
 

 

Nisko: 2014-06-03 

 

BRM. 0002.1.49.2014 

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 XLIX 

Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. 

 

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r /poniedziałek/, godz. 13
00

 w Sali narad Urzędu 

Gminy i Miasta w Nisku. 
 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

  

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2.Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

3.Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy. 

4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2013 oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2013r. 

5.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko za rok 2013. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 

2013r. 

7. Głosowanie wniosków Komisji Rewizyjnej zgłoszonych w związku z przeprowadzeniem 

kontroli wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za rok 2013. 

8.Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2013r. 

i sprawozdaniu finansowym Gminy Nisko za 2013r. 

9.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza 

Gminy Nisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r. 

11.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

12.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Nisku wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko 

za 2013 rok. 

14.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny 

Spółka zo.o. w Nisku. 

2/zmiany uchwały budżetowej na 2014r. 

3/ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

4/przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków przedstawionych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka zo.o w Nisku. 

5/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 

2014-2016. 

6/ uchylenia uchwały Nr XLVI/352/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r w 

sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nisku do załatwiania indywidulanych 

spraw z zakresu administracji publicznej. 

7/ warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

8/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko. 

9/ ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko, położonej przy ul. Rzeszowskiej w Nisku. 

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    
  

 

 

 


