
Nieborów, dn. 01.03.2019 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  11 marca  2019 r. (poniedziałek)  
VI  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów. 
               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Nieborów. 
 

Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Nieborów. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z V Sesji Rady Gminy Nieborów. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
6. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-

2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/19. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2019 roku”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną 
w pomniku przyrody Aleja Lipowa odcinek 1 Arkadia – Nieborów.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Nieborów do zasobów dróg 
gminnych, drogi położonej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 70 służącej do jej 
obsługi oraz terenów przylegających, w miejscowości Bobrowniki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania  
i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach  
i szkołach, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Nieborów oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Nieborów oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nieborów. 

14. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Nieborów. 

15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej. 
16. Informacja Wójta Gminy o  realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.  
17. Interpelacje, zapytania  wnioski i sprawy rożne. 
18. Zakończenia sesji. 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                          /- /   Krzysztof Osóbka  


