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

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień  06.07.2018 r. XLIII Sesję
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   stałych  odbędzie  się  w dniu  06.07.2018  r.  o  godz.  09.00  w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Niemcach. 

Ponadto  Przewodniczący  Rady  Gminy  Niemce  zawiadamia,  że  w  dniu
06.07.2018  r  o  godz.  08:00 w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Niemce
odbędzie  się  posiedzenie  Kapituły  Wyróżnienia powołanej  w  sprawie
ustanowienia wyróżnienia w postaci medalu „Zasłużony dla Gminy Niemce”

Porządek obrad na  XLIII sesję Rady Gminy Niemce

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Niemce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Niemcach.

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niemce.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 

radnym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy 

Niemce.



11. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania organowi regulacyjnemu projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Niemce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na  terenie Gminy Niemce.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce.

15. Informacje:

       - Przewodniczącego Rady Gminy,

          - Wójta Gminy.

16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
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