
 

OGŁOSZENIE 

 

 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  zwołuję osiemnastą, zwyczajną sesję Rady Gminy Łapsze 

Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

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

podmiotami za rok 2019. 

7) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z udzielonych dotacji z zakresu ustawy o sporcie.  

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach 

Niżnych. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie (komunalizację) 

gruntu Skarbu Państwa położonego w miejscowości Frydman. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały 

zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców branży turystycznej w 

związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.  

11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały o 

zwolnienie z podatku od nieruchomości lub uchwały przedłużającej terminy płatności 

podatku od nieruchomości w związku z trwającą epidemią COVID-19 

przedsiębiorstwom świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej.  

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2019 

rok.  

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

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2019 

rok.  

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu przez Samodzielny 

Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych. 

15) Podjęcie rezolucji w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.  

16) Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. 

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

za rok 2019. 

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

Łapsze Niżne za 2019 rok 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 – wystąpienie Wójta Gminy, 

b) sprawozdanie finansowe, 



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

2019 rok, 

d) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łapsze Niżne, 

e) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 rok. 
i) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łapsze Niżne 

za rok 2019.  

19)  Interpelacje 

20) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

21) Zakończenie 

 

 
Sesja odbędzie się w dniu 2  czerwca  2020 r. (wtorek). Rozpoczęcie obrad o godz. 11:00 w Sali 

Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych. 

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, mając na uwadze  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,  w 

szczególności w zakresie zakazu uczestniczenia osób w spotkaniach i zebraniach niezwiązanych z 

wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz 

wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się, proszę o pozostanie w domach i korzystanie  

z udziału w sesji poprzez jej transmisję  na żywo w Internecie. 

 


