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AUTOPOPRAWKI DO PORZĄDKU OBRAD 

 

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 XXII  zwyczajną sesję Rady Gminy Łapsze 

Niżne z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie przez  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Spisz-Podhale 

informacji  o dotychczas zrealizowanych oraz planowanych działaniach. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Łapsze Niżne. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie między sesyjnym. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym. 

7. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019. 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łapsze Niżne  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia statutów sołectw. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii  Gminy Łapsze   Niżne  na  2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów   alkoholowych na  2021   rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie  

      Gminy Łapsze Niżne. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie złożenia petycji do Ministra Infrastruktury w 

sprawie przebudowy mostu na rzece Białce w miejscowości Trybsz w ciągu drogi 

powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat nieruchomości gminnej położonej  

w miejscowości  Niedzica-Zamek oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres                 

10 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Łapsze Niżne, 

położonej w Niedzicy w sąsiedztwie przejścia granicznego ze Słowacją. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dotychczasowemu 

najemcy na okres 3 lat części nieruchomości gminnej położonej w Niedzicy przy  

ul. 3 Maja oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunków i trybu jej składania za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łapsze Niżne 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

23. Interpelacje. 

24. Wolne wnioski i zapytania radnych, odpowiedzi. 

25.  Zakończenie.  

 

 


