
PORZĄDEK OBRAD 

II SESJA RADY GMINY LIPIE 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.   

7. Informacja na temat założeń realizacji I etapu projektu dotyczącego wymiany opraw oświetlenia 

ulicznego – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.  

8. Omówienie SIWZ drugiego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu 

gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.  

9. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach  

w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian. 

10. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu 

Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  

11. Informacja z realizacji wniosków mieszkańców  zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – 

pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.  

12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.  

13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i  wnioskach podjętych przez 

Komisje w okresie międzysesyjnym.  

14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz 

informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie 

gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Urodziny 1000 +. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. 



22. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek 

pomocniczych gminy. 

26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.  

27. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Lipie.  

 
 


