
                   Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym 

/  Dz. U.  z  2013 r. poz.  594 /    zwołuję  sesję  zwyczajną  Rady   Gminy   Mszana w dniu    

10 lutego  2014 r.   o godz. 14.00  w   sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w 

Mszanie. 

 

Proponowany porządek obrad:      

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Interpelacje. 

6. Sprawozdani Wójta Gminy  z działalności w roku 2013. 

7. Sprawozdanie z prac Komisji. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ 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, 

   b/ 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. 

    c/ ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc  

       gminy w  zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, 

   d/ miejscowego planu zagospodarowania Sołectwa Połomia, 

   e/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r. 

   f/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin doradców zawodowych  

       zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana, 

   g/ zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

   h/ zmiany uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 29 grudnia 2010 r. w  

       sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym. 

   i/  uchylenia uchwały Nr XXXV/90/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2013 r. 

       w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, 

   j/  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

       Mszana na  lata 2014  - 2019,  

   k/  zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 

9.Sprawozdanie Wójta Gminy  i Z-cy Wójta z działalności w okresie między sesjami.  

10.Odpowiedzi na interpelacje. 

11.Wolne głosy i wnioski   

12.Zakończenie obrad.             

 

 

 

                                     

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                              Tadeusz Wroński 

 

 

 


