
PROTOKÓŁ  NR IIIN/10
z  III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 21 grudnia 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób 
Nieobecnych     -   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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy                     
4. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
5. Sołtysi i przedstawiciele 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 przyjęcia do realizacji projektu pt. „Integracja społeczności Gminy 
Somianka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom Przewodniczący Rady Gminy K.  J.  Rakowski.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  13  radnych  (brak  radnego
W. Bartosiaka i B. Sucheckiej) - 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 3 do nin.  protokołu a następnie 
przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 4 do nin. protokołu.
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Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował,  że kolejny 
wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony. Informację na ten temat przekazywałem
w miesiącu listopadzie 2010 r. Rada gminy musi w drodze uchwały podjąć decyzję o przystąpieniu 
do  realizacji  projektu.  O  terminie  jego  realizacji  oraz  naboru  będziemy wcześniej  informować
w prasie.  Projekt  realizowany będzie przez 6 miesięcy.  Skierowany jest  do 16 osób:  15 kobiet
i 1 mężczyzny. Będzie to kurs manicure i pedicure. 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji  projektu  pt.  „Integracja  społeczności  Gminy  Somianka”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IIIN/9/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska. 
Poinformowała, że proponuje się dokonanie zmian:
– w planie dochodów – zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały,
– w planie wydatków – zgodnie z zał. nr 2 do projektu uchwały,
Pozostałe załączniki do uchwały: tj:

– zał.  nr  2  a  -  Zmiany  w  planie  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu 
administracji  rządowej  oraz  innych  zleconych  gminie  ustawami  w  budżecie  Gminy
na 2010 r.,

– zał. nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2010 r.,
– zał. nr 4 – Dotacje udzielane w 2010 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora 

finansów publicznych,
– zał. nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
są ściśle związane z wydatkami wykazanymi w załączniku nr 2.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na 2010 rok  stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IIIN/10/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 5
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.30 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:
                                                                        
/-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                       Rady Gminy
 Insp. ds. obsługi     
 Rady    Gminy                      /-/ Krzysztof Jan Rakowski
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