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BRM.0002.1.24.2012 
 

 

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 XXIV 
Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. 
 Sesja odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012r /piątek/, 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. Informacja Dyrektora PUP o działalności w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania 

bezrobociu. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu NiŜańskiego. 

2/zmiany uchwały budŜetowej na 2012 rok. 

3/ przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Z myślą o przyszłości – program rozwojowy 

Zespołu Szkół w Nowosielcu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1,Poddziałanie 9.1.2”. 

4/ udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera 

projektu pn. „Z myślą o przyszłości – program rozwojowy Zespołu Szkół w Nowosielcu” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 

9.1,Poddziałanie 9.1.2”. 

5/ zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wkład własny do projektu pn. „Z myślą 

o przyszłości – program rozwojowy Zespołu Szkół w Nowosielcu” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1,Poddziałanie 9.1.2”. 



6/określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Nisko, warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich. 

7/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

8/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości /Nisko, działka obok zbiornika na 

Podwolinie -tryb przetarg nieograniczony/. 

9/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości /Nisko, działki przy Pl. Polskiego Sierpnia 

–tryb przetarg nieograniczony /. 

10/ wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości /Zarzecze, działka przy ul. Krótkiej –tryb 

bezprzetargowy /. 

11/ wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości /działki zajęte pod ul. Rzeczną w Nisku/. 

6. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

7. 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    

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


