
Somianka, dnia 21.06.2021r. 

RADA GMINY SOMIANKA 

RG.0002.5.2021 

 

 

 

 Pan /i/        

                                                                                        

                                                                                             Mieszkańcy Gminy Somianka 

 

        Zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2021r. (tj. sobota) o godz.10.00  w Sali na parterze 

budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance odbędzie się XXXIII 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 XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2020r, 

 z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 stycznia 2021r, 

 z XXX  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2021r, 

 z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia  28 kwietnia 2021r, 

 z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 11 maja 2021r 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Somiance do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Somianka. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka w latach 2021-2025”. 

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

Finansowej Gminy Somianka na lata 2021-2029. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej  

Nr XXVIII/187/20 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2020r. 

9. Raport o stanie gminy za 2020 rok: 

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka wotum 

zaufania. 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok: 

a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za 2020 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacjami            

o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami; 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok;  

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku z dnia 14 kwietnia 2021 roku 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somianka  absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok; 

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną 



Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Somianka za 2020 rok 

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

        Z poważaniem 

 

                    Przewodniczący 

               Rady Gminy  

 

   /-/    Krzysztof Jan Rakowski 

 

 

 

 


