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RG.0002.2.2017 

 Pan /i/                                                                                                

 

                                                                                                 Mieszkańcy Gminy Somianka 

                                                                                                                                                                                      

 Zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2017 r. (piątek) o godz. 1000  w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Somiance odbędzie się XXXII 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 XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 3 lutego 2017 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2017 - 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej 

w drodze inkasa. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę 

Somianka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.    

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 

2017 rok. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

  

                                                                                                      Z poważaniem 

                 Przewodniczący 

               Rady Gminy                                                               

               /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


