
Somianka, dnia 2011.03.11

RADA GMINY SOMIANKA

PAN /I/

MIESZKAŃCY GMINY SOMIANKA

Zawiadamiam,  że  dnia  2011.03.16  (tj.  środa)  o  godz.  12.00 w  sali  obrad  Urzędu  Gminy 
Somianka rozpocznie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Po zrealizowaniu punktów 
1-11, zaplanowany został  ok. godz. 14.00 wyjazd do świetlicy środowiskowej w Skorkach celem 
realizacji punktu 13 porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Somianka na lata 2011 – 2020.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2011.

8. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
a) Somianka – Parcele 2009 - 2017
b) Nowe Wypychy 2009 – 2017,
c) Barcice 2010 - 2017,
d) Ulasek 2010 – 2017.

9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów:
a)  boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku,
b) boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw znajdujących się na terenie Publicznej Szkoły      
    Podstawowej w Jackowie Górnym,
c) placu zabaw  znajdującego się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej
    z filią w Nowych Wypychach.

10. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  odmowy  uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia 
naruszenia prawa. 

11. Przedstawienie projektów planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Gminy na 2011 r.
i ich zaopiniowanie.

12. Sprawy różne.
13. Spotkanie  z  przedstawicielami  Firmy  WINDPROJEKT  Sp.  z  o.o.  zainteresowanej  budową 

elektrowni  wiatrowych  na  terenie  gminy  Somianka  –  spotkanie  z  udziałem  mieszkańców 
miejscowości Skorki i Zdziebórz w świetlicy środowiskowej w Skorkach ok. godz. 14.00.

   
   Z poważaniem

                                  Przewodniczący
                       Rady Gminy

              /-/ Krzysztof Jan Rakowski


