
 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  trzydziestą drugą zwyczajną sesję 

Rady Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

5) Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Statutowej. 

6) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze 

Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji. 

8) Prezentacja dotychczasowych działań stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz 

Podhale.   

9) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łapsze Niżne w roku szkolnym 

2016/2017.  

10) Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017. 

11) Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarowanie środkami finansowymi przez 

GOK w ramach udzielonej dotacji. 

12) Informacja Komisji Edukacji o analizie stanu bazy p.poż. na terenie Gminy Łapsze Niżne. 

13) Podsumowanie gminnego konkursu na „Najbardziej zadbane obejście”.  

14) Analiza oświadczeń majątkowych. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

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

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

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

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę 

Łapsze Niżne wsparcia przyznanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi 

Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie, w ramach umowy o udzielenie 

bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych 

lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii 

społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo 

społeczne dla Spółdzielni Socjalnej „SKWER” z siedzibą w Łapsze Niżne, ul. Jana 

Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne.  

19) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2017 rok. 



20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łapsze Niżne. 

21) Interpelacje 

22) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

23) Zakończenie 

 

Sesja odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 na Sali Obrad Urzędu 

Gminy w Łapszach Niżnych.  

 

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                        mgr Zdzisław Majerczak  


