
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  ósmą zwyczajną 

sesję Rady Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

6) Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarowania środkami publicznymi i 

samorządowymi w wybranych jednostkach oświatowych za 2016 rok. 

7) Informacja o działalności LZS i szkolnych kół sportowych. 

8) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 

podmiotami za rok 2016.  

9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Łapsze Niżne do oceny obejść 

na terenie Gminy Łapsze Niżne w gminnym konkursie „ Na najbardziej zadbane 

obejście”.  

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2016 

rok. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łapsze Niżne ze Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Małopolski.  

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-229/17 Rady Gminy z dnia 28 

marca 2017 roku 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.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-232/17 Rady Gminy Łapsze 

Niżne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczeni usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowani tych odpadów. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-233/17 Rady Gminy Łapsze 

Niżne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łapsze Niżne, „ Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych programem wieloletnim „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od zwrotu 

wydatków w powyższym zakresie.  



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

(projekt zostanie dostarczony na komisjach ) 

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

Niżne. (projekt zostanie dostarczony na komisjach ) 

19) Interpelacje 

20) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

21) Zakończenie.  

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych. 

 


