
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  czwartą zwyczajną sesję Rady 

Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy. 

5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

6) Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku 

Policji w Łapszach Niżnych za okres 2018 roku.  

7) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

za rok 2018.  

8) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za 

pomnik przyrody.  

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej w zakresie wywozu nieczystości ciekłych świadczone przez 

Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne.  

11) Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.        

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 

które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadają lub posiadały na terenie Gminy 

Łapsze Niżne. 

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

 

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

Niżne. 

16) Interpelacje. 

17) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

18) Zakończenie.  

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych.  


