
        Z A W I A D O M I E N I E  

 

     Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2017r. odbędzie się 

XXVIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą się 

odbywać w Urzędzie Gminy Niemce,  ul. Lubelska 121, sala konferencyjna. 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się 

w dniu 29.03.2017 r. o godz. 09.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce. 

 Porządek obrad na XXVIII sesję Rady Gminy Niemce 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/209/2016 Rady Gminy 

Niemce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 

nieruchomości.  

8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2017 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemcach.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego.  



11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum 

nr 3 im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie.  

13. Informacje: 

    - Przewodniczącego Rady Gminy, 

     - Wójta Gminy. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Zakończenie obrad. 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady  

                                                                                        Gminy Niemce 

                                                                                      Sławomir Mroczek 


