
                                  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 16.10.2015r r. odbędzie się XII 

Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12ºº. 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 16.10.2015 r. o godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niemcach.  

Porządek obrad na XII sesję Rady Gminy Niemce 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI 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 uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ‘’Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Niemce.  

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

zagospodarowywanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.  

13. Podjęcie uchwały sprawie zamiany nieruchomości.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce Nr VI/54/2015 

z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ,,Remontu chodnika w m. Pryszczowa Góra, w 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemce zadania zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi nr 2216L Elizówka m- Dys, 2217L Jakubowice 



Konińskie – Ciecierzyn, 1646L Kozłowka – Dąbrówka – Nasutów – Dys na terenie 

Gminy Niemce. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na działkach nr. Ew. 442/7 422/15 w 

miejscowości Dys, gmina Niemce. Na terenie powiatu Lubelskiego do Kategorii 

dróg gminnych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Niemce. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Niemce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Okręgowego  w 

Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie oraz do Sądu Rejonowego 

Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2016 – 2019. 

22. Informacje: 

     - Przewodniczącego Rady Gminy, 

          - Wójta Gminy. 

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Zakończenie obrad. 
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