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Informuję, Ze I Sesja Rady Miejskiej w Lubawce odbędzie się wdniu 25 stvcznia 2018
roku (czwańek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej nr l9.
porzadek obrad sesii:
1. Otwarcie sesj i.
2. Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przljęcie protokolu z XV sesji.
4. Interpelacje i zapltania radnych.
5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
6. Informacja Komisji Rewizyjnej o pracy między sesjami.
7. Informacja Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce odnośnieprzygotowania
obiektów do sezonu zimowego, ferii zimowych oraz planów imprez kulturalnych w 20l 8 roku.
8. Informacja Burmistrza dotycząca zimowego utrzymania dróg w Gminie - odśnieżaniedróg
ichodników.
9. Dyskusja nad projektami uchwał oraz przyjęcie uchwał.
1) zasad używania herbu i flagi Gminy Lubawka,
2) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnościza usfugi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńcrych
dlaosóbz zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg(*owych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
3) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2018-2020,
4) rozpatuenia skargi na działalnośćBurmistrza Miasta Lubawka i Społecznej Komisj i
Mieszkaniowej,
5) zmiany UchwaĘ Nr lll34ll5 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokościopłaly za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
6) wyrźenia zgody na odstąpienie od obowiąku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości na okres l0 lat.
7) wyrńelia zgody na przekazanie nieruchomości w uz}tkowanie na rzecz Powiatu
Kamiennogórskiego,
8) wlrżenia zgody na ustanowienie służebnościgruntowej,
9) wyrłżenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierinv,ry na cz:as oznaczony do 3 Iat, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
10) wyrźenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,
11) zmiany Uchwały nr YIIIl275l17 Rady Miejskiej w Lubawce z dńa22 czerwca 201'7
roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zby.lłlania, nab},wania
i wykupu,
12) xprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 20l8.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapl,tania radnych.
1 1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad l sesji.

