
RADA GMINY SOMIANKA Somianka, dnia 07.05.2020r. 

 

RG.0012.04.2020 

 

 

  

  Pan /i/ 

 Mieszkańcy Gminy Somianka 

 

 

 

 

            Zawiadamiam, że dnia 12.05.2020 (tj. wtorek) o godz. 13.00 w Sali na parterze 

budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 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 zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

Nr XVI/109/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Wyszkowskiego. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Somianka w 2020 roku”.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Somianka. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół 

podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych 

na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych  okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek 

godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 

3 ustawy Karta Nauczyciela 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań                      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka” 

12. Sprawy różne. 

 
 



 Zawiadamiając o powyższym proszę o punktualne przybycie i aktywny udział 

w  posiedzeniu.       

 

 

    

         Z poważaniem 

                                                                                       Przewodnicząc Rady Gminy 

 

     /-/  Krzysztof Jan Rakowski 

 

 


