
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  czterdziestą  zwyczajną sesję Rady Gminy 

Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdania z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

6) Informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego w Gminie.  

7) Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych, zrealizowanych  inwestycje  

i remontów za 2017 rok w zakresie postępowań przetargowych. 

8) Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarowania środkami publicznymi i 

samorządowymi wszystkich jednostek oświatowych za 2017r. 

9) Informacja o pracy Urzędu Gminy pod kątem obsługi interesantów i jej stan organizacyjny.  

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne 

w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych.  

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2017 

rok.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego (zysku) 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2017 

rok. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania 

wody oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalnego dla 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2018 rok. 

19) Interpelacje 

20) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 



21) Zakończenie 

 
 

Sesja odbędzie się w dniu  30 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:00 na Sali Obrad Urzędu Gminy w 

Łapszach Niżnych.  

 

 

 


