
        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 2019 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.04.2019 r. odbędzie się V 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 16.04.2019 r. o godz. 08.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce. 

Porządek obrad na V sesję Rady Gminy Niemce  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

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

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy 

Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci                        

i młodzieży z terenu Gminy Niemce.  

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

przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Niemce.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2019-2021. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                            

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                                     

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemcach.  

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

Pomocy Społecznej w Niemcach.  

17. Informacje:                                                                                                                                                                        

-  Przewodniczącego Rady Gminy                                                                                               

-  Wójta Gminy Niemce  

18.  Wolne wnioski i zapytania. 

19.  Zakończenie obrad.  

 

 

         Przewodniczący Rady  

                                                                                         Gminy Niemce 

                                                                                               Marek Podstawka 


