
PROTOKÓŁ XXIII/20 

 

z XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  26 czerwca 2020r. 

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 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. Pani Anna Królikowska      - Skarbnik Gminy 

3. Kowalczyk Michał                      - informatyk 

4. Pani Anna Magdalena Szczesna  

5. Sołtysi– stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów: 

 z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 lutego 2020r. 

 z XIX  zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020r. 

 z XX  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2020r 

 z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 marca 2020r 

 z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020r 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 

prowadzonym szkołom. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka” 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego w  Somiance-Parcele 21  oraz  odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia tej umowy. 

12. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie 

rozpatrywanych skarg i wniosków. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad. 

 



Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 10.10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy           

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

przybyłych na sesję. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXIII zwyczajnej 

sesji (zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). 

Uwag do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

 

  Do punktu 3 

porządku obrad 

   

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

 

 

  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 lutego  

2020r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVIII/20 został przyjęty: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 5 

do nin. protokołu.  

 

 Zmian do protokołu z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego  2020r.  

nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XIX/20 został przyjęty: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 6 

do nin. protokołu.  

 

 Zmian do protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca  

2020r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XX/20 został przyjęty: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 7 

do nin. protokołu.  

 

 Zmian do protokołu z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 marca  

2020r.  nikt nie zgłaszał. 



 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXI/20 został przyjęty: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 8 

do nin. protokołu.  

 

 Zmian do protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 12 mja  

2020r.  nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXII/20 został przyjęty: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania,  wykaz imiennych głosowań stanowi zał. nr 9 

do nin. protokołu.  

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej            

w związku ze zmianami w uchwale budżetowej. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029 stanowiącą zał. nr 10 

do nin. protokołu  
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/152/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

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

stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła uchwałę w sprawie zmian do Uchwały budżetowej 

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

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 

stanowiącą  zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/153/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

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

stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński objaśnił uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka. 

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

zmiany Statutu Gminy Somianka stanowiącą  zał. nr 14 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/154/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:             

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

stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu. 

   



Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński objaśnił uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 

prowadzonym szkołom. 

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

zapewnienia wspólnej obsługi prowadzonym szkołom stanowiącą  zał. nr 16 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/155/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:               

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

stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński objaśnił uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 

w Somiance. 

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

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowiącą  zał. nr 18 do nin. 

protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/156/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta:            

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

stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Pan Wójt A. Żołyński objaśnił uchwałę w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań     i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka”. 

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

uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Somianka” stanowiącą  zał. nr 20 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIV/157/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

14 głosami „za”, 1 głosem wstrzymującym w obecności 15 radnych podczas głosowania, wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Pan Wójt Andrzej Żołyński objaśnił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu lokalu użytkowego w Somiance-Parcele 21 oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

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

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Somiance-Parcele 21 oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy stanowiącą  zał. nr 22 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXIII/158/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 



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

stanowi zał. nr 23 do nin. protokołu. 

   

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji B. Gajewski odczytał protokół                              

z posiedzenia Komisji w dniu 23.06.2020r.  

 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

 

Radna Pani A. Czyż w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców podziękowała za 

inwestycję polegającą na „Przebudowie drogi gminnej Nr 440414W Stare Kozłowo – Nowe 

Kozłowo” 

  

 

  Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 10.50 zamknął sesję 

wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XXIII  zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:                                                                         

/-/ Anna Magdalena Szczesna                      Przewodniczący 

         Rady Gminy 

 

                     /-/ Krzysztof Rakowski    

 

 

 


