
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 trzynastą zwyczajną sesję Rady 

Gminy Łapsze Niżne z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy. 

4) Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

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

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

Niżne. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Łapsze Niżne na lata 2020-2022”, 

sporządzonego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. w Nowym 

Targu. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łapsze Niżne z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok.  

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Łapsze Niżne. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki 

organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Łapsze 

Niżne i nadania jej statutu. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Łapsze Niżne.  

13) Interpelacje. 

14) Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

15) Zakończenie 

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek). Rozpoczęcie obrad o godz. 9:00 w Sali 

Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.  

 


