
 
 

Nisko: 2012-06- 12 
BRM. 0002.1.23.2012 

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 XXIII 
Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. 
 
Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012r /piątek/, godz. 1300 w Sali narad Urzędu Gminy 
i Miasta w Nisku. 
 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
  
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2.Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej z dnia: 31.05 i 14.06.2012r. 

3.Informacja Burmistrza nt. bieŜących spraw Gminy. 

4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu i zadań inwestycyjnych za rok 2011 oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2011r. 

5.Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z realizacji budŜetu za 2011r. 

i sprawozdaniu finansowym Gminy Nisko za 2011r. 

6.Przegłosowanie wniosków i zaleceń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej z 

wykonania budŜetu Gminy i Miasta Nisko za 2011r. 

7.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Burmistrza 

Gminy Nisko sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2011r. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2011 oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Nisko za rok 2011. 

9.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko za rok 2011. 

10.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Nisku wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 

13. Sprawozdanie z działalności MZK Spółka zo.o. 

14.  Podjęcie uchwał w sprawie: 



1/zmiany uchwały Nr XVI/135/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 listopada 2011r 

dotyczącej „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nisko na lata 

2011-2014 z perspektywą do roku 2018”. 

2/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie cmentarza w Nowosielcu. 

3/zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

15.  Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

16.  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    
  
 

 


