
 Somianka, dnia 21.06.2016 r. 

RADA GMINY SOMIANKA 

 

RG.0002.6.2016  

 Pan/i    
                                                                                           
                                                                                               Mieszkańcy Gminy Somianka                                                                                                                                                                                              
 

              

 Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Somiance odbędzie się XXIII 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 między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

- z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 maja 2016 r. 

- z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2016 -2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo-Parcele. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomość nr 1040/1 położoną w obrębie Tulewo Górne w pasie drogi powiatowej 

Nr 4414 na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi- Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Somianka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka. 

16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 
 

   

 

                                                                                                              Z poważaniem 

          Przewodniczący 

          Rady Gminy                 

          /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


