
Porządek obrad na  XIV sesję Rady Gminy Niemce 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

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

obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2016. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

do obliczenia podatku leśnego na 2016 r. 

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

obliczenia podatku rolnego na 2016 r. 

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

środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2016. 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji  

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad 

ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej 

poboru w drodze inkasa  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dot. Opracowania pn. ‘’Ocena stanu zdrowia oraz 

określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby 

opracowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd 

Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021’’. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków’’. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemce prowadzenia zadania 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2217L Jakubowice Konińskie – 

Ciecierzyn, 546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów – Dys’’ na terenie Gminy 

Niemce. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ,, Przebudowa chodnika w m. Pryszczowa Góra, w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin- Kierzkówka – Przytoczno’’ 

17. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań pn.:  

            1),,Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn 

            2) ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów –  

Dys’’ w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020’’ 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta Gminy 

Niemce.  

19. Informacje: 

20. - Przewodniczącego Rady Gminy, 

21. - Wójta Gminy. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Zakończenie obrad. 

 


