Rada Miejska w Jasieniu
III Sesja w dniu 6 grudnia 2018, godz. 10:00
Radni - Sesja

Zapraszam Panią/Pana na obrady III sesji Rady Miejskiej w dniu
6 grudnia 2018 roku (czwartek). Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego o godzinie 10.00.
1. Otwarcie III sesji RM w Jasieniu.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Informacja radnych powiatowych
4. Informacja

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

o

działaniach

podejmowanych w okresie międzysesyjnym
5. Informacja o działalności Burmistrza.
6. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie
dożywiania" na lata 2019 - 2023.
9. 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
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
10.Podjęcie uchwały w 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 rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
11.Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia między gminnego pomiędzy
Gminą Lubsko, a Gminą Jasień w zakresie zapewnienie miejsc
w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jasień.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w roku 2019
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jasień na 2018 r.
14.Sprawy różne.
15.Zamknięcie obrad III sesji RM.
Podstawa usprawiedliwienia nieobecności w pracy: art.25 ust.3 ustawy
z 08.03.1990 r. (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jasieniu
/-/ Zbigniew Walczak

