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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 XXVI 
Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. 
 Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2012r /poniedziałek/, 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 Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa na 

terenie Gminy i Miasta Nisko. 

5. Informacja Komendanta Państwowej StraŜy PoŜarnej w Nisku o stanie 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Nisko. 

6. Działalność Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, realizacja zadań statutowych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez 

Gminę Nisko za rok szkolny 2011/2012. 

8. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ ustalenia kierunków działań dla Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, dotyczących 
opracowania i realizacji programu remontu dróg pn. „Program remontu infrastruktury 
drogowej w Gminie i Mieście Nisko w latach 2013 – 2015 – nakładki asfaltowe” 
 

2/ przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Nisko, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady 
komunalne. 
 

      3/ uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”. 
 

4/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Nisko. 
 
5/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko. 
 



6/ sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
7/ ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
8/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych. 

 
9/ zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nisku Nr XII/111/11 z dnia 11 sierpnia 2011r w 
sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową 
w Przedszkolu Nr 1 w Nisku prowadzonym przez Gminę Nisko. 
 
10/zmieniająca uchwałę Nr XXIX/295/2009 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 marca 
2009 zmienioną Uchwałą Nr XXX/310/2009 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 kwietnia 
2009r oraz Uchwałą Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011r w 
sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko: dodatki do wynagrodzenia 
zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego. 

 
11/ warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania.  

 
10. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

11. 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    

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 


