
Somianka, dnia 22.09.2014 r. 

RADA GMINY SOMIANKA 

 

RG.0012.5.2014 

 

 Pan /i/ 

 

 Mieszkańcy Gminy Somianka 

 

                  Zawiadamiam, że w dniu 24 września 2014 r. o godz. 14.00 (tj. środa) 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 zarządzania poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych 

niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne przedszkola, 

a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2014 – 2023. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/302/14 Rady Gminy Somianka 

z dnia 23 maja 2014 r.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/303/14 Rady Gminy Somianka 
z dnia 23 maja 2014 r. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości 

we wsi Popowo-Parcele. 
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenie środków finansowych na rok 2015 

w budżecie Gminy Somianka na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 440412W 

Celinowo – Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin – Stare Płudy – Somianka-Parcele” 

w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2015 

w budżecie gminy Somianka na realizację projektu „Budowa drogi powiatowej nr 4414W Wyszków 
– Rybno – Kręgi – Somianka – Etap I” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 

– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/270/13 Rady Gminy Somianka 
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 

– 2023. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XLV/271/13 Rady 
Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 r. 

13. Sprawy różne.                        

            

                Z poważaniem 

 

                          Przewodniczący 

                    Rady Gminy 

       /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


