
 
 
 
 

PRZ EWO DNICZ ĄCY  
RADA G MINY NO WA WIEŚ L ĘBO RSKA         

______________________________________________  
                                                              

ZAWIADOMIENIE 

 
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2016 roku o godz. 13ºº, 
w sali nr 117 Urzędu Gminy odbędzie się  XXII Sesja Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska. 
 
Porządek obrad : 

 
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nowa Wieś 

Lęborska za 2015 rok.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowych oznaczonych numerami : 397 o powierzchni 0,20 ha, 398 o 
powierzchni 0,31 ha, 399 o powierzchni 0,02 ha, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Krępa Kaszubska.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżaw na nieruchomości gruntowe na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w 
budynku mieszkalnym nr 22 A w miejscowości Wilkowo Nowowiejskie na rzecz 
najemcy.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Nowa Wieś 
Lęborska. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy 
najmu powierzchni użytkowej pod bankomat, stanowiącej własność Gminy Nowa 
Wieś Lęborska.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
pomorskim. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Nowa Wieś Lęborska. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zakończenie obrad.   
    

                                                                       Przewodniczącego Rady Gminy 
                                                                          /-/ Zdzisław Korda  


