
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  pierwszą zwyczajną sesję 

Rady Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Wręczenie nagród uczestnikom  konkursu „Na spot zachęcający do wymiany palenisk 

domowych”. 

4) Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy. 

5) Sprawozdania z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

6) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

7) Informacja Komisji ds. Finansów i Rozwoju Gospodarczego ze spotkania wyjazdowego 

poświęconego analizie stanu dróg, ulic, mostów po okresie zimowym oraz zapoznanie się ze 

stanem budynków komunalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.   

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu odprowadzania 

ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łapsze Niżne. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy 

Łapsze Niżne. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 

lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr 411, 

położonej w miejscowości Falsztyn przy ul. Kościelnej. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w publicznej 

szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne. 

14) 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 2018 

roku.  

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

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

Niżne. 

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

Łapsze Niżne za 2017 rok 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 – wystąpienie Wójta Gminy, 

b) sprawozdanie finansowe, 

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

2017 rok, 

d) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łapsze Niżne, 



e) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 rok. 

i) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łapsze Niżne 

za rok 2017.  

18) Interpelacje 

19) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

20) Zakończenie 

 
 

Sesja odbędzie się w dniu  26 czerwca  2018 r. (wtorek) o godz. 11:00 na Sali Obrad Urzędu 

Gminy w Łapszach Niżnych.  

 


