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PROTOKÓŁ Nr VI/15 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu  

5 marca 2015r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

Przewodniczący Rady – Waldemar Ślusarczyk o godzinie 15
30

 otworzył posiedzenie, i poprosił o 

uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 27 lutego br. radnego Rady Miejskiej w Nisku – Pana 

Bogdana Tofilskiego. 

Następnie przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, Z-cę Burmistrza- T. Sułkowską, sołtysów i 

przewodniczących rad osiedli oraz przedstawicieli mediów. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych. 

Nieobecny radny – B. Borowiec. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Nisko. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek 

posiedzenia. 

Ad. 2 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Nisko. 

Z-ca Burmistrza – T. Sułkowska wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 

rozpatrywała ocenę zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr V/34/14 z dnia 13 

lutego br. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Nisko. RIO zakwestionowała zapis dot. zwolnienia z opłat piątej i każdej kolejnej 

osoby w rodzinie wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXVIII/237/13 z dnia 11 

lipca 2013r. Wadliwe zapisy zostały powtórzone w uchwale Nr V/34/15 z dnia 13 lutego br., wobec 

której RIO wszczęło procedurę stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Po konsultacji RIO 

stwierdziła, że jeżeli uchwała zostanie poprawiona to postępowanie nadzorcze w tej sprawie zostanie 

umorzone. Dlatego też w przedstawionej radnym uchwale nakłada się obowiązek wnoszenia opłaty 

za 5 i kolejną osobę w gospodarstwie domowym w wysokości 1 zł od mieszkańca w miejsce 
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dotychczasowego zwolnienia tych osób. Dalej poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali 

nowy projekt uchwały, uwzględniający kolejne zmiany zapisów uchwały uzgodnione z RIO.  

Kierownik Ref. OSK – Pan W. Pracoń podkreślił, że uchwała podjęta na ostatniej sesji była 

przygotowywana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/237/13 z dnia 11 lipca 2013r. 

Przypomniał, że na sesji w dniu 11 lipca 2013r na wniosek grupy radnych został wprowadzony do 

uchwały zapis niezgodny z prawem. Z uwagi na okres urlopowy RIO nie dopełniła należytej 

staranności w kwestii oceny zgodności z prawem uchwały i te wadliwe zapisy nie zostały wówczas 

zakwestionowane. Wadliwe zapisy dot. zwolnienia z opłat 5 i każdej kolejnej osoby zostały 

powtórzone w uchwale nr V/34/14 z 13 lutego br. RIO po dokładnej analizie uchwały stwierdziła, że 

zapis ten jest niezgodny z prawem a poprzednia uchwała Nr XXXVIII/237/13 z 11 lipca 2013r była 

obarczona błędem prawnym. Z uwagi na nieprzedłużanie całej procedury uchylania uchwały przez 

RIO, po konsultacji z RIO uzgodniono, że sami uchylimy uchwałę i podejmiemy nową, po podjęciu, 

której RIO umorzy postępowanie w tej sprawie. Dodał, że projekt, który radni otrzymali z 

materiałami na sesję w dniu wczorajszym był ponownie konsultowany z członkiem kolegium RIO- 

Panią H. Bąską. Po konsultacji w projekcie uchwały w §1 ust. 2 pkt. 1a i 1 b skreślono 

sformułowania „wspólne gospodarstwo domowe”, a w ust. 3 pkt.1-5 skreślono wyraz „brutto”. 

Ponadto ustalono żeby zapisy ust. 5 rozdzielić osobno na dwa ustępy. Po zmianie ust. 5 reguluje 

zapisy odnośnie wysokości stawek za odpady zmieszane dla mieszkańców zaś w ust. 6 uregulowano 

wysokość stawek za odpady zmieszane dla firm. Kierownik dodał, że skład Kolegium RIO liczy 17 

osób, trudno obecnie zagwarantować, że nie będą miały więcej żadnych zastrzeżeń. Po podjęciu 

uchwały w stosunku do nieruchomości zamieszkanych przez więcej niż 4 osoby, za 4 osoby będzie 

naliczana opłata w wysokości 6 zł od osoby a za każdą kolejną osobę opłata w wysokości 1 zł. 

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w budynkach wielorodzinnych – blokach. 

Radna A. Stępień, odnośnie wypowiedzi Kierownika W. Praconia, że zapis niezgodny z 

prawem został wprowadzony na wniosek grupy radnych, przypomniała, że wszystkie kluby radnych 

taki zapis poparły. Nikt wtedy radnym nie powiedział, że jest to zapis niezgodny z prawem. 

Kierownik W. Pracoń przypomniał, że informował wtedy radnych, że jego zdaniem zapis jest 

niezgodny z przepisami ustawy i będzie uchylony. Był zdziwiony, że uchwała nie została 

zakwestionowana przez RIO.  

Radna A. Stępień zapewniła, że sprawdzi zapisy protokołów w tej kwestii.  Podkreśliła, że 

radni nie powinni się zastanawiać czy uchwała jest zgodna z prawem czy też nie. Ponadto radni 

otrzymali już drugą wersję projektu uchwały a z wypowiedzi Kierownika W. Praconia wynika, że 

członkowie kolegium RIO mogą mieć jeszcze jakieś zastrzeżenia i ta uchwała może być jeszcze raz 

uchylona.  
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 Radny Z. Kotuła odnośnie wykreślenia zapisu o wspólnych gospodarstwach domowych, 

spytał czy w sytuacji, kiedy w budynku mieszkają dwie rodziny lub rodzina wielopokoleniowa, 

będzie się to wiązało z koniecznością złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Przewodniczący Rady Osiedla Nr 9- Tysiąclecia - A. Sadej zwrócił uwagę, że zmiana ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku z lutego br. wprowadziła jeszcze jedną ważną zmianę a 

mianowicie możliwość wprowadzenia zwolnień z opłat dla rodzin, które nie osiągają minimum 

socjalnego. Spytał czy nie powinno to zostać w tej uchwale uwzględnione.  

Kierownik W. Pracoń odpowiedział, że rzeczywiście w ustawie jest zapis że gmina może podjąć 

uchwałę o zwolnieniu z opłat osoby której dochód nie przekracza minimum socjalnego. Jak 

podkreślił musi to być odrębna uchwała i jeżeli Rada taka uchwałę podejmie to opłaty za zwolnione 

osoby będzie pokrywała Gmina. Dalej poinformował, że już od 1 lutego br., jeżeli nie zmienia się 

stan osobowy na danej nieruchomości to w przypadku zmiany wysokości stawek opłat, należność jest 

naliczana przez program komputerowy a obowiązkiem gminy jest poinformowanie mieszkańca o 

nowej wysokości opłaty za dany miesiąc. Wyjaśnił też, że jeżeli w budynku mieszkają dwie rodziny, 

które złożyły osobne deklaracje to opłaty będą naliczane osobno, jeżeli wspólną to należność zostanie 

naliczona łącznie. 

Z-ca Burmistrza dodała, że zmiany zapisów, o których mówiła radna A. Stępień zostały uzgodnione z 

RIO.  Niemniej jednak bardzo wiele uchwał podejmowanych obecnie przez gminy w tej kwestii jest 

uchylanych przez organy nadzorcze. Ze swojej strony staramy się żeby ta uchwała była zgodna z 

prawem a wszelkie błędy czy uchybienia skorygowane.  

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 17 głosach „za” i dwóch „wstrzymujących się” 

podjęła:  

UCHWAŁĘ Nr VI/45/15 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Nisko.(zał. nr 1). 

Ad. 3 

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął VI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 

15
45

. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała 

Katarzyna Nawrocka 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk 
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