
 

 

Nisko, 2019-09-11 

BRM.0002.1.15.2019 

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 XV Sesję Rady 

Miejskiej VIII kadencji w Nisku.  

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

Gminy i Miasta w Nisku. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Nisko za rok szkolny 2018/2019.  

3. Sprawdzenie listy obecności. 

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołów sesji z 11.07.2019r, 25.07.2019r i 13.08.2019r. 

6.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

7.Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2018r. w zakresie 

zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 

8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie Gminy i Miasta Nisko za 2019r. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy i Miasta Nisko za I półrocze 2019r. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na 

lata 2019-2030. 

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

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

13.Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Podkarpackiego dotyczącego stwierdzenia nieważności §7, §8 ust.1 i 22, § 11, § 12 

załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XII/103/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko. 

 



14. Projekt uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i 

Miasta Nisko na lata 2019-2022. 

15. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania środków na 

dofinansowanie kosztów zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów 

azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na 

terenie Gminy i Miasta Nisko, realizowanych przez osoby fizyczne (zwane dalej 

procedurą)./projekt uchwały zostanie przesłany w terminie późniejszym/. 

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

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Nisko. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023. 

18. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Sprawy różne. 

21. 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 

 

 

 

 

 

 


