
RADA GMINY LIPNICA MUROWANA 
32-724 Lipnica Murowana 44 

Tel. 14 6852100 Fax. 14 6852102 
e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl 

 
Dnia 21 marca 2012 roku (czwartek) o godz. 900 w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej, odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Lipnica 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica 

 Murowana 

 b) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

 ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

 Lipnica Murowana 

 c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

 komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 d) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lipnica 

 Murowana 

 e) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

  właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana 

 f) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

 właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

 nieczystości na terenie Gminy Lipnica Murowana 

 g) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

 zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

 terenie Gminy Lipnica Murowana 

 h) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 



 i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lipnica Murowana własności gruntów do 

 gminnego zasobu nieruchomości 

 j) przejęcia przez Gminę Lipnica Murowana od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

 gminy Lipnica Murowana obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych  

  k) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana 

    l) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lipnica Murowana środków 

 stanowiących fundusz sołecki 

    ł) udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie do realizacji zadania p.n. „Przebudowa 

 drogi wojewódzkiej nr 966 na odcinek Gdów – Tymowa” 

 m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na dofinansowanie realizacji 

 zadań z zakresu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 

 n) zmiany WPF 

 o) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 

8. Wolne wnioski. 

9.Zakończenie - zamknięcie sesji. 


