
Somianka, dnia 2013.11.22
RADA GMINY SOMIANKA

RG.0012.6.2013

Pan /i/

Mieszkańcy Gminy Somianka
              

Zawiadamiam, że dnia  2013.11.25 (tj.  poniedziałek) o godz. 14.00 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 uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. Zaopiniowanie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/238/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia

25  października  2013  r.  w  sprawie   zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
(Barcice).

5. Zaopiniowanie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/239/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
25  października  2013  r.  w  sprawie   zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające  finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
(Jackowo Górne).

6. Zaopiniowanie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLI/240/13  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
25  października  2013  r.  w  sprawie   zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające  finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
(Ulasek).

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych. 
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  obliczania 

podatku rolnego.
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie opłaty targowej.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. 
12. Zaopiniowanie uchwały  w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 – 2020.
13. Zaopiniowanie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XXXI/176/12  Rady  Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku.
14. Zaopiniowanie uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka.
15. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar  przed  przemocą w Gminnym Punkcie  Promocji  Zdrowia  i  Profilaktyki  w Wyszkowie
i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2014.

16. Informacja z analizy oświadczeń radnych Rady Gminy Somianka.
17. Sprawy różne.

  

               Z poważaniem

                       Przewodniczący
                 Rady Gminy

     /-/ Krzysztof Jan Rakowski


