
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  dziewiątą zwyczajną 

sesję Rady Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 środków sołeckich. 

7) Informacja Komisji Finansów po spotkaniu objazdowym dotyczącym rozpoznaniu stanu 

dróg, ulic, mostów i budynków komunalnych na terenie gminy Łapsze Niżne. 

8) Praca Urzędu Gminy pod kątem obsługi interesantów i jej stan organizacyjny.  

9) Informacja do przygotowania sezonu turystycznego w gminie oraz bezpieczeństwo  

w okresie wakacyjnym.  

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Łapsze Niżne na lata 2016-2023.  

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej 

w Niedzicy składającej się z działek ewid. nr 270 i 4068/13 w trybie 

bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości 

na rzecz Gminy Łapsze Niżne (Łapsze Wyżne) 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości 

na rzecz Gminy Łapsze Niżne ( Łapsze Niżne)  

14) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łapsze Niżne (działka 964/15 Łapsze Niżne)  

15) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łapsze Niżne (działka 964/16 Łapsze Niżne)  

16) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łapsze Niżne ( działka 964/17 Łapsze Niżne)  

17) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łapsze Niżne ( działka 964/18 Łapsze Niżne)  

 

18) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. 

„Termomodernizacja ścian i stropów oraz wymiana stolarki okiennej w budynkach 

użyteczności publicznej gminy Łapsze Niżne”.  

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

 

 



20) Interpelacje 

21) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

22) Zakończenie 

 

Sesja odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy  

w Łapszach Niżnych. 

 

 


