
Nisko: 2014-04-15 

BRM.0002.1.48.2014 

 

 

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 XLVIII 

Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. 

 Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014r /wtorek/, godz. 13
00

 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. bieżących spraw Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” za 2013 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Nisku za 2013rok. 

6. Informacja o zasobach pomocy społecznej w Gminie Nisko za 2013 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności MZK Spółka z o.o w Nisku za 2013 rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał w prawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy i Miasta Nisko. 

9. Informacja nt. utrzymania zimowego stanu dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta 

Nisko w okresie zima 2013-2014r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. 

2/ zmieniająca uchwałę Nr XXIX/297/09 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 marca 2009r 

w sprawie podziału Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku na dwie 

samorządowe instytucje kultury: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku i Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Nisku oraz nadania statutów nowo utworzonym instytucjom. 

3/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nisko /działka pod 

ścieżkę rowerową na os. Podwolina/. 



4/ wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości /działka pod ścieżkę rowerową 

na os. Podwolina/. 

5/ nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Racławice /ul. Kwiatów Polnych/. 

11. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

12. 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    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


