
  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 dniach 25.08.2016r. i 

30.08.2016r.  odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja w dniu  25.08.2016 r. 

rozpocznie się o godz. 12.00, natomiast w dniu 30.08.2016 o godz. 11.00. 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 30.08.2016 r. o godz. 09.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Niemce. 

 Porządek obrad na XXI sesję Rady Gminy Niemce 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Niemce. 

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

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

8. Podjęcie uchwały  w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce oraz obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Niemce”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Niemce.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/312/2013 Rady Gminy 

Niemce z dnia 16 października 2013 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Niemce. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego Wzmocnienie 

bezpieczeństwa Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w obliczu współczesnych zagrożeń 

cywilizacyjnych Gminie Niemce. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 

,,Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gminie Niemce” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy za 

świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego postaci 

produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020”. 

14. Informacje: 

     - Przewodniczącego Rady Gminy, 

           - Wójta Gminy. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Zakończenie obrad. 

                   Przewodniczący Rady  

                      Gminy Niemce 

                     Sławomir Mroczek 


