
Somianka, dnia 17.12.2019r. 

RADA GMINY SOMIANKA 

RG.0002.13.2019 

 

 Pan /i/                                                                                                

                                                                                             Mieszkańcy Gminy Somianka 

                                                                  

        Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Sali na parterze 

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

Somianka z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta o pracy miedzy sesjami. 

4. Przyjęcie protokołów:  

 z XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019r. 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2019-2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

Nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/35/19 Rady Gminy Somianka z dnia                  

4 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

8. Podjęcie  uchwały Nr IX/62/19 Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 2019 w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: 

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz                                   

z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, 

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”. 

9.  Uchwalenie budżetu Gminy na 2020 r.: 

a) wystąpienie wójta; 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie opinii 

przez Przewodniczących Komisji; 

c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Somianka na lata 2020-2029; 

d) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali 

użytkowych w Somiance-Parcele 25b (parter budynku Ośrodka Zdrowia) oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 

umowy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

bezprzetargowo. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

bezprzetargowo. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 

Somianka. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Somianka. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                               



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 

Somianka na rok 2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających 

na udzielaniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym 

Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji 

Gminie Wyszków w roku 2020. 

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

rozpatrywanych wniosków. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

Zawiadamiając o powyższym proszę o przybycie i aktywny udział w obradach XVI 

zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka. 

 

        Z poważaniem 

 

                    Przewodniczący 

               Rady Gminy  

       /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 


