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P R O T O K Ó Ł Nr XIV/19 

 

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

12 września 2019r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

 

Nadzwyczajną XIV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 15:30 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Nisku - M. Folta. 

 

Przywitał przybyłych na sesję: 

- Z-cę Burmistrza Gminy  - Z. Kotułę, 

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską, 

- radnych Rady Miejskiej, 

- Przewodniczących Zarządów Osiedli, Sołtysów, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych kierowników referatów, przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców 

Gminy, którzy obserwują obrady za pośrednictwem komputerów. 

 

Po zalogowaniu się radnych do systemu, Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 18 

radnych. Obrady są prawomocne. 

Nieobecni radni, usprawiedliwieni: B. Borowiec, J. Sroka, P. Tofil. 

Listy obecności stanowią integralną część protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

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

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Z-ca Burmistrza Z. Kotuła zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do 

porządku posiedzenia w pkt. 4 projektu uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki 

budżetowej pn. Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej.  

Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską w Nisku, jednogłośnie przy 18 głosach „za”. 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

Ad.3  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji punktu, Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na błąd w 

uzasadnieniu do uchwały dot. zapisu odnośnie budowy otwartej strefy aktywności na os. Malce, 

powinno być os. Moskale.  
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Następnie Skarbnik Gminy M. Nabrzeska omówiła projekt uchwały. /Projekt stanowi zał. nr 1 

do protokołu/. Wyjaśniła, że w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w łącznej 

kwocie 6.802.830,55 zł z tytułu:  

− dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 6.404.620,00 zł z przeznaczeniem 

na budowę i przebudowę dróg gminnych, 

− dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości – 56.360,00 zł  z przeznaczeniem na zakup 

ubrań specjalnych dla OSP, 

− dofinansowania z WFOŚ i GW – 6290,00 zł z przeznaczeniem na demontaż i utylizację 

wyrobów azbestowo – cementowych, 

− przekazania przez Ministra Finansów dotacji celowej na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 38.226,55 zł, 

− naliczania kar umownych za nieterminową realizację inwestycji pn. „Mobilny MOF 

Stalowej Woli – budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie G i 

M Nisko” – 150.334,00 zł, 

− zwrotu podatku VAT  - 147.000,00 zł. 

Ww. środki przeznacza się na : 

− dotację dla NCK z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu cyfrowego projektora 

kinowego dla NCK „Sokół” oraz na dofinansowanie działalności bieżącej NCK, w 

związku ze wzrostem kosztów jego utrzymania nowej siedziby – 203.726,55 zł. 

− remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 (opracowanie 

dokumentacji projektowej) – 3.500,00 zł, 

− zwiększenie planu wydatków dla OPS w Nisku – 40.416,00 zł – w związku ze zmianą 

statutu OPS i powierzeniem zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o 

charakterze socjalnym w tym:  

wkład własny do środków z Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę 

stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie IX – XII 2019 r. wynosi 15.706,00 zł. 

− budowa otwartej strefy aktywności na os. Malce w Nisku – 17.000,00 zł, 

− zakup 18 kompletów ubrań specjalnych trzyczęściowych dla OSP Nisko, Zarzecze i 

Nowosielec  - 56 360,00 zł, 

− zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10.900,00 zł,  

− demontaż i utylizacja wyrobów azbestowo – cementowych na terenie Gminy Nisko – 

16.308,00 zł 

− budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej polaczeniem z DK nr 19 w msc. Nowosielec 

– 4.741.084,00 zł, 

− przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego – 552.982,00 zł, 

− budowa ulicy jaworowej w Nisku – 1.110.554,00 zł. 

Dokonuje się także przeniesienia planu dochodów w Dz.801 Rozdz.80195 pomiędzy 

paragrafami klasyfikacji dochodów na kwotę 9.790,00 zł oraz w Dz. 600 Rozdz. 60016 na kwotę 

17.257,00 zł. Zmiany te mają charakter porządkujący plan dochodów budżetu. 

Również przenosi się plan wydatków w Dz. 600 Rozdz. 60016 pomiędzy paragrafami 

klasyfikacji wydatków na kwotę 100 zł oraz pomiędzy poszczególnymi zadaniami 

inwestycyjnymi w Dz. 900 Rozdz. 90001 na kwotę 160.000,00 zł, a także miedzy działami na 

kwotę 60.670,00 zł. 

Powyższe zmiany mają charakter porządkujący plan wydatków budżetu.  

 

Pytania do projektu uchwały zadał radny R. Sroka, odpowiedział Z-ca Burmistrza Z. Kotuła.  

Dalej pytania zadał radny S. Czwal, odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska. 

Głos zabrał radny R. Sroka, odpowiedział Z-ca Burmistrza Z. Kotuła.  
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Nie zadano więcej pytań Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 18 

głosach „za” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr XIV/113/19 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r./stanowi zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Ad.4 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd 

Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej. 

Dyrektor ZBK i ZM – K. Zybura przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (stanowi 

zał. nr 3 do protokołu). Wyjaśniła, że zmiana statutu spowodowana jest zamiarem przekazania 

tej jednostce do administrowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 1 w Nisku przy ul. Szopena 

31 oraz zamiarem zwiększenia zakresu czynności wykonywanych przez ZBK i ZM. Zmiana 

zapisu w rozdziale II Cel i zasady działalności jednostki, w § 6 ust. 3 pkt. 8 z „prowadzenie 

spraw techniczno-administracyjnych w budynkach komunalnych” na „wykonywanie 

przeglądów technicznych, funkcjonalnych, bieżących, prowadzenie książki obiektu 

budowlanego placów zabaw, siłowni terenowych, boisk trawiastych, boisk sztucznych oraz 

budynków komunalnych, zarządzanych przez sołectwa” ma za zadanie doprecyzowanie 

czynności jednostki w obiektach zarządzanych przez sołectwa. Zmiany dotyczące § 6 ust. 3 pkt. 

10 i 11 projektu uchwały zawierają doprecyzowanie dotychczasowych zapisów.  

Pytania do projektu uchwały zadali radni:  T. Wolak i A. Sądej, odpowiedziała Dyrektor K. 

Zybura.  

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

podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr XIV/114/19 

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Budynków 

Komunalnych i Zieleni Miejskiej. (stanowi zał. nr 4 do protokołu) 

 

Ad.5 Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej - M. Folta zamknął XIV sesję Rady Miejskiej VIII kadencji o 

godz. 15:55. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

                 Marcin Folta 

Sporządziła: 

K. Dubiel 
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