
 

 Somianka, dnia 2016.02.02 

RG.0012.1.2016 

 

RADA GMINY SOMIANKA 
  

 Pan /i/ 

                                                                                              Mieszkańcy Gminy Somianka 

 
 

 Zawiadamiam, że dnia 2016.02.04 (tj. czwartek) o godz. 13:00 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 uchwale Nr XVII/94/15 Rady 

Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 – 2023. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej 

Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy 

Somianka na lata 2015 – 2025”. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Somianka”. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie określenia zwolnień od 

podatku od nieruchomości. 

13. Przedstawienie propozycji do planów pracy na 2016 rok przez poszczególne komisje 

stałe i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji 

stałych Rady Gminy Somianka na 2016 rok. 

14. Sprawy różne. 
 

 Zawiadamiając o powyższym proszę o punktualne przybycie i aktywny udział 

w  posiedzeniu.        

                     

          Z poważaniem 
 

                     Przewodniczący 

                   Rady Gminy 

           /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


