
                                                                                                              Nieborów, 28.01.2019 r. 
 

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW 
 
Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w 

Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 
października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień  8 lutego 2019 r. (piątek) V  sesję VIII 
kadencji Rady Gminy Nieborów. 
               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Nieborów. 

 
Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Nieborów. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z IV Sesji Rady Gminy Nieborów. 
5. Informacja o przebiegu zebrań sołeckich. Ślubowanie sołtysów. 
6. Informacja o działalności Związku Międzygminnego „Bzura”.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/158/2012 z dnia 23 listopada 
2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji 
publicznej w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego  lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich 
pobierania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od 
opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu 
stanowiącego własność Gminy Nieborów zabudowanego na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tego gruntu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy w latach 2019 – 2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutów dla sołectw 
Gminy Nieborów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nieborów.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz 

planów pracy  stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2019 rok.  
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.  

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

20. Interpelacje, zapytania  wnioski i sprawy rożne. 

21. Zakończenia sesji. 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                  /-/  Krzysztof Osóbka 


