
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 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Niemce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy współpracy z Gminą Sokolniki (Ukraina). 

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

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce. 

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

napojów alkoholowych na terenie Gminy Niemce. 

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

alkoholowych na  terenie Gminy Niemce. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Niemce. 

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

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej 

na realizację zadania pn” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów-Krasienin-

Niemce poprzez budowę ciągu pieszego w m. Nasutów od km 15+247,50 do km 16 

+650,00” 



19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce XXXVIII/362/2018 z 

dnia 18 stycznia 2018 r., w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania pn. :”Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 1550L w m. Wola Niemiecka” 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce nr XXXIX/371/2018 z 

dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania pn.;” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów-

Krasienin-Niemce-Jawidz w zakresie przebudowy istniejącego chodnika przy ulicy 

Szkolnej w miejscowości Niemce od km 19 +678,30 do km 19 + 950,00” 

21. Informacje: 

       - Przewodniczącego Rady Gminy, 

          - Wójta Gminy. 

22.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Zakończenie obrad. 

 

 


