
OGŁOSZENIE 

 

 

           Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  dwudziestą  siódmą  zwyczajną 

sesję Rady Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

6) Informacja o działalności kół łowieckich na terenie Gminy Łapsze Niżne.  

7) Informacja o pracy komisji i punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii.   

8) Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych, zrealizowanych inwestycji i 

remontów w roku 2016 w zakresie postępowań przetargowych. 

9) Informacja o terminie złożenia oświadczeń majątkowych radnych.  

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 

listopada 2015r. nr XII-112/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Rady Gminy Łapsze Niżne.  
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości na 

rzecz Gminy Łapsze Niżne. 

12) Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łapsze Niżne. 

13) Podjęcie  uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz sieć 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie 

Gminy Łapsze Niżne.  

14) Podjęcie  uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.  

15) Podjęcie  uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im 

punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.  

16) Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na terenie Gminy Łapsze Niżne. 

17) Podjęcie  uchwały w sprawie dopłat do 1m
3 
ścieków dla gospodarstw domowych. 

18) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

19) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

20) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok. 



23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapsze 

Niżne. (projekt zostanie dostarczony na komisjach ). 

24) Interpelacje 

25) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

26) Zakończenie.  

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 marca  2017 r. (wtorek ) o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych. 

 


