
RADA GMINY LIPNICA MUROWANA
32-724 Lipnica Murowana 44

Tel. 14 6852100 Fax. 14 6852102
e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl

Dnia 5 lutego 2014 roku (środa) o godz. 900w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, 

odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Przyjęcie  raportu  za  2013  rok  o  realizacji  zadań  z  zakresu  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

b)  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” na lata 2014-2020.

c)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  osób objętych wieloletnim

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

na lata 2014 – 2020.

d) 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.

e) uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2014 – 2016.

f)  organizowania  i  prowadzenia  mieszkań  chronionych  oraz  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt

w mieszkaniach chronionych.

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

h) wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  w  Lipnicy  Dolnej  stanowiącej  własność  Gminy  Lipnica

Murowana.

i)  zmiany w załączniku do uchwały Nr XXVII.256.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopada



2013  roku  dotyczącej  przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy  Lipnica  Murowana  z  organizacjami

pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy o  działalności  pożytku  publicznego

i wolontariacie w sferze zadań publicznych w 2014 roku”.

j) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie - zamknięcie sesji.


