
PROTOKÓŁ XVII/20 

 

z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu  8 stycznia 2020r. 

w Sali na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 

 

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. Pan Andrzej Żołyński        - Wójt Gminy 

2. Pani Anna Królikowska      - Skarbnik Gminy 

3. Teresa Lipska -                            - Sekretarz Gminy 

4. Kowalczyk Michał                      - informatyk 

5. Tadeusz Kuchta                           - Radny Powiatowy 

6. Aleksandra Krystman                  - pracownik socjalny GOPS 

7. Pani Anna Magdalena Szczesna  

8. 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. Przedstawienie porządku obrad 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady 

Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie 

Gminy Somianka. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                     

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Somianka oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

 



Do punktu 1 

         porządku obrad 

 

O godz. 10.13 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy           

K. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum –w chwili otwarcia obecnych było 13 radnych  – powitał 

przybyłych na sesję. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski przedstawił porządek obrad XVII 

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

 

Pan Wójt Andrzej Żołyński zgłosił wniosek o dołożenie do porządku obrad  Podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości              

za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka oraz podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym za wniesioną zmianą radni jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 

13 radnych podczas głosowania przegłosowali proponowany porządek obrad(wykaz imiennych 

głosowań stanowi zał . nr 4 do nin. protokołu) 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady 

Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie 

Gminy Somianka. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                     

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Somianka oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości  za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 



Innych propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

 

  Do punktu 3 

porządku obrad 

   

Skarbnik Gminy A. Królikowska objaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej            

w związku ze zmianami w uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029 stanowiącą zał. nr 5 

do nin. protokołu  
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/116/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

 

  Do punktu 4 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmian 

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

stanowiącą  zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/117/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta objaśnił uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku 

na terenie Gminy Somianka 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Somianka  stanowiącą  zał. nr 

9 do nin. protokołu. 
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/118/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu. 

O godz. 10.50 przybył radny Pan Marcin Pachulski. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta objaśnił uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyboru 



metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty stanowiącą  zał. nr 11 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/119/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

13 głosami „za”, 1 głos”wstrzymujący” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz 

imiennych głosowań stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta objaśnił uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  stanowiącą  zał. nr 13 do nin. protokołu. 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/120/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu. 

 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta objaśnił uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Somianka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somianka oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

stanowiącą  zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/121/19 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu. 

   

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

Pan Tadeusz Kuchta objaśnił uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości  za usługi odbierania odpadów komunalnych  z terenu Gminy 

Somianka. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi odbierania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka stanowiącą  zał. nr 17 do nin. protokołu. 



 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/122/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych stanowiącą zał. nr 19 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVII/123/20 w przedmiotowej sprawie została podjęta: 

14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania, wykaz imiennych głosowań 

stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

  Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Sołtys Pan M. Rogaliński  

 - zapytanie dotyczące przetargu na wywóz odpadów komunalnych 

Wyjaśnień udzielił Pan Wójt Andrzej Żołyński. 

Sołtys Pani L. Kościńska 

- zapytanie dotyczące działkowiczów, kwestia podpisywanych umów i odbioru odpadów. 

Wyjaśnień udzielił Pan Wójt Andrzej Żołyński. 

Sołtys Pan M. Siemieniewski 

- zapytanie dotyczące stosowania się do wytycznych w ustawie śmieciowej 

Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski 

Pan M. Kowalczyk 

- zapytanie dotyczące zniżki, ulgi dla rodzin wielodzietnych z tyt. opłaty za komunalne 

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Rakowski oraz Radna Pani Beata 

Polak 

 

  Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, wiceprzewodniczący o godz. 11.55 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczył:                                                                        

/-/ Anna Magdalena Szczesna           Przewodniczący 

         Rady Gminy 

 

                      /-/ Krzysztof Rakowski    

 


