
Somianka, dnia 2011.02.03

RADA GMINY SOMIANKA

PAN /I/

MIESZKAŃCY GMINY
                  

Zawiadamiam, że dnia  2011.02.07 (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy 
Somianka  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  stałych  Komisji  Rady  Gminy  z  następującym 
porządkiem posiedzenia:

1. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
2. Otwarcie, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Edukacja 

teatralna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Edukacja przez 

taniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Kurs na prawo 

jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  sołtysów  i  rad 

sołeckich.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011. 
12. Przedstawienie propozycji  do planów pracy przez poszczególne komisje stałe na 2011 r. 

oraz dyskusja nad ich wprowadzeniem do planu pracy.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej miesięcznej 

diety dla Przewodniczącego  Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy.
15. Zaopiniowanie  projektu  uchwały w sprawie  ustalenia  diet  dla  sołtysów z  terenu Gminy 

Somianka.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
17. Sprawy różne.

Zawiadamiając  o  powyższym  proszę  o  punktualne  przybycie  i  aktywny  udział 
w posiedzeniu.

   
   Z poważaniem

            Przewodniczący
              Rady Gminy

      /-/ Krzysztof Jan Rakowski


