
OGŁOSZENIE 

 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.)  z w o ł u j ę  trzydziestą 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 XXXII Sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

5) Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.  

6) Analiza gospodarki wodnej na terenie Gminy.  

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapsze Niżne.  

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łapsze Niżne z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok.  

9) Podjęcie uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łapsze Niżne.  

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

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów.  

11) Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  

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

wodę opłat odbiorców grupy I. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia w Niedzicy. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Błogosławionego 

Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Łapsze Niżne.  

17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na terenie Gminy Łapsze Niżne.  

18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni 0,33 ha 

stanowiącej część nieruchomości położonej w Łapszach Niżnych składającej się 

z działki ewid. nr 323/2 w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat. 

19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni 0,06 ha 

stanowiącej część nieruchomości położonej w Łapszach Niżnych składającej się 

z działki ewid. nr 323/2 w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat. 

20) Interpelacje 



21) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

22) Zakończenie 

 

Sesja odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 na Sali Obrad Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych.  

 

 


