
         Dmosin ,dn. 21.01.2014r. 
   
 
 

Zawiadamiam ,że na dzień 24 stycznia 2014r. o godz. 14-tej zwołuję XXVIII 
nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Dmosin      
 
Proponowany porządek XXVIII  nadzwyczajnej sesji: 
 

1. Otwarcie XXVIII  nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dmosin 
2. Przyjęcie proponowanego porządku  XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Dmosin 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad XXVIII Sesji Rady Gminy 
4. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach: 

a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020. 
b) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania . 
c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  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„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020. 
d) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną. 
5.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020. 
b) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania . 
c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  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„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-202 
d) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną. 
6 . Wolne wnioski i zapytania 
7.  Zamknięcie XXVIII  nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dmosin. 

 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
         Wanda Michalska 



 
 

 


