OOG.0002.3.2014

sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Gminy.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) z w o ł u j ę III zwyczajną sesję Rady
Gminy Łagów, która odbędzie się 30 grudnia 2014 roku o godz. 1500 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Łagowie .
Porządek obrad.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2014,
b) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
oraz planu finansowego tych wydatków,
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej zabudowanej
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy,
d) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego w
roku budżetowym 2015,
e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łagów,
f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
g) przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2015-2020,
h) podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z
pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie
dożywiania ˝pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ na lata 2014-2020,
i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015,
j) uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Łagów na lata 2015-2032”,
k) zmiany uchwały Nr XXIV.242.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2014 r. o
przystąpieniu Gminy Łagów do Stowarzyszenia ,,LGD Działaj z Nami” w okresie
programowania 2014-2020,
l) wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Łagów w Zgromadzeniu
Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
6. Interpelacje zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
9. Zakończenie obrad.
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