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PROTOKÓŁ  NR XLII/17 

z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która odbyła się dnia 11 grudnia 2017r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Somianka 

 

Stan radnych   - 15 osób 

Obecnych   - 15 osób 

                  w tym spóźnieni   -  1 osoba 
 

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. 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 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

4. Zamknięcie obrad 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 14:27 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 

14 radnych (brak radnego R. Rakowskiego) - przystąpił do realizacji punktu 2 porządku obrad. 

  

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski odczytał wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej stanowiący zał. nr 2 do nin. protokołu i przedstawił porządek obrad –  

zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Propozycji zmian do ustalonego porządku nikt nie zgłaszał.  

  

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy T. Lipska. 

 

Kserokopia wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie 

o  przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Radny L.Kozon – jakie stawki za wodę i ścieki obowiązują w Wyszkowie? 
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Odp. Sekretarz Gminy T. Lipska: 

 Woda – 3,81 zł/m3 brutto + kwartalna opłata abonamentowa 23,35 zł. 

 Ścieki – 7,17 zł/m3 brutto + kwartalna opłata abonamentowa 20,02 zł. 

Jeśli ktoś jest odbiorcą wody i jednocześnie dostawcą ścieków to płaci jeden abonament, 

którego kwartalna stawka wynosi 32,01 zł. 

 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Na salę obrad przybył radny R. Rakowski – stan 15 radnych  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków stanowiącą zał. nr 5 do nin. protokołu.   

 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XLII/250/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14:42 zamknął 

sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 
 

 

 

 

Protokół sporządziła:                           Przewodniczył:             

   Insp. ds. obsługi                                         Przewodniczący 

obsługi Rady Gminy                                                                                     Rady Gminy 

   Elżbieta Kuchta                       Krzysztof Jan Rakowski 

 

 


