
PROTOKÓŁ  NR XXIN/12
z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

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 Żołyński Andrzej - Wójt Gminy

.2 Królikowska Anna - Skarbnik Gminy                  

.3 Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

.4 Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 
protokołu.

Porządek obrad:

.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

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

.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 – 2020.

.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 z dnia
30 grudnia 2011 roku.

.5 Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  08.23  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych  -  
przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad.

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 - 4
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że  



Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  jest  efektem  proponowanych  zmian  budżetowych.  Następnie 
szczegółowo omówiła zał. nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2012 r.  
informując o:

– zmniejszeniach w planie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych w 2012 roku o kwotę 74.337,00 zł. 

– zwiększeniach w planie dochodów z tytułu:
– subwencji ogólnej części oświatowej na 2012 rok o kwotę 142.455,00 zł.

– odpłatnego  nabycia  prawa  własności   w  rozdz.  70005  „Gospodarka  gruntami
i nieruchomościami”o kwotę 524.359,00 zł. 

– dofinansowania  kosztów  inwestycji  z  WFOŚiGW  w  rozdz.  90005  „Ochrona 
powietrza atmosferycznego i klimatu”o kwotę 204.517,00 zł.

– zwiększeniach w planie wydatków z tytułu inwestycji na ogólną kwotę 796.994,00 zł, którą 
przeznacza się na realizację zadań pn. Termomodernizacja oraz zmiana pokrycia dachu na 
budynku Urzędu Gminy -  kwotę 301.542,00 zł , oraz budynku Zespołu Szkół w Somiance - 
kwotę 495.452,00 zł.

Wójt Gminy A. Żołyński – można wymienić cztery powody proponowanych zmian budżetowych:
– zmniejszenie subwencji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
– zwiększenie subwencji oświatowej,
– zwiększenie działu nieruchomości z uwagi na możliwość ...
– starania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz  budynku 

Zespołu Szkół w Somiance.

Radny W. Bartosiak – w jakiej wysokości dofinansowania możemy się spodziewać?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – 50% ale tylko na samą termomodernizację budynków. We wniosku 
również będzie uwzględniona zmiana pokrycia dachowego co obniży wysokość dofinansowania
w porównaniu do kosztów całości zadania do 25%. 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w Uchwale
Nr XVII/99/11 z  dnia 30 grudnia 2011 r.  w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 
Somianka na lata 2012 – 2020 stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIN/116/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej Nr XVII/100/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIN/117/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.



Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 08.36 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                      Rady Gminy

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


