
Nisko: 2012-03-12 
BRM.0002.1.19.2012 
 
 

Pan/i/ ………………… 

  …… .……………………..  

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę XIX 
Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. 
 Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2012r /środa/, godz. 1300 w Sali Narad Urzędu 
Gminy i Miasta w Nisku  
 
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 

3. Informacja Burmistrza nt. bieŜących spraw Gminy. 

4. Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 

5. Informacja Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów z pracy organów 

pomocniczych. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dot. wykonania uchwał Rady Miejskiej i 

wykonania zaleceń i wniosków podjętych przez stałe Komisji Rady Miejskiej. 

7. Głosowanie zaleceń Komisji Rewizyjnej zgłoszonych w związku z przeprowadzeniem 

kontroli dot. wykonania uchwał Rady Miejskiej i wykonania zaleceń i wniosków 

podjętych przez stałe Komisji Rady Miejskiej. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ podjęcia apelu dotyczącego zamiaru likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Nisku. 
 
2/ zmiany uchwały budŜetowej na 2012 rok. 

3/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy i Miasta 
Nisko na 2013 rok. 
 
4/ pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 
publicznego p.n. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów - Nisko w km 61 + 285 
do km 61 + 557 w m. Nisko. 

 
5/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków przedstawionych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku. 



 
6/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. 
„Zadąbrowa i Hawryły”, gmina Nisko./materiały na płycie CD/ 
 
7/ wyraŜenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany   
nieruchomości./zamiana z Parafią w Nowosielcu/ 
 
8/ wyraŜenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie darowizny 
nieruchomości./darowizna gruntu od Parafii w Nowosielcu/  
 
9/ wyraŜenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości 
połoŜonej w obrębie Niska /grunt przy ul. Willowej/. 
 
10/ wyraŜenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Nisko./tryb bezprzetargowy, działka na os. 1000-lecia- 
projekt uchwały wycofany z obrad XVIII sesji/ 
 
11/ wyraŜenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Nisko. /tryb bezprzetargowy, działka na os. 1000-lecia- 
projekt uchwały wycofany z obrad XVIII sesji/ 
 
12/ nadania nazw ulicom na terenie miasta Niska /ul. Jaśminowa i ul. Kasztanowa/. 

13/ wyraŜenia zgody WyŜszej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku na umieszczenie Herbu 
miasta Niska na materiałach promocyjnych Szkoły. 

 
9. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z zakładu pracy: 
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym /Dz.U. Dz 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
              Waldemar Ślusarczyk    

 
 

 

 

 

 



 


