
Nisko, 2018-09-04 

BRM.0002.1.53.2018 

 

Pan/i/…………………… 

…………………………….. 

 

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

z 2018r, poz.994/ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę LIII Sesję Rady Miejskiej 

VII kadencji w Nisku.  

Sesja odbędzie się w dniu 13 września 2018r /czwartek/, godz.13
00 

w Sali Narad 

Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Wręczenie decyzji o przyznaniu stypendiów Burmistrza wyróżnionym uczniom. 

3.Przyjęcie protokołów sesji z : 20.06.2018r , 19.07.2018r. i 10.08.2018r. 

4.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/zmiany uchwały budżetowej na 2018r, 

2/ zmian we Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nisko na lata 2018-2026. 

3/ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nisko, 

4/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn „Nowosielec 

produkcyjno – usługowy” 

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020” 

6/ zmieniającą  uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 

w Nisku w ośmioletnia Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 w Nisku, 

7/ zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r do 31 sierpnia 2019r. 

8/ utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, 

9/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki nr 3044/15 położonej 

w Nisku, 

10/ wyrażenia zgody na oddanie w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste gruntu 

i sprzedaży położonego na tym terenie garażu (działka nr 1032/26 w Nisku), 

11/wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 3704/6 położonej 

w Nisku, 



12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 3038/1 położonej 

w Nisku, 

13/ wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr  3441/14 położonej w Nisku na rzecz jej 

dotychczasowego użytkownika wieczystego, 

14/ wyrażenia zgody na nabycie działki nr 367/7 położonej w Wolinie, 

15/ wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Nisko, 

16/ nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” (S.Puchalski – 

pośmiertnie) 

17/ nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” (Ks. W. Kenar), 

18/ nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” (Cz. Łopucki), 

19/ nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” (Koło 

Numizmatyczne w Nisku), 

20/ nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” (Towarzystwo Ziemi 

Niżańskiej), 

21/ nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Nisko (B. Kulczyk), 

22/nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Nisko (T. Kulczyk), 

23/ nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Nisko (J. Pomiankiewicz), 

24/ nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Nisko (O. Krasiwski), 

6.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

7.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 

 

 

 

 

 

 


