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P R O T O K Ó Ł Nr XVI/19 

 

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

15 października 2019r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

Nadzwyczajną XVI sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 15:30 Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Nisku - M. Pachla. 

Przywitał przybyłych na sesję: 

- Burmistrza Gminy – W. Ślusarczyka, 

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską, 

- Sekretarz Gminy – M. Jakubów, 

- 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. 

 

Ad.2 Sprawdzenie listy obecności. 

 

Po zalogowaniu się radnych do systemu, Wiceprzewodniczący Rady M. Pachla stwierdził, że 

obecnych jest 18 radnych. Obrady są prawomocne. 

Nieobecni radni, usprawiedliwieni: B. Borowiec, M. Folta, B. Potocka. 

Listy obecności stanowią integralną część protokołu. 

 

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady M. Pachla przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

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

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy i Miasta 

Nisko w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat 

i więcej w latach 2019-2022. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

 

Skarbnik Gminy M. Nabrzeska omówiła projekt uchwały. /Projekt uchwały stanowi zał. nr 1 

do protokołu/. Wyjaśniła, że w związku z uzyskaniem ponad planowych dochodów w kwocie 

122.550 zł z tytułu: 

- kar za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do 

obwodnicy – 26 568 zł; 

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności – 47.000 zł; 
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- wpływów z podatku od nieruchomości i od osób prawnych - 11.982 zł; 

- wpływów z podatków od spadków i darowizn – 30.000 zł; 

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 

7.000 zł.  

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 122.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu. W 

budżecie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 720.000 zł. W celu umożliwienia 

rozstrzygnięcia przetargu na zakup tego samochodu niezbędne jest zwiększenie panu 

wydatków o kwotę 122.550 zł.  

  

         Pytania do projektu uchwały zadali radni: P. Tofil i S. Czwal. 

Odpowiedział Burmistrz W. Ślusarczyk. 

  

Nie zadano więcej pytań Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 17 

głosach „za” podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr XVI/125/19 

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

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy i Miasta 

Nisko w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej 

w latach 2019-2022. 

 

Sekretarz Gminy M. Jakubów przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (stanowi 

zał. nr 3 do protokołu). Wyjaśniła, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w 

zakresaie ochrony zdrowia jest jednym z zadań samorządu wynikających  z ustawy o 

samorządzie gminnym. W myśl przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia 

równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowywanie, 

realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych 

potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. Podstawą podjęcia tej uchwały jest  art. 18 

ust. 2 pkt 15, art 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 poz. 505 ze zm.) oraz art. 48, art. 48a. ust. 1, Art 48aa ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                

(t.j.Dz. U.  z 2019 poz.1373 ze zm.) 

         Zalecenia związane ze szczepieniami dla tej grupy wiekowej zawiera  Rekomendacja Nr 

1/2019 z dnia 18 września 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych  i 

Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w 

ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, 

dotyczących profilaktyki grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej. 

     Na realizację programu w 2019 r. zabezpieczono kwotę 5 000 zł z działu ochrona zdrowia. 

Natomiast w następnych latach na realizację tego programu planowane są  kwoty 10 000 zł na 

każdy rok. 
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 Pytania do projektu uchwały zadali radni: K. Krzyżak, A. Sądej, P. Tofil, T. Błażejczak, 

odpowiedziała Sekretarz M. Jakubów.  

 

Nie zadano więcej pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 17 głosach „za” 

podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr XVI/126/19 

w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy i Miasta Nisko w zakresie 

szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej w latach 

2019-2022.  (stanowi zał. nr 4 do protokołu). 

 

Ad.6 Zamknięcie obrad sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – M. Pachla zamknął XVI sesję Rady Miejskiej VIII 

kadencji o godz. 15:55. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

      Marek Pachla 

Sporządziła: 

K. Dubiel 
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