
OGŁOSZENIE 

 

 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  zwołuję 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 VII sesji Rady Gminy. 

4) Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy. 

5) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

6) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

7) Informacja Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego z posiedzenia objazdowego 

poświęconego rozpoznaniu stanu dróg, ulic i mostów na terenie Gminy Łapsze Niżne po 

okresie zimowym.  

8) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 

podmiotami za rok 2018. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2019 rok. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łapsze Niżne. 

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

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2018 

rok. 

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

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2018 

rok. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łapszach Niżnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V-44/19 Rady Gminy Łapsze Niżne  

z dnia 26 lutego 2019r.  

16) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące  

w Niedzicy. 

17) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedzicy w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedzicy. 

18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2019 

roku. 



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

pomnik przyrody. 

20) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Gminy Łapsze Niżne”. 

21) Podjęcie rezolucji w sprawie zapewnienia ochrony przed zagrożeniem wodami 

powodziowymi rzeki Białka. 

22) Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok. 

23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łapsze Niżne 

za rok 2018. 

24) Przyjęcie Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Łapsze Niżne za 2018 rok 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 – wystąpienie Wójta Gminy, 

b) sprawozdanie finansowe, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 

2018 rok, 

d) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łapsze Niżne, 

e) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu gminy za 2018 rok, 

f) opinia regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku absolutoryjnego Komisji 

Rewizyjnej. 

g) dyskusja nad sprawozdaniem, 

h) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2018 rok. 
i) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łapsze Niżne 

za rok 2018.  

25)  Interpelacje 

26) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

27) Zakończenie 

 

Sesja odbędzie się w dniu  27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu 

Gminy w Łapszach Niżnych.  

 


