
OGŁOSZENIE 

 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  piątą zwyczajną sesję Rady 

Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów  głosowania w  wyborach sołeckich w 

Gminie Łapsze Niżne, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib sołeckich komisji 

wyborczych. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2019 roku.  

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Niedzicy.  

9) Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Łapszance. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej  położonej we Frydmanie. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 

31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działek o nr 

ewid. 719/2, 720 i 2900, położonych w miejscowości Kacwin (obręb Kacwin) przy  

ul. Świętej Anny.  

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 

31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym nieruchomości tj.  działki o nr ewid. 4348, 

położonej w miejscowości Niedzica (obręb Niedzica) przy ul. Kanada. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w 

trybie bezprzetargowym nieruchomości tj. części  działek o nr ewid. 337 i 338, 

położonych w miejscowości Trybsz (obręb Trybsz), części  działki o nr ewid. 3956, 

położonych w miejscowości Niedzica (obręb Niedzica).  

14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w 

Gminnym Żłobku „Przystanek Maluszka” w Niedzicy prowadzonym przez Gminę 

Łapsze Niżne i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych 

opłat.  

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej komisji Edukacji Spraw 

Społecznych i Praworządności Rady Gminy Łapsze Niżne na 2019 r. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Łapsze Niżne na 2019 r. 

17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Łapsze Niżne na 2019 r. 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy. 

19) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok. 



20) Interpelacje. 

21) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

22) Zakończenie.  

 

Sesja odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych.  

 


