EdADA

UCHWAŁA NR Y l34l20l9

GMINY

ŁANIĘTA

RADY GMINY ŁANIETA
z dnia

11 stycznia 20I9t,

w sprawie zmiany uchwaĘ nr XIX/102/08 l{ady Gminy Łanięta z dnia l0 grudnia 2008r
w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin
,,CENRTUM" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.
Napodstawię art. l8 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.L]. z2018 r.,poz.994,1000,i349,143ż i2500) uchwala się, co następuje;

(tj,

§ 1.W uchll,ale l{acll,GlniIlv ł.anięta nr XlXi 102/2008 [{ad1,(inrinr l-allięta clnia 10 gltrdnia
2008 w spralvie przl,stąpienia Gminv Łanięta do Stor,r,arzvszcrliit Rozw,o.ir,r Cjmiri
..C]ENI'RUN4" \\i charaktcrzc człorrlta zwl,czltjnego i przl,jęcia Statuttt rvp1,orvirdza się
1-1astępu

j

ące

ztliialll

:

1) § 2 otrzvtluje brznicrric

.^Do rcprczerrtac,ji Cnrit,ll. \\, sto\\,Łtrzl,szenir_r.
nlo\\lći r,i,§ 1 c]elcguje się \V(l.ita Cnlin1, I)ana'T'onlasza Szczęsnego".

§ 2. \!'r koI,tlitlic tLchrłałrptlrr

ie

o

ktciry,nl

t,za się \\'ćl jtou i (jIllirrr,ł,anięta.

§3. L]chuała licIlotlzi r.r zrcic z clnicll-1 pocljęcia ipocilcga ogłoszcllil_t rr sposób zrłl,cza.jorł,cl
prz1, jęty,.

"-ąffi?Ti,,*?s,"
Artur'Rddzihowski

Załącznik dcl
Llchrł,ałrIlad1., Cnrinl,ł-anięta
Nr Vi3:ł l20I9
z c,lllia 1 l stl,cznia 20 i 9r.

t'LĄ].r PRACy
Racl_v

Lp.

Cmin1,

w,

Łaniętach na l półrocze 2019 roku,

'rertnin
Tenlatr,,lia

sesi i

])rzecllrłacla

materiał1,

LJrł,agi

eżący,ch pro.j ektóu, uc,hlr,ał
przy g oto wan1,,c lr i przec1 s tarł,ionl,ch pr zę.1,
Wójta Gnlin1, tv 11,1I:
Pod.j

1

ęcie

bi

- rł, sprarvie przl,jęcia budzctt_t grrlin1,
Stl czcli ł-anięta na 20lc)r.
\\lo.jt gnlinr
- ri. sprarr ic przr jęcia \\,'iclolctIlie,i
I'rilgt-ttlzr iinatlstlttt,i (inliIlr Lallięta rla lata
]01 C)t2()22

2.

l'otljęcie biczącl,ch pro.jeittori uchri,ał
plz\ goto\\,anl cIr i przeclstari,iorll,ch prze/
\\'ó.ita (;niin1 $, t\,l]l:
- rv spralvie l)laIlórl plac) Kclnlis.ji Racl_i
(jnrirrv
Marzec
- il, splarłie zmialr rv budzecic
- r,r, sprarvie llchrvaletli,a ..Pro9.ralrlLl opielti
lracl zrvierzętalli bezc]onlllvIrri oraz
przec i rr,c1 zi ał arl i a bezcJomno ści zrł,i crząt n a
tercnie CiIninr, ł-anięta li, 201tJrolitt"
l'rzr,lęcie sprarr ozclań z ul litlt,lttllia buclze tr_l
to],, 20l 8 ilraz irclziclcrlic
abstllltttll,i1-1lll \\'(l jttllt i (]IlliIlr za rtl]< 2()l8

Wo.jt Cimin1

gIllillr za

a

J.

\4ąj

l)ocljęcic biczącl,ch plrtl.je l.tóri lLcIlri al
przr,gotori itn1 ch i przeclstarł itln\ ch przez
Wó.ita Cninr,.

Wojt (inlinl
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