
Nisko, 2014-12-03 

BRM.0002.1.3.2014 

Pan/i/…………………… 

…………………………….. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 

2013r, poz. 594 z późn. zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę III Sesję Rady 

Miejskiej VII kadencji w Nisku.  

Sesja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014r /poniedziałek/, godz.13
30 

w Sali Narad 

Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 01.12.2014r. 

3. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nisku.  

2/ powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji oświaty, kultury i sportu, 

ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. 

3/ powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji 

oświaty, kultury i sportu. 

4/ powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji budżetu i finansów, 

ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. 

5/ powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku - Komisji budżetu 

i finansów. 

6/powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji rozwoju gospodarczego i 

gospodarki komunalnej, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. 

7/powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji rozwoju 

gospodarczego i gospodarki komunalnej. 

8/ powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji pomocy społecznej i zadań 

publicznych, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. 

9/ powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji 

pomocy społecznej i zadań publicznych. 

10/ powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji Rewizyjnej, ustalenia 

zakresu jej działania i składu osobowego. 

11/ powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji 

Rewizyjnej. 



12/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na 2015 rok. 

13/ określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok. 

5. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

6. 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. z 2013r, poz. 594 z późn. zm./ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk 

 

 

 


