
Somianka, dnia 2011.10.25

RADA GMINY SOMIANKA

PAN /I/ 

                                                                                  MIESZKAŃCY GMINY SOMIANKA 

             
Zawiadamiam, że w dniu  2011.10.31 (poniedziałek) o godz. 1400 w sali obrad 

Urzędu  Gminy  Somianka  odbędzie  się  XIV  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. Przyjęcie protokołów:
• z XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 05 września 2011 r.
• z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 13 października 2011 r.
5. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 – 2020.

9. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  IV/17/10  z  dnia
30 grudnia 2010 roku.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  Uchwały  Nr  XXV/142/2005 
Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminy udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Somianka.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pomnika przyrody.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  żyta  przyjmowanej  jako 

podstawa obliczania podatku rolnego.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 

nieruchomości.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  na  podatek  od 

nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
16. Głosowanie  w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  leśnego  na  2012  r.  podanej 

w komunikacie Prezesa GUS.
17. Głosowanie w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
19. Wolne wnioski i zapytania.



20. Zamknięcie obrad.

                                                                                                            Z poważaniem

  Przewodniczący
             Rady Gminy

         /-/ Krzysztof Jan Rakowski


