
Nisko, 2020-02-12 

BRM.0002.1.22.2020 

Sz.P.…………………… 

…………………………….. 

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

2019r, poz. 506 z późn. zm./ – z w o ł u j ę XXII Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji w 

Nisku.  

Sesja odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r /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 z XIX, XX, XXI sesji Rady Miejskiej w Nisku. 

5. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

6. Sprawozdanie z działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” za 2019r. 

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku za 2019r. 

8. Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2019r. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście 

Nisko na lata 2017-2019 za 2019r.  

10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2019r. 

11. Sprawozdania z działalności sołectw i zarządów osiedli za 2019r. 

12. Roczne sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej za 2019r. 

13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Nisko Spółka 

zo.o. z siedzibą w Nisku i objęcia w zamian nowych udziałów. 

14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2020r. 

15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości w 

formie aportu do spółki „Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku”. 

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

Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

/tryb bezprzetargowy, działka nr 1300/22 przy ul. Sopockiej/. 

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

Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowosielec. 



18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku 

trybu przetargowego./tryb bezprzetargowy, działka przy pl. Wolności (punkt totalizatora). 

19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany 

nieruchomości./dot. uchwały Nr XXXIV/269/17 z 22.03.2017r - działka pod nową siedzibę 

Sądu Rejonowego w Nisku/. 

20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania 

z Parku Miejskiego w Nisku. 

22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko 

na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. 

23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko na lata 2020-2032. 

24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika 

przyrody. 

25. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy i Miasta Nisko. 

26. Sprawy różne. 

27. 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./ 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marcin Folta 

 

 

 

 


