
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 piętnastą, zwyczajną sesję Rady 

Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy. 

4) Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 

Delegatury w Nowym Targu. 

5) Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Łapsze Niżne w roku 2019. 

6) Sprawozdania z pracy Rady Gminy Łapsze Niżne w roku 2019. 

7) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

8) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

9) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych  z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Łapsze Niżne.  

12) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Niedzicy. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Niedzicy. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedzicy 

poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

17) Interpelacje. 

18) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

19) Zakończenie 

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek). Rozpoczęcie obrad o godz. 9:00 w Sali 

Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.  

 


