
                     Somianka, dnia 2009.11.19

RADA GMINY SOMIANKA

PAN /I/
MIESZKAŃCY GMINY SOMIANKA

        Zawiadamiam, że dnia  2009.11.26 (czwartek) o godz. 12.00 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 zmian w budżecie Gminy na rok 2009. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka.

6. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania 
dotychczasowych  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie 
ścieków.

7. Zaopiniowanie  projektów  uchwał  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

8. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  na  podatek 
od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

9. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku 
od środków transportowych.

10. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  rolnego  na  2010  r.  podanej 
w komunikacie Prezesa GUS.

11. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  leśnego  na  2010  r.  podanej 
w komunikacie Prezesa GUS.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i lasach.
13. Głosownie w sprawie opłaty od posiadania psów.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu 
nieczystości ciekłych.

16. Omówienie spraw dotyczących utworzenia Sołectwa Popowo – Letnisko.
17. Sprawy różne.

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

  
                

 Z poważaniem

                                         Przewodniczący Rady Gminy
       

                                                                                                        /-/ Tadeusz Jacek Tolak


