
RADA GMINY LIPNICA MUROWANA
32-724 Lipnica Murowana 44

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

Dnia 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godz. 900  w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej, odbędzie się XXVII 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.Ponowna  Informacja  Kół  Łowieckich  o  prowadzonych  oględzinach  i  szacowaniu  szkód 

wyrządzonych  w  uprawach  przez  zwierzynę  w  2013  roku  w  Gminie  Lipnica  Murowana  oraz 

informacja Łowczego Okręgowego.

7. Przyjęcie informacji o:

a)stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu

i egzaminów.

b)oświadczeniach majątkowych po analizie dokonanej przez Urzędy Skarbowe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy  Lipnica  Murowana  z  organizacjami  pozarządowymi

i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego

i wolontariacie w sferze zadań publicznych w 2014 roku”.

b)określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 

terenie Gminy Lipnica Murowana.

c)określenia  wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie  Gminy 

Lipnica Murowana.

d)obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica 

Murowana.

e)zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie 

Gminy Lipnica Murowana.



f)zatwierdzenia  wysokości  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie 

ścieków na 2014 rok oraz ustalenia wysokości dopłat do opłat za usługi zbiorowego odprowadzania 

ścieków.

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

zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

i ich części.

h)zmiany uchwały o zamianie nieruchomości.

i) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

j) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10. Wolne wnioski.

11.Zakończenie - zamknięcie sesji.


