
 Somianka, dnia 2018.02.28 

RADA GMINY SOMIANKA 

 

RG.0012.2.2018 
 

 Pan /i/ 

 

 Mieszkańcy Gminy Somianka 

 
 

            Zawiadamiam, że dnia 2018.03.05 (tj. poniedziałek) o godz. 13.00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Somianka odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji 

Rady Gminy z następującym porządkiem: 
 

1. Wybór przewodniczącego posiedzenia. 

2. Otwarcie, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej 

Nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017r. 

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

Wyszkowskiego (dokumentacja na drogę nr 3433 na odcinku od drogi krajowej Nr 62 

do miejscowości Wielęcin). 

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

Wyszkowskiego (przebudowa drogi Nr 4414 na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-

Somianka III etap).  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Somianka 

w latach 2018-2021. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół 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 przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Somianka w 2018 roku”. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  podziału Gminy Somianka na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych.  

13. Sprawy różne. 
 

   

                           

               Z poważaniem 

 

                     Przewodniczący 

                   Rady Gminy 

            /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


