
        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 2016 r., poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2017r. odbędzie się XXXII Sesja 

Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 14.00. Obrady odbędą się w Urzędzie 

Gminy Niemce,  ul. Lubelska 121, sala konferencyjna. 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenia komisji odbędą 

się w dniu 27.07.2017 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niemcach. 

 

Porządek obrad na  XXXII sesję Rady Gminy Niemce 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce". 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 

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

Centralna oraz przebudowa ciągów pieszych  ul. Leśna w m. Niemce w ciągu drogi 

wojewódzkiej  nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce - Jawidz” 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 

rzeczowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę 

chodnika w miejscowości Niemce ul. Leśna w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 

828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz około 200m ”. 



10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu 

realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej 

„umową”, zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020 . 

      11. Informacje: 

       - Przewodniczącego Rady Gminy, 

        - Wójta Gminy. 

       12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

       13. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady  
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