
RADA GMINY LIPNICA MUROWANA 

32-724 Lipnica Murowana 44 
Tel. 14 6852100 Fax. 14 6852102 

e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl 
 

Dnia 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Lipnicy Murowana. Proponowany porządek 

obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Interpelacje i wnioski radnych. 

5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami. 

6. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Gminy Lipnica 

Murowana. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana. 

b) uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie 

Gminy Lipnica Murowana. 

c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipnica Murowana oraz jej jednostkom podległym, określenia 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 

d) zaciągnięcia pożyczki na „Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły w Lipnicy Górnej”. 

e) zaciągnięcia pożyczki na ”Kompleksową termomodernizację budynku szkoły w Lipnicy Górnej –

modernizacja kotłowni”. 

f) zaciągnięcia pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Dolnej – etap II”. 

g) wprowadzenia zmian w WPF na lata 2017 – 2021. 

h) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

i) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej 

j) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej za 2016 rok. 



k) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Murowana 

za 2016 rok. 

l) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnica Murowana z wykonania budżetu za 2016 rok. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie – zamknięcie sesji. 

 


