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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 446,1579) 
zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Lipsku VII kadencji 2014-2018, która 
odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 10°° (poniedziałek) w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 24 października 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie 

od 25 października 2016 r. do 28 listopada 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podj ęcie uchwał w sprawie:

1) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) Zwolnień w podatku od nieruchomości,
3) Obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego,
4) Ustalenia wysokości podatku od środków transportowych,
5) Ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości,
6) Opłaty prolongacyjnej,
7) Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm. 395),

8) Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko,
9) Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela,
10) Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego,
11) Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krępa Kościelna dotyczącego 

zmiany przedsięwzięcia/zmiany zakresu przedsięwzięcia
12) Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 

2000-2020,
13) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,

6. Wnioski i zapytania sołtysów.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y  
Rady Miejskiej w Lipsku

Zając

Podstawa prawna:
Zwolnienie z pracy na czas pracy w organach Rady Miejskiej w Lipsku następuje na podstawie art. 25 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz rozporządzenia ministra pracy 
i polity ki socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielanie 
zwolnień od pracy (Dz, U. z 2014 r. poz. 1632)
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