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P R O T O K Ó Ł Nr VI/19 

z VI sesji Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji odbytej w dniu 30 stycznia 2019r 

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

 

 

VI sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący Rady M. Folta. 

 

Przywitał przybyłych na sesję: 

- Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – W. Ślusarczyka, 

- Z-cę Burmistrza – Z. Kotułę, 

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską, 

- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nisku – A. Krawiec, 

- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku – E. Tłustą, 

- Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku – M. Rybę, 

- Prezesa MZK – Z. Kuziorę, 

- 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 

21 radnych. Obrady są prawomocne. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

5. Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2018r. 

6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2018r. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na 

lata 2019-2026.  

8. Projekt uchwały w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej szkoły Podstawowej nr 4 

w Nisku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku, przy ul. 

Henryka Dąbrowskiego 8, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko /dz. nr 2015/5 w Nisku/. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości będącej w 

użytkowaniu wieczystym Gminy Nisko. /część dz. nr 3272/9 w Nisku/. 
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14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę 

Nisko od Skarbu Państwa.  /tryb komunalizacji dz. nr 3272/8 i 3272/9 w Nisku/. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Wolina./dz. nr 367/7/. 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum 

Rozwoju” w Racławicach na umieszczenie Herbu miasta Nisko w publikacji pt. „Niżański 

Paszport Turystyczny” 

17. Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. 

18. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w 

Nisku – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Nisku na rok 2019r. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie obrad sesji. 

Burmistrz Gminy W. Ślusarczyk zgłosił dwa wnioski o rozszerzenie porządku obrad, które 

zostały poddane pod głosowanie. 

1. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie w pkt. 7 – projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (21 głosów „za”). 

2. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie w pkt. 8- projektu uchwały w 

sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (21 głosów „za”). 

Przewodniczący Rady poinformował, że numeracja kolejnych punktów porządku obrad ulega 

odpowiednio zmianie. 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad.4 Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw gminy.  

Burmistrz poinformował o działaniach Burmistrza i Urzędu w okresie międzysesyjnym. 

Do przedstawionej informacji pytania zadali radni: 

- P. Tofil, 

- B. Borowiec. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz W. Ślusarczyk. 
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Ad. 5 Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2018r. 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku przedstawiła Kierownik 

OPS w Nisku E. Tłusta. Sprawozdanie stanowi zał. nr 1 do protokołu.  

Pytania do przedstawionego sprawozdania zadali: 

- radny R. Sroka. 

- radny T. Wolak. 

- radny A. Sądej. 

Ponadto w dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady – M. Folta. 

Wyjaśnień udzielała Kierownik OPS E. Tłusta, Burmistrz W. Ślusarczyk. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2018r. 

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku przedstawiła 

Dyrektor ŚDS w Nisku M. Ryba. Sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do protokołu.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Burmistrz W. Ślusarczyk. 

- Z-ca Burmistrza Z. Kotuła. 

Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag. 

 

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nisko”. 

W/w projekt uchwały przedstawił Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej – W. Pracoń. (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 3 do 

protokołu). 

Pytanie do projektu uchwały zadał radny B. Borowiec. 

Odpowiedzi udzielił Kierownik W. Pracoń. 

W dyskusji głos zabrał też radny S. Czwal.  

Następnie Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 21 głosach „za” 

podjęła: 

 



4 
 

UCHWAŁĘ Nr VI/31/19 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”. 

(stanowi zał. nr 4 do protokołu) 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

W/w projekt uchwały przedstawił Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej – W. Pracoń. (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 5 do 

protokołu). 

Nie zadano żadnych pytań. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 21 głosach „za” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr VI/32/19 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (stanowi 

zał. nr 6 do protokołu). 

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na 

lata 2019-2026.  

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

uzasadnieniem stanowi zał. nr 7 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer przedstawił pozytywną opinię Komisji 

względem projektu uchwały. 

Radny B. Borowiec zadał pytanie odnośnie kolejności procedowania uchwał dot. WPI i zmian 

w budżecie. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i 

stanowiskiem RIO w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę w sprawie WPI następnie 

uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

Nie zadano więcej żadnych pytań. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 21 głosach „za” podjęła: 
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UCHWAŁĘ Nr VI/33/19 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na lata 2019-2026.  

(stanowi zał. nr 8 do protokołu). 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego. 

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

uzasadnieniem stanowi zał. nr 9 do protokołu). 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów względem przedłożonego projektu uchwały 

przedstawił Przewodniczący Komisji M. Beer. 

Nie zadano żadnych pytań. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 21 głosach „za” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr VI/34/19 

w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego. (stanowi zał. nr 10 

do protokołu). 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

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

uzasadnieniem stanowi zał. nr 11 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer przedstawił pozytywną opinię Komisji 

względem projektu uchwały. 

Pytania do projektu uchwały zgłaszali radni: 

- B. Borowiec, 

- P. Tofil, 

- B. Lechociński 

Odpowiedzi udzielili: Pani Skarbnik M. Nabrzeska, Prezes MZK Z. Kuziora, Burmistrz W. 

Ślusarczyk, Z-ca Burmistrza Z. Kotuła. 

Radny P. Tofil złożył wniosek formalny o wprowadzenie do budżetu zadania– Opracowanie 

dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Przemysłowej w Zarzeczu wraz z 

budową oświetlenia drogowego w kwocie 70 000 zł.  
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Przewodniczący Rady M. Folta odczytał wniosek. Wniosek stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali: 

- Burmistrz W. Ślusarczyk  

- radny P. Tofil, 

- radny B. Borowiec, 

- radny S. Czwal, 

Przewodniczący Rady M. Folta ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.  

Przewodniczący Rady M. Folta wznowił obrady, poinformował, że obrady opuścił radny R. 

Sroka, w związku z tym radni obradują w 20-osobowym składzie. 

Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi W. Ślusarczykowi, który zwrócił się do radnego P. 

Tofila o wycofanie wniosku. Podkreślił że takie wnioski powinny być wcześniej zgłaszane na 

Komisji, przedyskutowane i zaopiniowane oraz powinny uzyskać pozytywną opinię 

burmistrza.  Na dzień dzisiejszy nie ma takiej pozytywnej opinii.  

Następnie głos zabrał Radca Prawny Urzędu M. Piekarz, który poinformował że zgodnie z 

art. 233 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy o 

samorządzie gminnym inicjatywa w sprawie zmiany uchwały budżetowej należy do 

wyłącznej właściwości burmistrza.  

Po dyskusji, w której udział wzięli radny B. Borowiec, Burmistrz W. Ślusarczyk, Radca 

Prawny M. Piekarz, radny T. Wolak, radny P. Tofil, radny K. Krzyżak, radny A. Madej, radny 

J. Sroka, radny S. Czwal, Przewodniczący Rady M. Folta,  

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym przy 9 głosach „za” i 11 głosach „przeciw” 

odrzuciła wniosek złożony przez radnego P. Tofila. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2019r. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 5 „przeciw” i dwóch 

głosach „wstrzymujących się” podjęła  

UCHWAŁĘ Nr VI/35/19 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. (stanowi zał. nr 13 do protokołu). 

 

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
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Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Nabrzeska (projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi zał. nr 14 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za” i 6 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr VI/36/19 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki.(stanowi zał. nr 15 do protokołu). 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej szkoły Podstawowej 

nr 4 w Nisku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku, przy ul. 

Henryka Dąbrowskiego 8, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – A. Krawiec przedstawiła w/w projekt uchwały. 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 16 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – K. Tabian przedstawił pozytywną 

opinię Komisji względem projektu.  

Nie zadano żadnych pytań. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 20 głosach „za” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr VI/37/19 

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku, przy ul. Henryka 

Dąbrowskiego 8, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. (stanowi zał. nr 17 do 

protokołu). 

 

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Ref. Gospodarka Nieruchomościami – Z. Drewniak. 

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 18 do protokołu). 

Pytania do projektu uchwały zadał radny B. Borowiec. 

Odpowiedzi udzielił Kierownik Z. Drewniak.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – G. Błądek 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu.  

Nie zadano więcej żadnych pytań Rada Miejska w Nisku w głosowaniu przy 16 głosach „za”, 

jednym „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr VI/38/19 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.(stanowi zał. nr 19 do protokołu). 

Obrady opuściła radna A. Nicałek, w związku z tym radni obradują w 19-osobowym składzie. 

Ad. 15/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości będącej 

w użytkowaniu wieczystym Gminy Nisko oraz Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości przez Gminę Nisko od Skarbu Państwa. 

Kolejne dwa projekty uchwał z zakresu gospodarowania mieniem Gminy przedstawił 

Kierownik Ref. GN Z. Drewniak. (projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią zał. nr 20 

i 21 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – G. Błądek 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem obu projektów uchwał.  

Nie zadano żadnych pytań odnośnie w/w projektów uchwał. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 18 głosach „za” i jednym „wstrzymującym się” 

podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr VI/39/19 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu 

wieczystym Gminy Nisko. (stanowi zał. nr 22 do protokołu). 

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 19 głosach „za” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr VI/40/19 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Nisko od Skarbu 

Państwa. (stanowi zał. nr 23 do protokołu). 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Wolina. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Ref. GN Z. Drewniak. (projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi zał. nr 24 do protokołu). 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – G. Błądek 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu uchwały.  

Nie zadano żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym przy 18 głosach 

„za” i jednym głosie „wstrzymującym się” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr VI/41/19 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej w obrębie Wolina.(stanowi zał. nr 25 do protokołu). 

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum 

Rozwoju” w Racławicach na umieszczenie Herbu miasta Nisko w publikacji pt. „Niżański 

Paszport Turystyczny”. 

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza – Z. Kotuła. (projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi zał. nr 26 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – K. Tabian przedstawił pozytywną 

opinię Komisji względem projektu.  

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

19 głosach „za” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr VI/42/19 

w sprawie wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” w 

Racławicach na umieszczenie Herbu miasta Nisko w publikacji pt. „Niżański Paszport 

Turystyczny” (stanowi zał. nr 27 do protokołu). 

 

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.  

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. (projekt uchwały stanowi zał. nr 28 do protokołu). 

 Wiceprzewodniczący Rady M. Pachla zgłosił następujących radnych: A. Drąga, S. Jaskota, 

G. Bisa. 

Radna K. Ożóg zgłosiła kandydatury radnych: K. Krzyżaka, B. Lechocińskiego, J. Srokę, R. 

Srokę (pisemna zgoda na kandydowanie).  
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Przewodniczący Rady M. Folta w związku z pytaniem radnego B. Borowca czy członkowie 

Komisji Rewizyjnej mogą być członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na wniosek 

Radcy Prawnego M. Piekarza ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.  

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos Radcy Prawnemu 

Radca Prawny M. Piekarz odpowiedział, że nie ma przeciwskazań żeby członkowie Komisji 

Rewizyjnej mogli być członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto w skład tej 

Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby kluby radnych tj. Klub Ziemia Niżańska oraz Klub 

Aktywne Nisko zgłosili swoich przedstawicieli do Komisji.  

Wiceprzewodniczący Rady M. Pachla w imieniu klubu radnych Ziemia Niżańska zgłosił 

kandydaturę radnego K. Tabiana, natomiast w imieniu klubu radnych Aktywne Nisko zgłosił 

kandydaturę radnego G. Błądka.  

Po wyrażeniu zgody na kandydowanie w głosowaniu imiennym nad zgłoszonymi 

kandydaturami, radny S. Jaskot uzyskał 18 głosów, radny K. Krzyżak uzyskał 18 głosów, 

radny B. Lechociński uzyskał 18 głosów, radny G. Bis uzyskał 17 głosów, radny A. Drąg 

uzyskał 17 głosów, radny G. Błądek uzyskał 16, radny J. Sroka uzyskał 15 głosów, radny K. 

Tabian uzyskał 14 głosów, radny R. Sroka uzyskał 13 głosów.  Rada Miejska powołała w 

skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wszystkich wyżej zgłoszonych kandydatów 

podejmując uchwałę: 

UCHWAŁĘ Nr VI/43/19 

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego. (stanowi zał. nr 29 do 

protokołu). 

 

Ad. 20.  Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady 

Miejskiej w Nisku – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (projekt uchwały stanowi zał. nr 30 

do protokołu). 

Wiceprzewodniczący Rady M. Pachla zgłosił na Przewodniczącego Komisji kandydaturę 

radnego G. Bisa. 

Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radna K. Ożóg zgłosiła 

kandydaturę radnego R. Sroki. 

Po wyrażeniu zgody na kandydowanie, w głosowaniu jawnym imiennym Rady Miejskiej nad 

kandydaturami, radny G. Bis uzyskał 12 głosów, natomiast radny R. Sroka uzyskał 7 głosów. 

Rada Miejska w Nisku na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołała 

radnego G. Bisa podejmując: 
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UCHWAŁĘ Nr VI/44/19 

w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (stanowi zał. nr 31 do protokołu). 

 

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 

w Nisku na rok 2019r. ( projekt uchwały stanowi zał. nr 32 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej G. Błądek 

poinformował, że Komisja zaopiniowała plan pracy Komisji na 2019r. pozytywnie z jedną 

zmianą polegającą na przeniesieniu pkt dot. realizacji inwestycji drogowych z kwartału IV do 

kwartału II. 

Przewodniczący komisji budżetowej, rewizyjnej, pomocy społecznej i komisji oświaty 

poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały plany pracy komisji na 2019r. 

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

19 głosach „za” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr VI/45/19 

w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 

2019r. (stanowi zał. nr 33 do protokołu). 

 

Ad. 22 Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny B. Borowiec złożył trzy interpelacje: 

- w sprawie przyczyn braku stref ochronnych dla ujęć wody pitnej na terenie Gminy i Miasta 

Nisko. (stanowi zał. nr 34 do protokołu). 

- w sprawie działań podjętych przez władze gminy w celu zabezpieczenia interesu gminy i 

mieszkańców na wypadek wypowiedzenia umowy przez firmę odbierającą odpady 

komunalne (stanowi zał. nr 35 do protokołu). 

- w sprawie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią. (stanowi zał. nr 36 do protokołu). 

 

Ad. 23. Sprawy różne. 

Głos zabierali radni: 

- T. Wolak,  J. Sroka, K. Ożóg, B. Lechociński, K. Krzyżak, S. Czwal, M. Beer, A. Sądej. 

Odpowiedzi udzielili - Burmistrz W. Ślusarczyk i Z-ca Burmistrza Z. Kotuła. 
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Ad. 24. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący M. Folta zamknął VI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji o godz. 17:05. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

             Marcin Folta 

Sporządziła: 

K. Dubiel 
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