
                                                                       Nieborów, dn.18.05.2018 r. 

 
                        

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW 
                                                
        Zgodnie z § 15 Statutu Gminy Nieborów – załącznik do Uchwały Nr X/41/03 Rady 

Gminy w Nieborowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego  

z dnia 19 września 2003 r. Nr 260, poz. 2296) zwołuję na dzień  29 maja  2018 r. LVI  sesję 

VII kadencji Rady Gminy Nieborów. 
               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Nieborów. 

                            
   Porządek obrad : 

1. Otwarcie.  

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z obrad LV sesji Rady Gminy Nieborów. 

      4.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Michałówek, 

Nieborów i Piaski; 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bobrowniki; 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Bobrowniki, Kompina, Nieborów 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy  

      w Nieborowie z dnia 28 kwietnia 2003 r.; 

5) zmian w budżecie Gminy na 2018 r.; 

6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018 – 2022; 

7) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochód budżetu Gminy Nieborów za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest  pieniądz 

elektroniczny, 

8) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Łowiczu w sprawie podziału 

powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów 

okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.  

      5.   Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami   

            pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  

            kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.  

      6.  Informacja o działalności sportowej na terenie Gminy za 2017 r. 

      7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.  

      8.  Informacja Wójta Gminy o  realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.  

9.  Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne. 

     10. Zakończenie obrad. 
 

 
                                                                           

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                              (-)   Tadeusz Kozioł   


