
        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 2019 r., poz. 506) zawiadamiam, że w dniu 05.09.2019 r. odbędzie się IX Sesja Rady 

Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12.00. 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 05.09.2019 r. o godz. 08.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce. 

Porządek obrad na IX sesję Rady Gminy Niemce  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                   

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Niemce. 

4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników  

do sądów powszechnych.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Lublinie skargi Pana Z.W. na bezczynność i przewlekłość Komisji Skarg 

,Wniosków i Petycji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość i 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 



wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Niemce. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy 

rzeczowej polegającej na realizacji zadania pn.: ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

828 Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz w zakresie ciągów pieszych w m. 

Nasutów od km 13+487,65 do km 13+644,01” 

14. Informacje:   

- Przewodniczącego Rady Gminy. 

-  Wójta Gminy Niemce  

15.    Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zakończenie obrad.  

 

 

 

         Przewodniczący Rady  

                                                                                         Gminy Niemce 

                                                                                               Marek Podstawka 


