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P R O T O K Ó Ł Nr IV/18 

z IV sesji Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji odbytej w dniu 28 grudnia 2018r 

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

 

 

IV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący Rady M. Folta. 

 

Przywitał przybyłych na sesję: 

- Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – W. Ślusarczyka, 

- Z-cę Burmistrza – Z. Kotułę, 

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską, 

- Sekretarz Gminy – M. Jakubów, 

- Przewodniczących Zarządów Osiedli, Sołtysów, przedstawicieli lokalnych mediów oraz 

mieszkańców Gminy, którzy obserwują obrady za pośrednictwem komputerów. 

 

Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania a radny S. Jaskot złożył ślubowanie poprzez 

wypowiedzenie formuły „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Po zalogowaniu się radnych do systemu, Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 

20 radnych. Obrady są prawomocne. Radny J. Sroka zgłaszał, że spóźni się na posiedzenie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Nisku – S. Jaskota. 

3. Sprawdzenie listy obecności. 

4.  Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do zmiany Statutu Gminy i 

Miasta Nisko. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Nisku- Komisji oświaty, kultury i sportu, ustalenia zakresu jej działania i 

składu osobowego. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Nisku- Komisji budżetu i finansów, ustalenia zakresu jej działania i składu 

osobowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2019r. 

11. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 
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Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 

W/w projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy M. Nabrzeska. 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 1 do protokołu). Skarbnik Gminy 

przedstawiając autopoprawkę do projektu uchwały,  poinformowała że zmiany dot. : 

- w dziale 801 oświata i wychowanie kwota zwiększenia wynosi 133 628 zł, w rozdziale 

80101 szkoły podstawowe kwota zwiększenia wynosi 33 679 zł, a § 4110 zmienia się na § 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i kwota zwiększenia wynosi 33 679 zł . 

- w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota zmniejszenia wynosi 3 769 zł, w 

rozdziale 85401 świetlice szkolne kwota zmniejszenia wynosi 3 769 zł w § 4110 składki na 

ubezpieczenia zdrowotne kwota zmniejszenia wynosi 1948 zł. 

- w dziale 855 Rodzina kwota zmniejszenia wynosi 29 910 zł, w rozdziale 85505 tworzenie i 

funkcjonowanie żłobków kwota zmniejszenia wynosi  29 910 zł, skreśla się § 4260 i 

wprowadza się § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne gdzie kwota zmniejszenia wynosi 

21 252 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota zmniejszenia wynosi 1 360 zł, § 

4220 zakup środków żywności – kwota zmniejszenia wynosi – 7 298 zł.  

- wprowadza się rozdział 852 pomoc społeczna – 50 000 zł, rozdział 85202 domy pomocy 

społecznej – 50 000 zł, §4333 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego – 50 000 zł.  

Suma wydatków budżetu po stronie zwiększeń i zmniejszeń wynosi po zmianach 400 394,64 

zł.  

Dalej Skarbnik Gminy poinformowała, że oszczędności powstałe w budżecie w kwocie 

82 745 zł przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie, rozdział 80104 z przeznaczeniem 

na wyrównanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Dokonuje się także przeniesienia 

planu wydatków w dziale 801 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 

17 204 zł. Przenosi się także plan wydatków między działami budżetu tj, z działu 854 – 4 765 

zł i z  działu 855 – 6000 zł do działu 801 na kwotę 10 765 zł. Dokonuje się przeniesienia 

planu wydatków między paragrafami na kwotę 216 766,64 zł w ramach zadania Mobilny 

MOF Stalowej Woli – budowa Centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie 

Gminy i Miasta Nisko”. 

Na sesję przybył spóźniony radny – J. Sroka. W sesji uczestniczy 21 radnych. 

Do projektu uchwały pytania zadali radni S. Czwal, B. Borowiec. 

Wyjaśnień udzielił Burmistrz Gminy W. Ślusarczyk i Skarbnik Gminy M. Nabrzeska.  

Nie zadano więcej żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 14 

głosach „za” i 7 „wstrzymujących się” podjęła: 

 



3 
 

UCHWAŁĘ Nr IV/24/18 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. (stanowi zał. nr 2 do protokołu). 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.  

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy M. Nabrzeska. (projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 3 do protokołu). Skarbnik Gminy 

przedstawiając autopoprawkę do projektu uchwały,  poprosiła o dopisanie do wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku dwóch zadań: 

- Budowa dróg gminnych: ul. Grądy, ul. Jana, oraz budowa ul. Brzozowej w Nisku – roboty 

pozostałe – kwota 766 617,17 zł 

- Modernizacja monitoringu miejskiego – kwota 9 500zł.  

W związku z wprowadzeniem w/w zadań ulega zmianie plan finansowy, w dziale transport i 

łączność kwota po zmianach wynosi 2 473 115,62 zł a w § 60 50 wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych kwota po zmianie wynosi 2 043 115,48 zł. Wprowadza się dział 700 

gospodarka mieszkaniowa na kwotę 9 500 zł.  

Pani Skarbnik dodała, że czekamy na środki z Urzędu Marszałkowskiego i od Wojewody za 

wykonane zadania inwestycyjne. Być może w dniu dzisiejszym wpłynie część środków i 

wtedy kwota wydatków niewygasających zostanie zmieniona.  

Do projektu uchwały pytania zadali radni: B. Borowiec, K. Ożóg,  

Odpowiedzi udzielił Burmistrz W. Ślusarczyk.  

Nie zadano więcej pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 18 głosach „za” 

i 3 „wstrzymujących się” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr IV/25/18 

w sprawie wykazu wydatków niewygasających (stanowi zał. nr 4 do protokołu). 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do zmiany Statutu Gminy i 

Miasta Nisko. 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy M. Jakubów. (projekt uchwały stanowi zał. nr 

5 do protokołu).  

Przewodniczący Rady poinformował, że w skład Komisji wchodzą Radca Prawny Urzędu 

oraz Z-ca Burmistrza Gminy (w miejsce Sekretarza Gminy jak pierwotnie zakładał projekt 

uchwały) oraz radni. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków 

Komisji. 
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Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę w obradach. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, poprosił o zgłaszanie kandydatur radnych 

do Komisji. 

Radny A. Drąg zgłosił kandydaturę radnego G. Bisa, który wyraził zgodę. 

Radny K. Tabian zgłosił kandydaturę radnego A. Sądeja, który wyraził zgodę.  

Radny S. Czwal zgłosił kandydaturę radnego A. Madeja, który wyraził zgodę.  

Radny G. Bis zgłosił kandydaturę radnego T. Wolaka, który nie wyraził zgody na pracę w 

Komisji.  

Na pytanie radnego S. Czwala odnośnie wyboru przewodniczącego Komisji, Przewodniczący 

Rady wyjaśnił, że zostanie on wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji.  

Nie zadano więcej pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 21 

głosach „za” powołała w skład Komisji: Radcę Prawnego Urzędu, Z-cę Burmistrza Gminy i 

radnych G. Bisa, A. Sądeja i A. Madeja  podejmując: 

 

UCHWAŁĘ Nr IV/26/18 

w sprawie powołania doraźnej Komisji do zmiany Statutu Gminy i Miasta Nisko. 

(stanowi zał. nr 6 do protokołu). 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Nisku- Komisji oświaty, kultury i sportu, ustalenia zakresu jej działania i składu 

osobowego. 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady M. Folta. (projekt stanowi zał. nr 7 do 

protokołu). Ze składu osobowego Komisji odwołuje się Pana Z. Kotułę, który został 

powołany na stanowisko Z-cy Burmistrza Gminy Nisko. W skład Komisji powołuje się 

radnego Pana S. Jaskota.  

Nie zadano żadnych pytań Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 21 

głosach „za” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr IV/27/18 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- 

Komisji oświaty, kultury i sportu, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. 

(stanowi zał. nr 8 do protokołu). 

Ad. 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Nisku- Komisji budżetu i finansów, ustalenia zakresu jej działania i składu 

osobowego. 
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady M. Folta. (projekt stanowi zał. nr 9 do 

protokołu). Ze składu osobowego Komisji odwołuje się Pana Z. Kotułę, skład Komisji 

uzupełnia się o  radnego Pana S. Jaskota.  

Nie zadano żadnych pytań Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 21 

głosach „za” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr IV/28/18 

zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- 

Komisji budżetu i finansów, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. (stanowi 

zał. nr 10 do protokołu). 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2019r. 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady M. Folta. (projekt stanowi zał. nr 11 do 

protokołu).  

Nie zadano żadnych pytań Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 21 

głosach „za” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr IV/29/18 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2019r. (stanowi zał. nr 12 do 

protokołu). 

 

Ad. 11. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

Radny B. Borowiec powiedział, że do kompetencji burmistrza należy kontrola 

gospodarowania odpadami w zakresie spalania śmieci i tego, w jaki sposób emitowane są do 

środowiska substancje szkodliwe. W związku z tym spytał czy Burmistrz powołał już zespół 

kontrolny do realizacji w/w zadań oraz kto wchodzi w jego skład. Jeżeli zespół już działa to, 

jakie są wyniki prowadzonych przez niego kontroli.  

Radna B. Potocka odnośnie realizacji kanalizacji do terenów przemysłowych w 

Nowosielcu (jest to kanalizacja ciśnieniowa), poinformowała że w pobliżu powstaje 

zabudowa mieszkaniowa (obecnie 4 domy) mieszkańcy chcieliby się do tej kanalizacji 

podłączyć, niestety MZK im odmówiło. Spytała czy byłaby możliwość budowy tej kanalizacji 

w tym rejonie na odcinku ok. 1 km  w systemie grawitacyjnym.  

- K. Oóżg odnośnie placu zabaw nad zbiornikiem na os. Podwolina, spytała czy jest 

przewidziane odwodnienie tego placu czy też nawiezienie piasku z uwagi na to, że po 

opadach deszczu cały plac stoi w błocie i dzieci nie mogą z niego korzystać.  
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Rada Miejska w głosowaniu jednogłośnie udzieliła głosu mieszkance ul. Piaskowej 4 

w Nisku Pani K. Karaś, która poprosiła Burmistrza o pomoc i interwencję w sprawie 

przeniesienia studzienki kanalizacyjnej do której podłączona jest kanalizacja  i wody opadowe 

z dachu budynku należącego do właściciela sąsiedniej nieruchomości. Obecnie studzienka 

znajduje się w odległości 1,58 m od jej budynku mieszkalnego. Ponadto w odległości 15 cm 

od jej domu znajduje się też betonowe ogrodzenie należące do właściciela tej nieruchomości 

w związku z czym nie ma możliwości dostępu do jednej ze ścian swojego domu i jej 

docieplenia.   

Burmistrz W. Ślusarczyk odpowiedział: 

- na pytanie radnego B. Borowca, opracowywany jest nowy schemat organizacyjny Urzędu, 

w ramach Ref. OSK zostanie utworzone stanowisko dot. ochrony powietrza. Zespół kontrolny 

nie został powołany, zostanie powołany na początku przyszłego roku po zatrudnieniu osoby, 

która będzie się zajmowała ochroną powietrza. 

- na pytanie radnej B. Potockiej w porozumieniu z Prezesem MZK uzgodni sposób 

podłączenia tych domów do nowobudowanej kanalizacji w Nowosielcu.  

- na pytanie radnej K. Ożóg, plac został odebrany kilka dni temu zgodnie z dokumentacją,  

warunki atmosferyczne są trudne, obecnie nie przewiduje nawiezienia tam piasku, zobaczymy 

jak to wszystko będzie wyglądać w okresie wiosenno-zimowym, teraz dzieci nie mogą się 

tam bawić.  Na uwagę radnej, że dzieci również w okresie zimowym korzystają z tego palcu, 

Burmistrz obiecał, że w ramach własnych środków przy pomocy ZBK i ZM teren placu 

zabaw zostanie poprawiony.  

- odnośnie wypowiedzi Pani K. Karaś Burmistrz zaznaczył, że wszystkie skargi przez nią 

złożone były przez Radę Miejską rozpatrywane zgodnie z procedurą, i wszystkie były 

oddalane. Sieć kanalizacyjna w tym rejonie wykonana jest zgodnie z przepisami, zgodnie z 

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Niemniej jednak ze swojej strony 

obiecuje przeanalizować sprawę i pomóc w rozwiązaniu zgłoszonych przez Panią Karaś 

problemów. 

 Na pytanie radnego B. Borowca, kiedy zostanie powołana Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji, Przewodniczący Rady odpowiedział, że na kolejnej sesji Rady Miejskiej. 

Ad. 12. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący M. Folta zamknął IV sesję Rady Miejskiej VIII kadencji o godz. 11:02. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej  

             Marcin Folta 

Sporządziła: 

K. Dubiel 
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