
Somianka, dnia 12.02.2020r. 

RADA GMINY SOMIANKA 

RG.0002.03.2020 

 

 Pan /i/                                                                                                

                                                                                             Mieszkańcy Gminy Somianka 

                                                                  

 

        Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2020r. (tj. czwartek) o godz.10.00 w Sali na parterze 

Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy 

Somianka z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r.  

 z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Somianka na lata 2020-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/19 Rady 

Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Somianka na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form  i specjalności kształcenia, 

na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody   i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,  w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Somianka. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych  w Szkole 

Podstawowej w Somiance w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego w Somiance. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych  w Szkole 

Podstawowej im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej                             

w przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego im. gen. bryg. pil. 

Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania               

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                 

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Somianka. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Wyszkowskiego na realizacje zadania p.n. „ Powiatowe Igrzyska Sportowe 

Szkół Podstawowych”. 



16. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie 

rozpatrywanych skarg i wniosków. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

        Z poważaniem 

 

                    Przewodniczący 

               Rady Gminy  

 

       /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 

 

 

 


