
Nisko, 2019-11-14 

BRM.0002.1.18.2019 

 

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 XVIII Sesję Rady 

Miejskiej VIII kadencji w Nisku.  

Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2019r /wtorek/, 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 12.09.2019r, 25.09.2019r. i 15.10.2019r. 

5.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

6.Ocena stanu środowiska naturalnego w Gminie i Mieście Nisko za 2018r. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sołectwa Wolina. 

8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek oraz 

zasad poboru opłaty targowej. 

9.Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu 

określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Nisko. 

10.Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego. 

11.Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy 

Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020”. 

12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości położonej w Nisku. 

13.Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. 

14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z 

właściwością. 

15. Sprawy różne. 

16. 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 

 

 

 

 

 

 


