
PROTOKÓŁ  NR XXIIN/12
z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 25 maja 2012 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób 

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 - Z-ca Wójta 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  uchwalenia  Wieloletniego  programu  gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012 -2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu pt.: „Kategoria C – czynny 

zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu pt.:  „Mobilni w Somiance”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.:  „Przedszkolak  to  ja”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  15.45  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych (brak 
radnej A. Jenoch) - 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.

Z sali obrad wyszła radna D. Majewska – stan 13 radnych.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.



Do punktu 3
porządku obrad

Z  uwagi  na  omówienie  projektów  uchwał  na  Wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych 
poprzedzającym  sesję,  które  odbyło  się  tuż  przed  sesją,  radni  uznali  za  zbędne  ponowne 
przedstawianie uzasadnienia do podejmowanych uchwał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012 
-2016 stanowiącej zał. nr 4 do nin. protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIIN/118/12  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Na salę powróciła radna D. Majewska – stan 14 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
wyróżnienia herbem gminy Somianka stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIIN/119/12  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  przyjęcia  do 
realizacji  projektu  pt.:  „Kategoria  C  –  czynny zawodowo”  w ramach  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIIN/120/12  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  przyjęcia  do 
realizacji projektu pt.: „Mobilni w Somiance” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIIN/121/12  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji  projektu  pt.:  „Przedszkolak  to  ja”  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 
stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.  



W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIIN/122/12  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.09 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                       Rady Gminy

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


