
        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 2018 r., poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.12.2018r. odbędzie się III Sesja 

Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się 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 19.12.2018 r. o godz. 08.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce. 

Porządek obrad na III sesję Rady Gminy Niemce  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Niemce. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej. 

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

-Dyskusja 

-Głosownie 

      7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.  

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej gminy Niemce na 2019 r.  

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu na 2019 r.  



- Opinia  Komisji  Stałych Rady Gminy Niemce odnośnie prowizorium budżetowego. 

-Stanowisko Wójta odnośnie opinii  Komisji Stałych Rady Gminy Niemce. 

-Dyskusja  

-Głosowanie  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 

terenie gminy Niemce.  

9.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do 

nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako 

świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności alb świadczenie rzeczowe                             

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego 

rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu’’. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                    

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

      12 . Informacje: 

                - Przewodniczącego Rady Gminy 

               - Wójta Gminy. 

      13.  Wolne wnioski i zapytania. 

      14.  Zakończenie obrad. 

 

  Przewodniczący Rady  

                                                                                        Gminy Niemce 

                                                                                      Marek Podstawka 


