
RADA GMINY SOMIANKA Somianka, dnia 2013.10.18

RG.0002.10.2013

Pan /i/                                                            

                                                                                                Mieszkańcy Gminy Somianka

                                                                                                                                                                         

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2013 r. (piątek) o godz. 1300 w sali obrad Urzędu 
Gminy Somianka odbędzie się XLI 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 XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 19 lipca 2013 r.
• z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 05 sierpnia 2013 r.
• z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 03 września 2013 r.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na  
wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007  –  
2013 (Barcice).

7. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Jackowo Górne).

8. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
(Ulasek).

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata
2013 – 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka
z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  do  Związku 

Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance do „Lokalnej Grupy 

Rybackiej Zalew Zegrzyński”.
14. Podjęcie  uchwały w sprawie trybu udzielania i  rozliczania dotacji  dla innych niż Gmina Somianka

osób  fizycznych  i  prawnych  prowadzących  niepubliczne  inne  formy  wychowania  przedszkolnego,
a  także  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Somianka uprawnień do ustalania cen i opłat 
za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej Gminy Somianka. 

16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

Zawiadamiając o powyższym proszę o przybycie i aktywny udział w obradach XLI zwyczajnej 
sesji Rady Gminy Somianka.

                                                                                                   Z poważaniem

      Przewodniczący
                 Rady Gminy

             /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


