
Nisko, 2018-06-04 

BRM.0002.1.50.2018 

 

Pan/i/…………………… 

…………………………….. 

 

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

z 2017r, poz. 1875 z późn. zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę L Sesję Rady 

Miejskiej VII kadencji w Nisku.  

Sesja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018r /środa/, godz.13
00 

w Sali Narad Urzędu 

Gminy i Miasta w Nisku. 

 

Porządek obrad: 

 

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2.Przyjęcie protokołu sesji z dniach : 7.05.2018r i 24.05.2018r. 

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2017 oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2017r. 

5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko za rok 2017. 

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

2017r. 

7.Głosowanie wniosków Komisji Rewizyjnej zgłoszonych w związku z przeprowadzeniem 

kontroli wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za rok 2017. 

8.Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017r  

i sprawozdaniu finansowym Gminy Nisko za 2017r. 

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

Burmistrza Gminy Nisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. 

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 2017 rok. 



14. Przedstawienie protokołu i głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 

kontroli procedury przetargowej dotyczącej gospodarki śmieciowej ( protokół do wglądu 

w BRM). 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/zmiany uchwały budżetowej na 2018r, 

2/ dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego, 

3/ zaciągnięcie zobowiązania. 

16.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

17.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 2018r, poz. 994 z późn. zm./ 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk 

 

 

 

 

 

 


