
Somianka, dnia 2008.03.12

RADA GMINY SOMIANKA

Pan /i/ 

                                                                                              MIESZKAŃCY GMINY

 

  
             

Informuję, że w dniu  27 marca 2008 r. o godz. 1000 (czwartek)  w sali obrad Urzędu 
Gminy  w  Somiance odbędzie  się  XVI  zwyczajna  sesja  Rady  Gminy  Somianka
z następującym porządkiem obrad:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 08 lutego 2008 r.
5. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XIV/67/2007  

z dnia 28 grudnia 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych 

dla:
a). Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance,
b). Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  określającego  wysokość  oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat,  funkcyjnego
i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych  składników  wynagradzania  dla  nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somianka na 2008 r.  

11. Podjęcie 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.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych 
przez Gminę Somianka.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Ekonomiczno  – 
Administracyjnej Szkół w Somiance.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszków. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów pracy:

a). Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
b). Komisji ds. Samorządu, Zdrowia, Oświaty oraz Porządku Publicznego.

17. Przedstawienie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XV/74/08 Rady Gminy 
Somianka  z  dnia  08  lutego  2008  r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy 
Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2008 r.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka



z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2008 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 
2008 rok.

20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad.

        Informując o powyższym proszę o przybycie i aktywny udział w obradach XVI zwyczajnej 
sesji Rady Gminy Somianka.

                                                                                                   Z poważaniem

  Przewodniczący
          Rady Gminy

    /-/  Tadeusz Jacek Tolak  


