
        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. 506) zawiadamiam, że w dniu 28.11.2019 r. odbędzie się XI 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 

28.11.2019 r. o godz. 08.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce. 

Porządek obrad na XI sesję Rady Gminy Niemce  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce                              

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2020.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2020.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niemce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody                                           

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niemcach.  



13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu polityki zdrowotnej                         

w Gminie Niemce na lata 2020-2024’’. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 

rzeczowej na realizację zadania pn.:,,Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 809 Lublin – 

Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno w zakresie budowy przejść dla pieszych oraz 

fragmentów chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 z drogą powiatową 

nr 2214L w m. Majdan Krasieniński”.  

17. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niemce w 

roku szkolnym 2018/2019 

18. Informacje:   

- Przewodniczącego Rady Gminy. 

-  Wójta Gminy Niemce  

19.    Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie obrad.         

                               

                                                                                          Przewodniczący Rady  

                                                                                         Gminy Niemce 

                                                                                                 Marek Podstawka 


