
Nisko, 2019-07-15 

BRM.0002.1.12.2019 

 

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 XII Sesję Rady 

Miejskiej VIII kadencji w Nisku.  

Sesja odbędzie się w dniu 25 lipca 2019r /czwartek/, godz.1300 w Sali Narad Urzędu 

Gminy i Miasta w Nisku. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów sesji z 11.04.2019r, 09.05.2019r i 18.06.2019r. 

5.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

6. Ocena działalności MZK Sp. zo.o. Nisko za 2018r. 

7. Ocena utrzymania zimowego stanu dróg gminnych w sezonie 2018/2019. 

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

9. Projekt uchwały o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej 

w Nisku z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno –

Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Nisku. 

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXV /179/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 

sierpnia 2016  r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz 

zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nisku 

do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 

dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu lokalnego programu wspierania edukacji 

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

uczeń”. 

13. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Podkarpackiego oraz zatwierdzenia czynności Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zakresie 

wniesienia skargi. 

 



14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko. 

15. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nisku do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy i Miasta Nisko. 

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.  

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w 

sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”. 

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

nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nisko. 

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

przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Nisko.  

20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko./skarga z dnia 27 marca br/. 

21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko./skarga z dnia 18 marca br./. 

22. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskiej 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane 

projekty. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Sprawy różne. 

25. 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 

 

 

 

 

 

 


