
PROTOKÓŁ Nr LV/18 
 

z LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 13 października 2018r. 

w Rybackim Centrum Rekreacyjno - Turystycznym  

w Jackowie Dolnym 

 

 

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. Pan Andrzej Żołyński   - Wójt Gminy  

2. Pani Agnieszka Salwin                       - Zastępca Wójta 

3. Pani Teresa Lipska - Sekretarz Gminy 

4. Pani Anna Królikowska            - Skarbnik Gminy 

5. Pan Tadeusz Kuchta - Radny powiatowy 

6. Pan Wojciech Kozon                          - Radny powiatowy 

7. Pan Marian Krupiński - Radny Sejmiku Wojewódzkiego 

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

nin. protokołu. 
9. Kierownik GOPS – Dorota Jaworowska. 

10. Ks. Remigiusz Stacherski- Proboszcz Parafii NNMP w Popowie Kościelnym 

11. Mieszkańcy Jackowa Dolnego. 

12. Prasa lokalna. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

 z LII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

 z LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

7. Podsumowanie kadencji 2014-2018. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 14.20 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum -obecnych było 15  radnych –powitał przybyłych na 

sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 



       Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad LV zwyczajnej sesji 

(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu), dodając , iż jest to 

sesja uroczysta. Ponieważ wiąże się z odbiorem do użytku budynku pod nazwą „Rybackie 

Centrum Rekreacyjno – Turystyczne” w Jackowie Dolnym. 

 

Propozycji zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński, 

sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.  

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z LII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 

2018r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr LII/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 

2018r. nikt nie zgłaszał. 
 

W głosowaniu jawnym protokół Nr LIII/18 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 

porządku obrad 

 

Przewodniczący K. Rakowski – ta uchwała objaśniona została na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych. 

 

Wójt A. Żołyński – Uchwała dotycząca taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dotyczy 

miejscowości w których jest kanalizacja, czyli: Michalin, Somianka i  Stare Płudy. Uchwała 

reguluje płatności za każdy metr sześcienny ścieków. Ta uchwała mówi o tym, że do kwoty 

która jest kalkulowana w regulaminie gmina dopłaca połowę tej kwoty, aby odpłatność dla 



mieszkańców była niższa o połowę. 

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

do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr LV/311/18 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

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

 

     

      Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy Somianka przedstawił prezentację podsumowującą kadencję 2014-2018 

stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu. Oznajmił, że w ciągu tych 4 lat dofinansowanie na 

inwestycje dla naszej gminy wyniosło 22.702.385,00 zł.  

 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji w punkcie 8 nikt nie zgłaszał. W związku z powyższym przystąpiono 

do realizacji punktu 9 porządku obrad. 

 

Do punktu 9 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

Głos zabrał Pan Marian Krupiński Radny Sejmiku Wojewódzkiego. Podziękował radnym, 

sołtysom, Wójtowi współpracy z samorządem. Pogratulował osiągnięć i imponującego dorobku 

Wójtowi Gminy Somianka. Poinformował, że samorząd wojewódzki stara się wspierać gminy 

i powiaty. Środki w kwocie ponad 200 mln złotych zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie 

Ochotniczej Straży Pożarnej (samochody, sprzęt, remonty strażnic miejskich), dobytki 

sportowe (dotyczyły modernizacji obiektów sportowych), a także obiekty zabytkowe. Radny 

M. Krupiński podziękował za czteroletnią współpracę z samorządem i ocenił ją wysoko jako 

cenną i potrzebną dla województwa  

 

Wójt A. Żołyński – samorząd to współpraca wielu osób. Współpraca ta, jak jest jakiś problem, 

zaczyna się od sołtysów, radnych potem idzie do wójta a wójt w razie potrzeby prosi o pomoc 

radnego sejmiku. Te cztery lata były bardzo owocne dla naszej gminy. Mamy też w naszej 

gminie radnych powiatowych. Dziękuję za zgodną współpracę sołtysom, radnym gminy, 

radnym powiatowym i radnym wojewódzkim. 

 

Radny J. Kozon – w imieniu mieszkańców Starych Płud podziękował Wójtowi za 

wyremontowanie dróg, poprawienie ich stanu. 

 

Sołtys Jackowa Dolnego K. Mosak – w imieniu wszystkich mieszkańców chcę bardzo 

podziękować panu Wójtowi, pani Wójt i wszystkim, którzy pracowali nad realizacją projektu 

pod nazwą „ Rybackie Centrum Rekreacyjno – Turystyczne”. Zapraszam wszystkich na 

zewnątrz na biesiadę przy grillu. 

 



Przewodniczący Rady Gminy K. Rakowski – w związku, że kończy się ta kadencja chciałbym 

podziękować za zgodną współpracę radnym, radnym powiatowym, radnym z sejmiku. 

W imieniu radnych ogromne podziękowania w związku z kończącą się kadencją dla A. 

Żołyńskiego – Wójta Gminy Somianka, wyrazy uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz 

społeczności lokalnej i trud wniesiony w rozwój idei samorządowej. Za twórczy wysiłek i 

mądrość, które sprawiają, że gmina Somianka stale się rozwija. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K. Rakowski podziękował wszystkim radnym za współpracę w 

czasie trwania tej kadencji i wręczył im nagrody. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 15.20 zamknął sesję 

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

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

 /-/ Bożena Reniewicz        Przewodniczący 

    Rady Gminy                                                                       

 Podinsp. ds. obsługi                                                                   /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 

 

 

 

 

 


