
Porządek obrad na  XXXIX sesję Rady Gminy Niemce 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy 

Niemce na 2018 rok. 

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Niemce za 2017 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce. 

11. Przyjęcie sprawozdania dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r., 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Niemce. 

12. Podjęcie uchwały 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” 



 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2018 r. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzew uznanych za 

pomnik przyrody. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie 

bezprzetargowym części budynku zlokalizowanego na działce gruntu nr 149/1 

położonej w miejscowości Ciecierzyn. 

16. Przyjęcie sprawozdania oraz oceny efektywności  programu Zdrowotno-                     

Profilaktycznego  ”REHABILITACJA  LECZNICZA-AMBULATORYJNA 

(FIZYKOTERAPIA, KINEZYTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY) MIESZKAŃCÓW 

GMINY NIEMCE”  realizowanego z dotacji Gminy Niemce  za okres 02.01.2017 r.-

31.12.2017 r. 

17. Informacja  o zgłoszonych żądaniach, oraz o wydanych decyzjach, odnośnie ustalenia 

jednorazowej opłaty planistycznej, zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r.,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

18. Informacje: 

       - Przewodniczącego Rady Gminy, 

        - Wójta Gminy. 

19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Zakończenie obrad. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


