
 Somianka, dnia 2017.07.17 

RADA GMINY SOMIANKA 

 

RG.0002.7.2017 

 Pan /i/   

                                                                                              

 Mieszkańcy Gminy Somianka 

                                                                                                                                                                                      

 Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2017r. (czwartek) o godz. 0900  w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Somiance odbędzie się XXXVII 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 XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2017r. 

 z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2017r. 

 z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. 

 z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2017r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty 

targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków 

i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Somiance.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego w Somiance-Parcele 21 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej 

części nieruchomości w Somiance-Parcele 25B oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

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

użytkowych w Wólce Somiankowskiej 35 (część budynku parterowego) oraz wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017 - 2023. 

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

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego. 

18. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance z działalności 



merytorycznej GOK za 2016r. 

19. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 

2016 rok. 

20. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2016 rok przez 

Kierownika GOPS Somianka. 

21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2011-2016 za rok 2016. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

23. Wolne wnioski i zapytania. 

24. Zamknięcie obrad. 

 Zawiadamiając o powyższym proszę o przybycie i aktywny udział w obradach 

XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka. 

 

 

  

                                                                                                       Z poważaniem 

                 Przewodniczący 

               Rady Gminy                                                               

             /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


