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P R O T O K Ó Ł Nr V/19 

z nadzwyczajnej V sesji Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji odbytej w dniu  

16 stycznia 2019r 

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

 

V sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 15.30 Przewodniczący Rady M. Folta. 

 

Przywitał przybyłych na sesję: 

- Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – W. Ślusarczyka, 

- Z-cę Burmistrza – Z. Kotułę, 

- Sekretarz Gminy – M. Jakubów, 

- radnych Rady Miejskiej, 

- Przewodniczących Zarządów Osiedli, Sołtysów, przedstawicieli lokalnych mediów oraz 

mieszkańców Gminy, którzy obserwują obrady za pośrednictwem komputerów. 

 

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

20 radnych. Obrady są prawomocne.  

Nieobecny radny, usprawiedliwiony – J. Sroka. 

 

Rada Miejska w Nisku, minutą ciszy uczciła pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska – 

Pawła Adamowicza. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia 

Gminie Stalowa Wola realizacji zadań własnych Gminy i Miasta Nisko w zakresie 

przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych 

pochodzących z terenu tej gminy. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie 

Stalowa Wola realizacji zadań własnych Gminy i Miasta Nisko w zakresie przetwarzania oraz 

zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych pochodzących z terenu tej 

gminy. 

Burmistrz Gminy – W. Ślusarczyk przedstawił projekt w/w uchwały. (projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi zał. nr 1 do protokołu). Podkreślił, że przystąpienie Gminy Nisko do 

porozumienia pozwoli uzyskać oszczędności rzędu 300-400 tys. rocznie na opłatach 
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ponoszonych za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gminy będące członkami 

porozumienia płacą niższe ceny za przyjęcie odpadów komunalnych na RIPOK (197 zł za 

tonę odpadów) w stosunku do gmin spoza porozumienia (270 zł za tonę odpadów).  

Szereg pytań do projektu uchwały zadała radna K. Ożóg. Spytała na jaki okres czasu 

porozumienie zostanie zawarte. Czy zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe w innych 

przedsiębiorstwach przetwarzających odpady komunalne. Spytała też o wysokość opłat w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca.  

Burmistrz W. Ślusarczyk odpowiedział, że obecnie nie może podać stawki opłat jakie mieliby 

ponosić mieszkańcy gdyż porozumienie dotyczy odbioru odpadów na instalacji a nie od 

mieszkańców.   

Odpowiedzi na pozostałe pytania udzielił Kierownik Ref. OSK W. Pracoń. 

Poinformował, że województwo podkarpackie  zostało podzielone na 6 regionów gospodarki 

odpadami. Gmina Nisko należy do regionu północnego razem z powiatem leżajskim, 

stalowowolskim i tarnobrzeskim. W regionie są trzy instalacje regionalne do których mają 

trafić odpady zmieszane i zielone tj. Stalowa Wola, Sigiełki i Leżajsk. Podkreślił że 

członkowie porozumienia ponoszą dużo niższe opłaty za oddawane odpady np. za tonę 

plastiku płacą 120 zł a gminy nie będące członkami porozumienia aż.380 zł. Z tytułu 

przystąpienia do porozumienia możemy się spodziewać ok. 350 000 zł rocznie oszczędności 

tj. w końcowym rozliczeniu ok. 2 zł mniej na osobę. Obecnie do porozumienia 

stalowowolskiego należy 10 gmin, natomiast gminy sąsiadujące z Sigiełkami tj. Rudnik, 

Jarocin, Harasiuki mają podpisane porozumienie z Krzeszowem. Stawki opłat za odbiór 

odpadów zmieszanych na instalacji w Sigiełkach wynoszą 220 zł za tonę dla członków 

porozumienia i 280 zł dla pozostałych. Zatem w porównaniu do cen na instalacji w Stalowej 

Woli są wyższe. Wyjaśnił też że po zawarciu porozumienia kolejny przetarg będzie dot. tylko 

odbioru odpadów nie będzie już przetargu na zagospodarowanie odpadów. Odpady będą 

przekazywane na instalację w Stalowej Woli. Gmina zapłaci osobno za odbiór odpadów od 

mieszkańców oraz za odbiór odpadów na instalacji.  

Dalej głos w dyskusji nad projektem uchwały zabierali radni: T. Wolak, R. Sroka, P. 

Tofil,  M. Beer. B. Borowiec. 

Na pytanie radnego B. Borowca, Radca Prawny Urzędu E. Bieniowska-Szafran, 

wyjaśniła że z powodu braku czasu i nie ustalenia szczegółowych warunków porozumienia 

między Gminą Nisko i Stalową Wolą treść porozumienia nie jest załącznikiem do uchwały. 
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Uzgodnione zostało z nadzorem wojewody że radni przyjmą uchwałę bez porozumienia. 

Treść porozumienia zostanie radnym przekazana ma kolejnej sesji Rady w styczniu. Gdyby 

się okazało że radni nie zaakceptują warunków tego porozumienia to uchwała w sprawie woli 

zawarcia porozumienia podjęta w dniu dzisiejszym zostanie uchylona.  

 Na pytanie radnego P. Tofila dlaczego wcześniej nie było woli podjęcia porozumienia 

odpowiedzi udzielił Kierownik Ref. OSK W. Pracoń. Przypomniał że w 2012r. ówczesna 

Rada nie wyraziła zgody na przystąpienie do porozumienia ze Stalową Wolą gdyż 

przedstawiciele gminy Krzeszów twierdzili że jeżeli Gmina Nisko przystąpi do porozumienia 

ze Stalową Wolą to instalacja w Sigiełkach nie zostanie ujęta w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami.  

Dalej Burmistrz wyjaśnił, że w związku z zerwaniem umowy przez firmę FCC Tarnobrzeg na 

odbiór odpadów komunalnych, gmina wezwała firmę do świadczenia usług zgodnie z zawartą 

umową. Firma odmówiła. Jednocześnie zostały podjęte działania związane z wyborem firmy 

która w ramach wykonania zastępczego świadczyłaby usługę odbioru odpadów komunalnych. 

Rozmowy prowadzone były z dwiema firmami: lokalną firmą niżańską i firmą FCC 

Tarnobrzeg. W wyniku negocjacji została wybrana oferta firmy FCC Tarnobrzeg, która była 

korzystniejsza cenowo. W okresie od 17 stycznia do końca kwietnia br. odpady z terenu 

gminy Nisko będą odbierane w ramach wykonania zastępczego przez firmę FCC Tarnobrzeg. 

Harmonogram odbioru odpadów ustalony przez firmę FCC Tarnobrzeg w ramach poprzedniej 

umowy nie ulega zmianie. Kary umowne za zerwanie umowy zostaną naliczone i będą 

pokryte w zabezpieczeniu gwarancyjnym. Porozumienie i umowa ze Stalową Wolą są 

bezterminowe.  

Następnie pytania zadali kolejno:  

Radny S. Czwal spytał czy w związku z odbiorem odpadów w ramach wykonania 

zastępczego mieszkańcy będą musieli zapłacić więcej za odbiór śmieci. Skoro stawki 

wynegocjowane na odbiór odpadów w ramach wykonania zastępczego są wyższe niż w 

zerwanej umowie i będą one pokrywane z budżetu gminy chce wiedzieć  jaka to szacunkowo 

będzie kwota. Czy było kierowane zapytanie do Stalowej Woli o możliwość odbioru 

odpadów w ramach wykonania zastępczego.  

Radny B. Borowiec spytał z jakich środków w budżecie gminy zostanie pokryta 

różnica w opłatach za wykonanie zastępcze przy założeniu że system gospodarowania 

odpadami ma się samofinansować.  
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Na pytanie radnego P. Tofila odnośnie harmonogramu odbioru odpadów który nie był 

zrealizowany Z-ca Burmistrza Z. Kotuła odpowiedział że w pierwszej kolejności  firma 

odbierze zaległe odpady a następnie będzie świadczyła usługi wg starego harmonogramu.  

Burmistrz Gminy W. Ślusarczyk odpowiedział że do negocjacji zostały zaproszone tylko  

dwie firmy gdyż spółki komunalne z Krzeszowa i Stalowej Woli nie mogły zagwarantować 

odpowiednich  mocy przerobowych na odbiór odpadów. Wyjaśnił, że w związku ze wzrostem 

cen odbioru odpadów w skali całego kraju trudno dziś określić jak wynegocjowana cena i 

zawarte porozumienie przełoży się na wysokość opłat dla mieszkańców.  

Dalej Kierownik Ref. OSK W. Pracoń na pytanie o różnicę kosztów między umową zerwaną 

a wynegocjowaną w ramach wykonania zastępczego poinformował, że wynosi ona 350 000 

zł, które trzeba będzie dopłacić. System musi się bilansować w przypadku rozstrzygnięcia 

przetargu na odbiór odpadów, kwota ta będzie musiała być doliczona do kosztów do przyszłej 

kalkulacji cen. Obecnie dopłacimy z budżetu ale środki trzeba będzie odzyskać w kolejnym 

przetargu. 

Następnie głos w dyskusji zabrał G. Bis który zwrócił uwagę, że dotychczas mieliśmy 

najniższą stawkę za odbiór odpadów w porównaniu do sąsiednich gmin, przy częstotliwości 

odbioru odpadów zmieszanych trzy razy w miesiącu kiedy w innych gminach były one 

odbierane tylko raz w miesiącu.  

Na wniosek radnego S. Czwala ustalono, że na najbliższym posiedzeniu jednej z 

komisji Rady zostanie przeanalizowana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z 

terenu Gminy. Na posiedzenie zostaną zaproszeni prezesi spółdzielni mieszkaniowych oraz 

sołtysi. 

Nie zadano więcej pytań ani nie zgłoszono uwag Rada Miejska w Nisku w głosowaniu 

jawnym, przy 19 głosach „za” i jednym „wstrzymującym się” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr V/30/19 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i 

Miastem Nisko a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa 

Wola realizacji zadań własnych Gminy i Miasta Nisko w zakresie przetwarzania oraz 

zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych pochodzących z terenu 

tej gminy. (stanowi zał. nr 2 do protokołu) 



5 
 

Ad. 24. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący M. Folta zamknął V sesję Rady Miejskiej VIII kadencji o godz. 16:22. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

             Marcin Folta 

Sporządziła: 

K. Dubiel 
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