowiskowej w Woli Mystkowskiej”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do użytku powszechnego placu przy hali 

sportowej i boisku wielofunkcyjnym w Somiance, realizowanego w ramach projektu 

pn.: „Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez 

zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia placu do użytku publicznego w miejscowości 

Kręgi, realizowanego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw 

w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Somiance. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI/181/12 Rady 

Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 1441 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych  

(brak radnego W. Bartosiaka) - przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad. 
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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. 

 

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanych uchwał zostało przedstawione przez Wójta Gminy na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy poprzedzającym sesję nadzwyczajną 

i radni uznali, że nie ma potrzeby aby Wójt czynił to ponownie. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

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

do użytku powszechnego placu przy hali sportowej i świetlicy środowiskowej w Woli 

Mystkowskiej, realizowanego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół 

budynku hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej” stanowiącą zał. 

nr 4 do nin. protokołu.   
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIIN/312/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

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

do użytku powszechnego placu przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym w Somiance, 

realizowanego w ramach projektu pn.: „Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości 

Somianka poprzez  zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym”  

stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIIN/313/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

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

placu do użytku publicznego w miejscowości Kręgi, realizowanego w ramach projektu pn.: 

„Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kręgach w celu utworzenia centrum 
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miejscowości” stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIIN/314/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

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

tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowiącą zał. nr 7 do nin. 

protokołu.   
 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIIN/315/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania (jedna osoba nie 

wzięła udziału w głosowaniu). 

 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

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

tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIIN/316/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

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

bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych  stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.   

 

Pytań ani uwag po odczytaniu uchwały nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LIIN/317/14 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1455 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:                    Przewodniczył:

  

                                                                            

  Elżbieta Kuchta                      Przewodniczący 

                                 Rady Gminy 

  Insp. ds. obsługi                                        

obsługi Rady Gminy           Krzysztof Jan Rakowski 

 


