
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  trzecią zwyczajną sesję Rady 

Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy. 

4) Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 

5) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

6) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na  2019   rok. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii Gminy Łapsze   Niżne  na  2019 rok. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Łapsze Niżne.  

10) Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do określonych w taryfie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę opłat odbiorców grupy I.  

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapsze Niżne”. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 

także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łapsze 

Niżne.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za 

pomnik przyrody. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok.  

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

Niżne.  

17) Interpelacje. 

18) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

19) Zakończenie.  

 

Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu 

Gminy w Łapszach Niżnych.  

 


