
 
 

INFORMACJA 
 

Dnia 10 marca 2016 roku o godz. 13ºº, w sali nr 117 Urzędu Gminy 
odbędzie się  XVI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska. 
 
Porządek obrad : 

1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/121/15 Rady Gminy Nowa 

Wieś Lęborska z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2016.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 1265/1 o powierzchni 0,0305 ha, położonej w 
obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 

dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości gruntowej na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu: Obliwice, Łebień, Wilkowo Nowowiejskie, 
Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Tawęcino w gminie Nowa Wieś 
Lęborska pod nazwą „Obliwice- Wiatraki”.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa 
Wieś Lęborska.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/15 Rady Gminy Nowa 
Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska”. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska służebnościami przesyłu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy 
pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś 
Lęborska.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Lęborska.  

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

                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                     Zdzisław Korda  


