
                                  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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2015r r. odbędzie się 

XIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.30. Obrady będą się 

odbywać w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, ul. Szkolna 23. 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się 

w dniu 12.11.2015 r. o godz. 08.00, w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. 

O godz. 10.30 odbędzie się Akademia z okazji Dnia Niepodległości.  

Porządek obrad na XIII sesję Rady Gminy Niemce 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Niemce. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ‘’Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Niemce.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
zagospodarowywanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.  
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niemce w roku szkolnym 

2014/2015. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 
13. Informacje: 
     - Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy. 
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
15. Zakończenie obrad. 
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