Ciepielów, dnia 24 stycznia 2014 roku.
RGm.0022/XL/2014

Zaproszenie na czterdziestą sesję
Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./
- zwołuję XL sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 31 stycznia 2014 roku
/piątek/ o godz. 8 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym
porządkiem obrad:
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Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Sprawozdanie wójta gminy.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w roku 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w roku 2014.
Podjęcie uchwały sprawie 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.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Podjęcie uchwały w sprawie 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.
Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na
realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, na zadanie „Przebudowa ( modernizacja) drogi
powiatowej nr 1941W Ciepielów – Świesielice – Tymienica na odcinku Ciepielów – Rekówka
z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w
km 0+000 do 2+500, dł. odcinka 2500mb.
Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.
U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./ - pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Serdecznie zapraszam.

Przewodniczący
Rady Gminy w Ciepielowie
Waldemar Czapla

