
 

Porządek obrad na  XVI sesję Rady Gminy Niemce 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 

nieruchomości.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 

nieruchomości.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 z dnia 12 listopada 

2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w opłatach za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Gminy Niemce na 2016 r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na lata 2016 r.” 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce Nr 

XIV/135/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ,,Przebudowa chodnika w m. 

Pryszczowa Góra, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin -  

Kierzkówka - Przytoczno’’ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Niemce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznym usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Niemce, którym ustalono obwód oraz określenia dokumentacji niezbędnej do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.  

16. Informacje: 

     - Przewodniczącego Rady Gminy, 

       - Wójta Gminy. 



17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


