
                                                                         Łoniów, dnia 16 maja 2012r. 

                          PANI/ PAN 

                                                                        ................................................................     

                                                                        RADNA/ RADNY 

                                                                        RADY GMINY ŁONIÓW 

Z A W I A D O M I E N I E  

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Przewodniczący Rady Gminy 

Łoniów zwołuje XX sesję Rady Gminy Łoniów, która odbędzie się w dniu                   

24 maja /czwartek/ 2012 r. o godz. 10
00

 -tej w Gminnym Ośrodku Kultury  w Łoniowie. 

Proponowany porządek obrad: 

       l .Otwarcie sesji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Interpelacje radnych. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami. 

      5. Informacja o zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych. 

      6. Informacja Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w sprawie 

          odbioru śmieci oraz rozbudowy składowiska w Janczycach.   

      7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

          za 2011 rok. 

      8. Podjęcie uchwał w sprawie:       

          a/ zmian w budżecie gminy na 2012 rok, 

          b/ zmiany Uchwały nr XVII/88/12 Rady Gminy Łoniów z dnia 19  

              stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

              Łoniów na lata 2012-2027, 

          c/ opinii uznania lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy  

              Łoniów, 

          d/ zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie , 

          e/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie,   

          f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie  

             zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów  

             Kolonia, 

          g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

              przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 32/24 położonej   

              w miejscowości Jasienica, 

      9. Sprawy różne                                    

     10. Zamknięcie obrad. 

         Proszę o niezawodne przybycie. 

  

 

 

 

 

                             I N F O R M A C J A  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Łoniów informuje, że sesja  
Rady odbędzie się w dniu 30 stycznia (czwartek) 2014 r.  
o godz.  10.00  w Urzędzie Gminy w Łoniowie (GOK). 
 

Proponowany porządek obrad: 

      1.Otwarcie sesji oraz przyjęcie porządku obrad. 

      2. Interpelacje radnych. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.  

      5.Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) zmian w budżecie gminy na 2014 rok, 
    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 

         2014- 2028, 
    c)  uchwalenia gminnego programu profilaktyki                                     
         i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok, 

        d) uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania  
        narkomanii na 2014 rok, 
    e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  

        dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

    f)  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”, 

         f) ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego                      

             jednostki pomocniczej przysługuje dieta, 

         g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  

             Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniu  

             ratowniczym i szkoleniu pożarniczym, 

 
       6. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy                       
           na I półrocze 2014 r.         
       7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2014 r. 
       8. Sprawy różne.  
       9. Zamknięcie obrad. 
                                                                                                                                                                                    
                                                                      Przewodniczący  
                                                                         Rady Gminy 
                                                                     



                                                                     /-/ Antoni Szpak 
 

 


