
Somianka, dnia 2013.02.12
RADA GMINY SOMIANKA

RG.0012.1.2013

Pan /i/

MIESZKAŃCY GMINY SOMIANKA
              

Zawiadamiam,  że  dnia  2013.02.22  (tj.  piątek)  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  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  dopłat  za  zbiorowe  zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie  pobierane przez  szkoły wyższe  i  zakłady doskonalenia  nauczycieli  oraz  specjalności
i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
7. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  Programu  opieki  nad  zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2013 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Somianka.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. 
10. Przedstawienie  propozycji  do  planów  pracy  na  2013  r.  przez  poszczególne  komisje  stałe

i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
Somianka na 2013 rok.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w 
drodze bezprzetargowej.

12. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XIVN/88/2004  Rady  Gminy 
Somianka z dnia 12 marca 2004 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przejęcia przez Gminę Somianka zadania zarządzania 
drogami Powiatu Wyszkowskiego.

14. Przedstawienie informacji za 2012 rok dotyczącej udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny.

15. Sprawy różne.

Zawiadamiając  o  powyższym  proszę  o  punktualne  przybycie  i  aktywny  udział
w posiedzeniu.

                
     Z poważaniem

                         Przewodniczący
                 Rady Gminy

             /-/ Krzysztof Jan Rakowski


