
                                                                                               Somianka, dnia 2012.08.24

RADA GMINY SOMIANKA

RG.0002.8.2012

PAN/I/

                                                                                               MIESZKAŃCY GMINY 
SOMIANKA                      

                                                                                                                                                                 

            Zawiadamiam, że w dniu  2012.08.31 (piątek) o godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy
w  Somiance  odbędzie  się  XXV  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 w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu  i  zakresu 

kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji  przez  publiczne  szkoły  podstawowe 
prowadzone na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne 
oraz osoby fizyczne.

7. Podjęcie  uchwały w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  kształtowaniu  się 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  tym  o  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian  w uchwale  Nr  XVII/99/11  z  dnia  30  grudnia  2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 - 2020. 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do  uchwały  budżetowej  Nr XVII/100/11  Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy 
Somianka.

13. Podjęcie  uchwały  w sprawie ogłoszenia  tekstu  jednolitego Statutu  Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Somiance.

14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

        

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                           Rady Gminy

                                                                                                      /-/ Krzysztof Jan Rakowski


