
 
                          PRZEWODNICZĄCY    RADY   GMINY   ŁYSE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                          Łyse, dnia 1 grudnia 2016 roku                                                                                            

                                                                                              Pan/i/ 

                                                                                               ...........................................        
  
                                         Z A W I A D O M  I E N I E 
            Na   podstawie   art. 20   ust. 1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o   samorządzie   
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)                                                             
zwołuję   na   dzień 9 grudnia  2016  r.  o godzinie  9.00  XXX Sesję Rady Gminy Łyse.  
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Łyse. 
4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady. 
5. Informacja Wójta z realizacji wniosków Rady. 
6.     Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse                           
na lata 2016 -2020, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 r., 
c) w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego i osoby fizyczne, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystania tych dotacji    

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, 
e) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, 
f) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych, 
g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łyse, 
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łyse, 
j) w sprawie uchwalenia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse, 
k) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok, 
l) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 

7.  Interpelacje i zapytania radnych. 
8.  Wolne wnioski i informacje. 
9.  Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
10.  Zakończenie obrad. 
 

Z poważaniem:  
 

                      Przewodniczący Rady   

            /-/ Stanisław Eugeniusz Lisek 


