
PORZĄDEK OBRAD 

III SESJA RADY GMINY LIPIE 

27 grudnia  2018 roku  /czwartek/ o godz. 1200 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z II  Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości.  

7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach  

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

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

Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  

9. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas II Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych 

bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.  

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

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

Komisje w okresie międzysesyjnym.  

12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 listopada 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. oraz 

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

13. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.  

14. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi.  

15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok gminy Lipie.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2019. 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok.   

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2019 rok. 



21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 

2019 rok.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia 

wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnym oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

26. Interpelacje i zapytania.  

27. Wolne wnioski.  

28. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Lipie.  

 
 
   


