
RADA GMINY SOMIANKA Somianka, dnia 30.07.2020r. 

RG.0012.06.2020 

  

  Pan /i/ 

 Mieszkańcy Gminy Somianka 

 

 

            Zawiadamiam, że dnia 18.08.2020 (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 uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/146/2020 Rady Gminy 

Somianka z dnia 12 maja 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Wyszkowskiego. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany 

7.  przepisów prawa miejscowego.  

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka 

wotum zaufania. 

10. Absolutorium dla Wójta Gminy Somianka:  

a) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy za 

2019 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacjami o 

stanie mienia komunalnego i objaśnieniami; 

c) zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok;  

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 19 maja 2020 roku w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka  absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Somianka za 2019 rok 

f) zaopiniowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok. 

11. Sprawy różne. 

    

         Z poważaniem 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

 

       /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 


