PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ŁYSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łyse, dnia 12 grudnia 2018 roku
Pan/i
..............................................
Radny/a/ Gminy Łyse

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./
zwołuję na dzień 20 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00 III Sesję Rady Gminy Łyse.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Łyse.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata
2018-2021,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018,
c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
d) w sprawie przyjęcia ,,Programy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łyse,
e) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celów przyznania pomocy
w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na
zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f) w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
wymienionych w Uchwale 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023,
g) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łyse na lata 2019-2021,
h) w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”,
i) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej.
j) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łyse na 2019 rok,
k) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łyse na 2019 rok.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy bieżące:
6. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Eugeniusz Lisek

