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PROTOKÓŁ Nr XXVII/16 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu  

14 listopada 2016r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

Przewodniczący Rady – Waldemar Ślusarczyk o godzinie 15
00

 otworzył obrady, przywitał przybyłych 

na posiedzenie radnych, Z-cę Burmistrza- T. Sułkowską, sołtysów i przewodniczących zarządów 

osiedli. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXVI/200/2016 z dn. 26.09.2016r.w sprawie wyrażenia 

zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem 

dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” w ramach 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz pełnienia przez Gminę Stalowa Wola funkcji 

Lidera Projektu. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek 

posiedzenia. 

Ad. 2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie 

Porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem dziedzictwa 

kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz pełnienia przez Gminę Stalowa Wola funkcji Lidera 

Projektu. 

Z-ca Burmistrza – T. Sułkowska poinformowała, że zmiana dot. załącznika do uchwały Nr 

XXVI/200/16 z dnia 26 września br. i podyktowana jest koniecznością aktualizacji wydatków 

poszczególnych zadań w ramach projektu „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i 

oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” Wyjaśniła, że lider projektu – gmina Stalowa Wola pracuje 

nad przygotowaniem projektu w ramach konkursu.  Z uwagi na to że wydatki na to zadanie uległy 

zmianie konieczna jest też zmiana treści porozumienia. Zmiana dot. § 8 porozumienia gdzie zmienia 

się całkowita wartość projektu, zmieniają się kwoty dot. lidera i partnerów. W związku ze zmianą 

Gmina Nisko otrzyma środki większe o 75 000 zł na dofinansowanie swojego projektu pn. 

„Przebudowa i rozbudowa budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku wraz z zakupem 

sprzętu i wyposażenia”. Dodała, że w okresie międzysesyjnym nastąpiła jeszcze jedna zmiana w treści 

porozumienia, dot. zapisu § 9 ust. 4, który brzmiał „Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji 
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aplikacyjnej będą rozliczane na podstawie umowy o dzieło zawartej z każdą z Gmin.” W związku z 

tym, że opracowanie projektu wiąże się wyłonieniem wykonawcy, jesteśmy zobligowani do 

stosowania procedury w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, dlatego też nie może każda 

z Gmin zawrzeć umowy o dzieło na to samo zadanie na przygotowanie studium wykonalności i 

dokumentacji aplikacyjnej. Dlatego też § 9 ust. 4 otrzymuje po zmianie brzmienie: „Lider Projektu w 

terminie 14 dni od złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej rozliczy koszty 

związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej z uwzględnieniem proporcji określonych w 

ust. 3 i obciąży poszczególnych Partnerów notą obciążeniową. Partnerzy zobowiązani są do 

uiszczenia na rzecz Lidera przedmiotowych kosztów w terminie 14 dni od doręczenia im noty 

obciążeniowej.”. Zatem Lider - Gmina Stalowa Wola wybierze wykonawcę i zawrze umowę o dzieło 

na wykonanie studium oraz dokumentację aplikacyjną i obciąży partnerów projektu – Nisko i 

Pysznicę kosztami wynikającymi z rozliczenia, przewidzianymi w porozumieniu.  

Radny B. Borowiec zwrócił uwagę, że cała procedura będzie się odbywać w oparciu o prawo 

zamówień publicznych i nie można obecnie założyć że kwota przewidziana w porozumieniu będzie tą 

końcową, bo w przetargu koszty mogą być wyższe, o połowę tańsze lub takiej samej wartości.  

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że partnerzy projektu mogą na jego realizację otrzymać łączną kwotę 

dofinansowania  nie większą niż 6 000 000  zł. Podział tych środków rozkłada się następująco: 

Stalowa Wola – kwota nie większa niż 3 445 905,56 zł, Nisko – kwota nie większa niż -2 074 030, 61 

zł. i Pysznica – kwota nie większa niż 480 063,83 zł. Zapewniła że na pewno takie dofinansowanie 

otrzymamy gdyż nasz projekt jest dużym projektem przewyższającym znacznie tę kwotę 

dofinansowania.  

Nie zadano więcej żadnych pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:  

UCHWAŁĘ Nr XXVII/221/16 

zmieniającą uchwałę Nr XXVI/200/2016 z dn. 26.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na 

podpisanie Porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Szlakiem 

dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” w ramach 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz pełnienia przez Gminę Stalowa Wola 

funkcji Lidera Projektu. (zał. nr 1). 

Ad. 3 Zamknięcie obrad sesji. 

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

godz. 15
10

. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady Miejskiej 

Katarzyna Nawrocka                                                                    Waldemar Ślusarczyk 
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