
Porządek obrad na  XXXVI sesję Rady Gminy Niemce 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2018. 

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

do obliczenia podatku leśnego na 2018 r. 

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

obliczenia podatku rolnego na 2018 r. 

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

środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2018. 

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 uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości  i porządku 

na terenie Gminy Niemce” 

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

zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

13. 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. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu polityki zdrowotnej w Gminie 

Niemce na lata 2018-2020”. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 

„Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Rządowego programu „ 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, który umożliwia organom 

prowadzącym zakup nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) w 

celu popularyzowania czytelnictwa. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół w Krasieninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny Kosmowskiej w 

Krasieninie. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół  im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Niemcach. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Dysie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Joachima Lelewela w Jakubowicach 

Konińskich. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie. 



23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce 

Kozłowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Twórców Ludowych 

Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących 

dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów  i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce 

XXXIII/304/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia Województwu 

Lubelskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania pn.:„Przebudowa 

istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce 

w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w m. Nasutów od km 13+500 do km 

13+650” 

26. Informacje: 

       - Przewodniczącego Rady Gminy, 

        - Wójta Gminy. 

27.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

28. Zakończenie obrad. 
 

 

 

 

 

 


