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 Pan /i/                                                                                                

 

                                                                                                 Mieszkańcy Gminy Somianka 

                                                                                                                                                                                      

 Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 1100  w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Somiance odbędzie się XVII 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 XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. 

 z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 18 grudnia 2015 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 

2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2015 – 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr III/10/14 Rady Gminy Somianka 

z   dnia 30 grudnia 2014 r. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 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 2016-

2023; 

d)  podjęcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

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 2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez 

inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

13. Przyjęcie terminarza sesji Rady Gminy na 2016 r. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad. 

  

  

                                                                                                      Z poważaniem 

                 Przewodniczący 

               Rady Gminy                                                               

               /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


