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PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 

z nadzwyczajnej XXI sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu  

24 stycznia 2020r. w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko. 

 

Nadzwyczajną XXI sesję Rady Miejskiej w Nisku, o godz. 1535 otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Nisku – M. Folta. Przywitał przybyłych na posiedzenie Z-cę Burmistrza Z. Kotułę, 

Skarbnik Gminy – M. Nabrzeską, radnych Rady Miejskiej, sołtysów i Przewodniczący 

Zarządów Osiedli,  

Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych. Stwierdził, że jest quorum.  

Nieobecni radni: Grzegorz Błądek, Sławomir Czwal. 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

Szczegółowy wykaz obecności radnych stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/155/19 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/156/19 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/157/19 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast 

Polskich.  

8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do 

publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

9.Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Nisko. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Z-ca Burmistrza Gminy Z. Kotuła zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad, poprzez 

wprowadzenie po punkcie 6, punktów 7 i 8 w brzmieniu: 

 – Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/154/19 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2019r. 
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- Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2020r. 

- Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym, przy 18 głosach „za” i jednym 

,,wstrzymującym się” .(wynik głosowania stanowi zał. Nr 3 do protokołu). 

 

Dotychczasowe punkty porządku obrad od 7 do 11 otrzymują odpowiednio numery od 9 do 13. 

 

Ad.4 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/155/19 

Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska.(stanowi zał. nr 4 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer przedstawił pozytywną opinię 

Komisji względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 

głosach „za”, podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/160/20 

 

zmieniającą uchwałę Nr XX/155/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki. (uchwała wraz z wynikami głosowania imiennego stanowi zał. 

nr 5 do protokołu). 

 

Ad.5 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/156/19 

Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska.(stanowi zał. nr 6 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer przedstawił pozytywną opinię 

Komisji względem projektu uchwały 

Nie zadano żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 głosach 

„za”, podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/161/20 

 

zmieniającą uchwałę Nr XX/156/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki. (uchwała wraz z wynikami głosowania imiennego stanowi zał. 

nr 7 do protokołu). 

 

Ad.6 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/157/19 

Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
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Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska.(stanowi zał. nr 8 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer przedstawił pozytywną opinię 

Komisji względem projektu uchwały. 

Pytanie do projektu uchwały zadał radny R. Sroka, odpowiedziała Skarbnik Gminy. 

Nie zadano żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 głosach 

„za”, podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/162/20 

 

zmieniającą uchwałę Nr XX/157/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki. (uchwała wraz z wynikami głosowania imiennego stanowi zał. 

nr 9 do protokołu). 

 

Ad.7 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/154/19 

Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2019r. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska.(stanowi zał. nr 10 do 

protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer przedstawił pozytywną opinię 

Komisji względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 głosach 

„za”, podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/163/20 

 

zmieniającą uchwałę Nr XX/154/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2019r. w 

sprawie  wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019r. . 

(uchwała wraz z wynikami głosowania imiennego stanowi zał. nr 11 do protokołu). 

 

Ad.8 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2020r. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska.(stanowi zał. nr 12 do 

protokołu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Beer przedstawił pozytywną opinię 

Komisji względem projektu uchwały. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 głosach „za”, podjęła: 
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UCHWAŁĘ Nr XXI/164/20 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. (uchwała wraz z wynikami głosowania 

imiennego stanowi zał. nr 13 do protokołu). 

 

Ad.9 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku 

Miast Polskich.  

 

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Kierownik Ref. Rozwoju Gospodarczego ds. środków 

pomocowych – K. Haliniak (stanowi zał. nr 14 do protokołu). 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – 

M. Pachla poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali kolejno: radny J. Sroka, Z-ca 

Kierownika Ref. RG – K. Haliniak, radny J. Sroka, radny P. Tofil, -ca Kierownika Ref. RG – 

K. Haliniak, radny K. Krzyżak, Z-ca Burmistrza Z. Kotuła, radny B. Borowiec, Z-ca 

Kierownika Ref. RG – K. Haliniak, radny R. Sroka, Z-ca Kierownika Ref. RG – K. Haliniak , 

radny R. Sroka, Przewodniczący Rady M. Folta,  Z-ca Kierownika Ref. RG – K. Haliniak, 

radny P. Tofil, Z-ca Kierownika Ref. RG – K. Haliniak, radny M. Beer, Przewodniczący Rady 

M. Folta, radny G. Bis, Z-ca Burmistrza Z. Kotuła, radny J. Sroka, Z-ca Kierownika Ref. RG – 

K. Haliniak, radny J. Sroka. 

Nie zadano więcej pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 12 głosach 

„za”, 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/165/20 

 

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. (uchwała wraz z wynikami głosowania 

imiennego stanowi zał. nr 15 do protokołu). 

 

Ad.10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru 

do publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor CUW – A. Krawiec. (stanowi zał. nr 16 do protokołu). 

Zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały poprzez:   

- wykreślenie z §1 ust. 5; 

- zmianę § 1 ust. 1 lit a – poprzez zwiększenie liczby punktów dla obojga rodziców 

/opiekunów prawnych z 25 na 30 punktów.  
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- zmianę § 1 ust.1 lit c - poprzez zwiększenie liczby punktów dla rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko z 45 na 50 punktów. 

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

opinię Komisji względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 

głosach „za”, podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/166/20 

 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów.  (uchwała wraz z wynikami głosowania imiennego stanowi zał. nr 17 do protokołu). 

 

 

Ad.11 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nisko. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor ds. gospodarowania mieniem gminy – S. Rogala 

(stanowi zał. nr 18 do protokołu). 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – 

M. Pachla poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

Pytanie do projektu uchwały zadał radny T. Wolak, odpowiedziała Inspektor S. Rogala. 

Nie zadano więcej pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 głosach „za”, 

podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/167/20 

 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. (uchwała wraz z wynikami głosowania 

imiennego stanowi zał. nr 19 do protokołu). 

 

Ad.12 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w 

obrębie Nisko. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor ds. gospodarowania mieniem gminy – S. Rogala 

(stanowi zał. nr 20 do protokołu). 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – 

M. Pachla poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  
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Nie zadano żadnych pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, przy 19 głosach 

„za”,podjęła: 

 

UCHWAŁĘ Nr XXI/168/20 

 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie darowizny 

nieruchomości położonych w obrębie Nisko. (uchwała wraz z wynikami głosowania 

imiennego stanowi zał. nr 21 do protokołu). 

 

Ad.13 Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady – M. Folta o godz. 16:40 zamknął obrady nadzwyczajnej XXI sesji Rady 

Miejskiej w Nisku. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Sporządziła: 

K. Dubiel 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marcin Folta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


