
 

1 
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/2019 

z nadzwyczajnej XIII sesji Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji, która odbyła się dnia 

13 sierpnia 2019 r. w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 

 

Porządek obrad nadzwyczajnej III sesji Rady Miejskiej w Nisku: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie oraz dzieci 

młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach znajdujących się w zespołach 

szkolno-przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z radnym. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta o godz. 15.30 dokonał otwarcia 

nadzwyczajnej XIII sesji Rady Miejskiej w Nisku. 

Przywitał przybyłych na sesję: Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka, 

Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniewa Kotułę, Skarbnika Gminy i Miasta 

Nisko Marię Nabrzeską, radnych Rady Miejskiej w Nisku, Przewodniczących Zarządów 

Osiedli, Sołtysów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców 

Gminy, którzy oglądają transmisję obrad Rady. 

Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta stwierdził, że w Sesji uczestniczy 

19 radnych, wobec czego obrady są prawomocne. 

Nieobecni radni: Grzegorz Błądek, Sławomir Czwal. 

Szczegóły obecności radnych podczas sesji przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu. 

Ad. 3 

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 
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Ad. 4 

Skarbnik Gminy i Miasta Nisko Maria Nabrzeska – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 26.470 zł z tytułu naliczenia 

kar umownych za nieterminową realizację inwestycji pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli – 

Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie GiM Nisko” 

oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 80.000 zł zwiększa 

się plan dochodów budżetu o kwoty przedstawione w projekcie uchwały. 

W ślad za zwiększeniem planu dochodów zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 

106.470 zł z przeznaczeniem na: 

 dodatkowe roboty wynikłe w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa centrum 

przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie GiM Nisko” tj. usuniecie kolizji 

istniejącego wodociągu z ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Słonecznej: 26.470 zł; 

 zwiększone koszty utrzymania budynków komunalnych w sołectwach (zakup energii 

i drobnego wyposażenia): 80.000 zł. 

Przeniesienia planu wydatków określone w § 1 ust. 3 pomiędzy paragrafami w ramach działu 

i rozdziału klasyfikacji wydatków czy też między poszczególnymi zadaniami mają charakter 

porządkujący plan budżetu. Natomiast przeniesienie planu wydatków miedzy działami 

(tj. dz. 750 i dz. 921) na kwotę 120.000 zł wynika z konieczności zapłaty za opracowanie 

zarysu projektu pn. „Program Rozwój Lokalny w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego” oraz zapłaty za wydawnictwa: „Historia, ludzie, krajobrazy”, „Wirtualne 

Miasto i Gmina” oraz innych materiałów promocyjnych, a także wydarzeń kulturalnych 

organizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko przez Stowarzyszenia, Koła Gospodyń 

Wiejskich itp.     

 

Pytania do projektu uchwały zadał radny Błażej Borowiec. Ponadto zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku z prośbą o zamieszczanie w porządku obrad 

nadzwyczajnej Sesji punktu: Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta poinformował radnego, że 

wnioskodawcą sesji nadzwyczajnej jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, a porządek obrad 

ściśle odpowiada punktom zawartym we wniosku. 

 

Radca Prawny w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko Ewa Bieniowska - Szafran potwierdziła, że 

sesja nadzwyczajna jest zwoływana wtedy, kiedy wynikną kwestie, które muszą zostać 

natychmiast,  poza porządkiem i planem sesji, zrealizowane. 

 

Radny Rady Miejskiej Paweł Tofil - podniósł kwestię wodociągu, awarii w dostawie wody 

w Zarzeczu. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. 

Głos w tej sprawie zabrał radny Błażej Borowiec. 

Informacji udzielił Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. 

Radny Rady Miejskiej Ryszard Sroka zadał pytanie do przedstawionego projektu uchwały. 
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Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy i Miast Nisko. 

Radny Rady Miejskiej Marek Beer zadał pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy i Miasta Nisko Maria Nabrzeska. 

Nie zgłoszono innych uwag i zapytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Miejskiej 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Miejska w Nisku, w głosowaniu jawnym 18 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym 

się” podjęła 

Uchwałę Nr XIII/110/2019 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (uchwała wraz z wynikami głosowania 

imiennego stanowi załącznik Nr 4 do protokołu). 

 

Ad. 5 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Alicja Krawiec - przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie oraz dzieci młodsze, 

zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach znajdujących się w zespołach szkolno-

przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). 

Do oddziałów w przedszkolach, przedszkolach znajdujących się w zespołach szkolno-

przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Nisko, uczęszczają dzieci sześcioletnie jak również młodsze. 

Pensum dla nauczycieli uczących w oddziałach dla dzieci realizujących obowiązek 

przedszkolny (sześciolatki) wynosi 22 godziny tygodniowo. W oddziałach przedszkolnych, 

w których opieką i wychowaniem objęte są dzieci 3-5 letnie, pensum nauczyciela wynosi 

25 godzin tygodniowo. Z przyczyn demograficznych oraz organizacyjnych,  do oddziałów 

przedszkolnych w tej samej grupie uczęszczają dzieci sześcioletnie i pięcioletnie. 

Ze względów formalnych należy ustalić dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie do 

której uczęszczają dzieci w różnym przedziale wiekowym, realizowane pensum – tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez 

reprezentatywne związki zawodowe działające  w zakresie oświaty. 

 

Pytania do projektu uchwały zadali kolejno radni Rady Miejskiej w Nisku: Błażej Borowiec, 

Grzegorz Bis, Paweł Tofil, Ryszard Sroka. 

 

Odpowiedzi udzieliła Dyrektor CUW w Nisku. 

 

Nie zgłoszono innych uwag i zapytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Miejskiej 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Miejska w Nisku, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła 

Uchwałę Nr XIII/111/2019 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie oraz dzieci młodsze, 

zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach znajdujących się w zespołach szkolno-

przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko (uchwała wraz z wynikami głosowania 

imiennego stanowi załącznik Nr 6 do protokołu). 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta – radni w materiałach na Sesję 

otrzymali projekt uchwały Rady Miejskiej w Nisku w sprawie odmowy wyrażenia zgody 

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wraz z wnioskiem Armatury Kraków S.A. oraz 

wyjaśnieniami radnego Adama Drąg (stanowią załącznik Nr 7 do protokołu). 

Głos zabrali radni Rady Miejskiej w Nisku: Krzysztof Tabian, Andrzej Sądej, 

Konrad Krzyżak; Radca Prawny w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku Ewa Bieniowska-

Szafran, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. 

Następnie uwagi do wniosku Armatura Kraków S.A zgłosili: Agnieszka Nicałek, Ryszard 

Sroka, Tadeusz Wolak oraz Paweł Tofil. 

Głos zabrał radny Adam Drąg. 

Radny Ryszard Sroka – chciałby poznać opinię kierownika lub pracownika BHP firmy 

Armatura Kraków S.A. 

Głos zabrał Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Armatura Kraków S.A. Oddział w Nisku 

Sławomir Mynarek.  

Głos zabrali kolejno: radny Adam Drąg, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Armatura Kraków 

S.A. Oddział w Nisku Sławomir Mynarek, radny Andrzej Sądej, radny Konrad Krzyżak, 

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Armatura Kraków S.A. Oddział w Nisku Sławomir 

Mynarek. 

Radny Konrad Krzyżak zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji o stanie firmy 

Armatura Kraków S.A. na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Nisku. 

Głos zabrali kolejno: radny Józef Sroka, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Armatura Kraków 

S.A. Oddział w Nisku Sławomir Mynarek, radny Konrad Krzyżak, radny Andrzej Sądej, 

radny Marek Beer, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Armatura Kraków S.A. Oddział 

w Nisku Sławomir Mynarek, radny Ryszard Sroka, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego 

Armatura Kraków S.A. Oddział w Nisku Sławomir Mynarek,  radny Adam Drąg,  Dyrektor 

Zakładu Produkcyjnego Armatura Kraków S.A. Oddział w Nisku Sławomir Mynarek, radny 

Krzysztof Tabian, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Armatura Kraków S.A. Oddział w Nisku 

Sławomir Mynarek. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Madej – zwrócił uwagę, że podpisał uzasadnienie 

do projektu uchwały i w pełni się z nim zgadza. 

Głos zabrała radna Agnieszka Nicałek. 

Nie zgłoszono innych uwag i zapytań, w związku z czym Przewodniczący Rady Miejskiej 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału 

w głosowaniu w radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Radny Adam Drąg na czas 

głosowania opuścił salę obrad. 

 

Rada Miejska w Nisku, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła 

 

Uchwałę Nr XIII/112/2019 

 

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

(uchwała wraz z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 8 do protokołu). 

 

Ad. 7 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk - zaprasza na Święto Niska 2019 

w dniach 24 i 25 sierpnia 2019 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta - o godz. 16.50 dokonał zamknięcia 

obrad nadzwyczajnej XIII Sesji Rady Miejskiej w Nisku. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Magdalena Ryniak       Marcin Folta 
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