Konarzyny, dn. 2014-01-10
Nr 0002.XXVII.2014

a/a

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję
dwudziestą siódmą sesję Rady Gminy w Konarzynach w dniu 28 stycznia
2014 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konarzynach
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy w Konarzynach.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)

wyrażenia

zgody

na

utworzenie

Spółdzielni

Socjalnej

w Konarzynach;
b)

podwyższenia

kryterium

dochodowego

uprawniającego

do

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020;
c) 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;
d) programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
e) sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania
własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania

1

odpadów komunalnych oraz o sposobie ustalania cen za usługi
o charakterze użyteczności publicznej;
f) o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od środków
transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone
w ustawie;
g) zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Konarzyny

6. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy w Konarzynach.
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