
RADA GMINY LIPNICA MUROWANA 

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

e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl 
 

 

Dnia 30 listopada 2016 roku (środa) o godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej 

odbędzie się XVIII 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 o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

7. Przyjęcie informacji o oświadczeniach majątkowych po analizie dokonanej przez Małopolski Urząd 

Wojewódzki w Krakowie, Urząd Skarbowy w Bochni i Brzesku. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zamiaru likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej, stanowiącej Szkołę Filialną w Lipnicy Dolnej. 

b) zatwierdzenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 

rok oraz ustalenia wysokości dopłaty do dopłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. 

c) 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 2017 roku”. 

d) wystąpienia Gminy Lipnica Murowana ze Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby. 

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

Gminy Lipnica Murowana. 

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

Murowana. 

g) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica 

Murowana. 

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

Lipnica Murowana. 

i) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016 

roku. 



j) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnica Murowana na lata 2016 – 2021. 

k) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. 

l) przekazania z budżetu Gminy Lipnica Murowana środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej. 

ł) rozpatrzenia skargi P.A.J i P.M.J. reprezentowanych przez pełnomocnika P.J.J. na działalność Wójta Gminy 

Lipnica Murowana. 

m) rozpatrzenia skargi P.J.P-F. na działalność Wójta Gminy Lipnica Murowana. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie – zamknięcie sesji. 

 

 


