
                                                                                               Somianka, dnia 2012.06.14

RADA GMINY SOMIANKA

RG.0002.6.2012
Pan/i/

                                                                                               MIESZKAŃCY

GMINY SOMIANKA                      

            Zawiadamiam, że w dniu 2012.06.21 (czwartek) o godz. 1300 w sali obrad Urzędu Gminy 
Somianka odbędzie się XXIII 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 protokołów:

- z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012 r.
- z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012 r.

6. Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z  realizacji  zadań za 
2011 rok. 

7. Przedstawienie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  gminy  Somianka  za  2011  r.  przez 
kierownika GOPS Somianka.

8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za 2011 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy 
Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  do 
dokonywania czynności związanych z podróżą służbową w stosunku do Przewodniczącego 
Rady Gminy.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania "Wyróżnienia Herbem Gminy Somianka".
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  systemowego  „Wyrównać 

szanse”. 
13. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez 

właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad. 

        Zawiadamiając  o  powyższym  proszę  o  przybycie  i  aktywny  udział  w  obradach  XXIII 
zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka.

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                           Rady Gminy

                                                                                                 /-/ Krzysztof Jan Rakowski


