
Nisko, 2019-06-03 

BRM.0002.1.10.2019 

 

Pan/i/…………………… 

…………………………….. 

 

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

2019r, poz. 506 z późn. zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę X Sesję Rady 

Miejskiej VIII kadencji w Nisku.  

Sesja odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r /wtorek/, godz.1000 w Sali Narad Urzędu 

Gminy i Miasta w Nisku. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018r. /materiały na płycie CD/. 

6. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018r.  

7. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko wotum zaufania za 

2018r. 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 

2018r./przekazano z materiałami na sesję w kwietniu/ 

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018r. 

10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko za 2018r. 

11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Nisko sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018r. 

12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Nisko za 2018r.  

13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r. 

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.  

15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Nisku wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

16. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i 

Miasta Nisko z tytułu wykonania budżetu za 2018r. 



 

 

17. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r./materiały na płycie CD/ 

18. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na lata 

2019-2026. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

20. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko. 

22.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku. 

23.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nisko pn: „Zdolny 

uczeń”. 

24.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego p.n. „Zbiornik Podwolina” 

25.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko /działka nr 1877/10 przy ul. 

Kilińskiego w Nisku/. 

26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko /działka nr 4716/20 przy ul. 

Nowej Bocznej w Nisku/. 

27. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników 

sądowych. 

28. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników. 

29. Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu Gminy Nisko. 

30. Interpelacje i zapytania radnych. 

31. Sprawy różne. 

32. 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 2019r, poz. 506 z późn. zm./ 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marcin Folta 

 



 

 

 

 

 


