
 

Porządek obrad na  XXVI sesję Rady Gminy Niemce - uzupełniony 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy 

środków finansowych wynikających z rozliczenia podatków od towarów i usług 

związanych z zakładem budżetowym.  

 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach 

przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Niemce oraz warunków zwolnienia z tych opłat.  

 

8. Podjęcie  uchwały   zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej , finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy 

Niemce.  

 

9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg złożonych na działalność Wójta Gminy 

Niemce przez A.M P.: 

- z dnia 30 listopada 2016 r.  

- z dnia 20 grudnia 2016 r.  

- z dnia 10 stycznia 2017 r.  

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce       

złożonej przez  J.S  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemce prowadzenia zadania 

publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą  powiatową nr 2216L 

Elizówka – Dys na terenie Gminy Niemce.  

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemce prowadzenia zadania 

publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową nr 2212L 

Jastków – Snopków na odcinku obejmującym ul. Starowiejską w miejscowości 

Jakubowice Konińskie na terenie Gminy Niemce.  

 



13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na działce nr ew. 605 w miejscowości 

Dys,  gmina Niemce, na terenie powiatu Lubelskiego do kategorii dróg gminnych.  

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na działce nr ew. 304 w miejscowości 

Łagiewniki, na terenie powiatu Lubelskiego do kategorii dróg gminnych.  

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gmina Niemce na lata 2017-2021’’ 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności 

nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności 

przejazdu i przechodu.  

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Niemce. 

 

19. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Zdrowotno - Profilaktycznego 

,,REHABILITACJA  LECZNICZA – AMBULATORYJNA (FIZYKOTERAPIA, 

KINEZYTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY) MIESZKAŃCÓW GMINY NIEMCE’’ 

 

20. Przedstawienie informacji o jednorazowej opłacie planistycznej oraz żądania z art. 36. 

ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2017 rok”. 

22. Informacje: 

                - Przewodniczącego Rady Gminy, 

               - Wójta Gminy. 

23.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Zakończenie obrad. 

 


