
Porządek obrad na  XXXVIII sesję Rady Gminy Niemce 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom 

z terenu Gminy Niemce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w wysokości ½ w 

prawie własności nieruchomości.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku 

biurowo-technicznym położonym w Niemcach przy ul. Lubelskiej 119 na działce gruntu 

nr 695/1. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do  realizacji projektu 

„Kompetencje na starcie” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce XXXVI/388/2017  

z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 

rzeczowej na realizację zadania pn.:„Przebudowa istniejącego odcinka drogi 



wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce w zakresie wykonania chodnika dla 

pieszych w m. Nasutów od km 13+500 do km 13+650”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 

rzeczowej na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w m. Niemce ul. Centralna 

w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej 

na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin 

- Niemce - Jawidz w zakresie ciągów pieszych na odcinku km 21+635,5 do km 21+895 

w ul. Leśna m. Niemce”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na 

realizację zadania pn.:„Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej 

Nr 1550L w m. Wola Niemiecka”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych na terenie 

Gminy Niemce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2018 rok”. 

20. Informacje: 

       - Przewodniczącego Rady Gminy, 

        - Wójta Gminy. 

21.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Zakończenie obrad. 
 

 

 

 

 

 

 


