
Somianka, dnia 2010.08.20

RADA GMINY SOMIANKA
PAN /I/ 

                                                                                               MIESZKAŃCY GMINY SOMIANKA 

                                                               

             Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2010 o godz. 13.00 (wtorek) w sali obrad 
Urzędu  Gminy  w  Somiance odbędzie  się  XLIX zwyczajna sesja  Rady  Gminy  Somianka
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

• Nr XLVII/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. 
• Nr XLVIIIN/10 z dnia 30 lipca 2010 r. 

6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z działalności za 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 

29 sierpnia  2009 r.  w sprawie  utworzenia  i  organizacji  punktów przedszkolnych  na terenie 
gminy Somianka.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Punktów  Przedszkolnych  przy  Publicznej  Szkole 
Podstawowej  w  Somiance  i  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Woli  Mystkowskiej  z  filią
w Nowych Wypychach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych 
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  inne  podmioty  niż  jednostki  samorządu 
terytorialnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Somiance.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  długoterminowego dla  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Somiance.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata
2007 – 2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  tytułu  umarzania, 

odraczania i  rozkładania na  raty należności  pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny 
przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/151/2001 Rady Gminy 
Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  uchwały  Nr  VI/39/2003  Rady  Gminy 
Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy.

18. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/53/2007  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
15  listopada  2007  r.  w  sprawie  wydzielenia  z  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  – 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

19. Podjęcie 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.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 
części wsi Janki.

21. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych za 2009 r.:
• Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania,
• Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

22. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad.

Zawiadamiając  o  powyższym  proszę  o  przybycie  i  aktywny  udział  w  obradach  XLIX 
zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka.

                                                                                                   Z poważaniem

  Przewodniczący

    /-/  Tadeusz Jacek Tolak


