
P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/11

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XVII  sesję  Rady Miejskiej  w Nisku otworzył  o  godz  10.00  Przewodniczący  Waldemar 

Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie:

– Burmistrza J.Ozimka

– Zastępcę Burmistrza T.Sułkowską

– Skarbnika T.Dziewę

– Kierowników Referatów,

– Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

– Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

– Przedstawicieli lokalnej prasy i telewizji.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 

3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy. 

4. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza. 

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

6. Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych. 

7. Odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej 

i wniosków radnych. 

8. Dyskusja nad wnioskami, poprawkami i ich przegłosowanie. 

9. Podjęcie uchwały budżetowej na 2012r. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko. 

11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dot. funkcjonowania jednostek pomocniczych 

Gminy i Miasta Nisko. 

12.Głosowanie wniosków Komisji Rewizyjnej zgłoszonymi w związku z przeprowadzeniem 

kontroli dot. funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Nisko. 

13.Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

2/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
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2012 rok..

3/ zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wzorów 

formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do 

wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

4/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

5/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie darowizny 

nieruchomości /Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Nisku/.

6/ uchylenia uchwały Nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011r.

7/ przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2012.

14. Roczne sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

15. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej za 2011 rok.

16. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz  J.Ozimek  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały 

w sprawie  wydatków  niewygasających.  Wyjaśnił,  że  w  wydatkach  niewygasających  pozostaną 

środki na wodociąg Wolina III etap w wysokości 50841,46 zł oraz środki na  dokumentację dróg w 

wysokości 87134,40 zł.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  by  projekt  ten  zapisać  w  pkt  13,  pdpkt  2,  a  następne 

podpunkty zmienią się odpowiednio.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek wraz ze zmianą zgłoszoną 

przez Burmistrza.

Ad 2.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół ostatniej sesji Rady Miejskiej 

z dnia 24 listopada 2011r.

Ad 3.

Burmistrz J.Ozimek poinformował, że w czasie od ostatniej sesji m.in:

– oddano do eksploatacji kolektor w ul. Kosciuszki,

– odbyło się spotkanie z emerytami i rencistami po raz pierwszy, ale okazało się, że jest duże 

zapotrzebowanie na takie spotkanie.

– podpisana została umowa na rewitalizację miasta. Od stycznia możliwe, że bedą już podjęte 

prace.

– Odbył się III zjazd OSP, wybrano nowy  Zarząd. Przewodniczącym został Starosta Niżański.
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– Odbyły się Dni Flisactwa

– odbyła  się  konferencja  organizowana  przez  Marszałka  i  Wojewodę  w  sprawie  rozwoju 

Województwa Podkarpackiego,

– na 250 gmin w "Złotej Setce" Nisko uplasowało sie na 57 miejscu.

– Odbyło  sie  spotkanie  ze  Starostą  w  sprawie  współpracy  na  rok  następny,  zwłaszcza  w 

sprawie utrzymania dróg,

– odbyło sie spotkanie z Wiceprezydentem Stalowej Woli w sprawie współtworzenia Zakładu 

Opieki Długoterminowej. Nie nadano dalszego biegu sprawie.

– U Marszałka odbyła sie konferencja na temat rozwoju wsi.

– Odbyło  się  spotkanie  Regionalnej  Izby  Gospodarczej,  przedstawiono  sprawozdanie  z 

działalności za rok ubiegły.

– Podpisano umowę na  realizację  boiska  w Nowosielcu  i  realizację  Osrodka Rekreacji  w 

Racłacławicach.

– Odbyło sie spotkanie z Armatorą, tematem był rozwój zakładu, planowane jest zatrudnienie 

dodatkowo 50 osób w najbliższym czasie.

– Podpisany został akt notarialny z Wojskową Agencją Mieszkaniową w sprawie sprzedaży 

terenu pod budowę bloków na potrzeby wojska.

– Odbyło sie spotkanie w sprawie zabezpieczenia przed ewentualną powodzią, przygotowania 

terenu pod wał, utrzymania terenu międzywałów.

– Oddano do użytkowania ul. Modrzewiową i rozpoczęto prace nad modrnizacją SUW.

Ad 4.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 przedstawił Skarbnik.

Poinformował  m.in.że  projekt  budżetu  powstał  przed  15  listopada  br,  więc  zawierał  wskaźniki 

przyjęte do projektu ustawy budzetowej. Dziś wiadomo, że ustawa budżetowa będzie inna, będą 

niższe  dochody a  wyższe  wydatki.  Gminie  komplikuje  tu  fakt,  że  uchwała  budżetowa  podjęta 

będzie w grudniu, a ustawa budzetowa w styczniu.Nie wiadomo jakie wskaźniki przyjąć. 

Poinformował, że planowane na 2012r dochody ogółem wynoszą 64 368 276 zł w tym:

– bieżące – 49 094 111 zł

– majatkowe – 15 274 165 zł, przy czym sprzedaż to 1000 000zł, a 14 274 165 zł to dotacje 

majątkowe.  W najbliższym  czasie  ma  być  podpisana  umowa  na  Fundusz  Spójności.  Z 

udziałem środków unijnych zrealizowane mają być kanalizacja Niska, Malc,  Warchołów, 

Barc oraz wodociagu łączącego wodociągi Niska i Stalowej Woli.

Łączna kwota wydatków okreslona została na kwotę 61 998 409 zł w tym:
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– bieżące  w kwocie 41 722 409 zł

– majątkowe w kwocie 20 276 000 zł.

Nadwyżka budżetowa określona zostaje w kwocie 2 369 867 zł.

Skarbnik poinformował, że dług Gminy wzrośnie o 4 100 000 zł, bo tyle wynosi poręczenie dla 

MZK. Od 2013r bedą musiały być w budżecie zabezpieczone środki na jego spłatę w wysokości 

512 tys zł rocznie. Obsługa długu przez najbliższe lata to ponad 3,5 mln zł rocznie.

Skarbnik wyjaśnił, że omawiany jest projekt uchwały, który został przesłany do RIO i dla radnych. 

Nie  może funcjonować w obiegu drugi  projekt,  ale  uwzględniając  wnioski  Komisji  Rady oraz 

ustalenia własne Burmistrz zgłosił autopoprawki do projektu budżetu (zał nr 1):

– rozbudowa sieci wodociagowej w Wolinie – zwiększenie wydatków o kwotę 249.500 zł.

– Budowa sieci wodociągowej w Racławicach –  50 000 zł.

– "Orlik 2012" na Os. 1000-lecia w Nisku – 300 000 zł.

– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wolinie – do kwoty 209.200 zł

– budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta i Głowackiego – zwiększenie o kwotę 

50 000 zł.

– Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Nowosielcu – 280 000 zł.

– Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dot Funduszu Sołeckiego: boisko w Kończycach – 

7 159 zł, budowa altany w Wolinie – 6 000 zł,przedłużenie chodnika w Wolinie – 2 155zł.

– Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85154 – dotacji o kwotę 155 000 zł do kwoty 225 000 

zł.

– W dziale 750, rozdziale 75022 /rady gmin/ - zmniejszyć wydatki o kwotę 15 000 zł.

– Wprowadzić dokumentację kanalizacji Nowosielec – Konczyce – 100 000 zł.

Wyjaśnił, że wniosek Komisji Budżetowej o wprowadzenie zadania inwestycyjnego – kanalizacja 

ul.  Kościuszki  i  ul.  Słowackiego w Zarzeczu nie  może być  uwzględniony,  gdyż  nie  byłoby to 

zgodne z harmonogramem wykonania projektu zgłoszonego do Funduszu Spójności.

Skarbnik wyjasnił, że w wyniku w/w autopoprawek budżet po stronie dochodów zwiększy się o 

kwotę 1.039.014 do kwoty 65.407.290 zł, w tym dochody bieżące – 49 094 111 zł

– dochody majatkowe zwiększenie o kwotę 1 039 014 do kwoty 16 313 179 zł w tym dotacje 

ze środków europejskich zwiększenie o kwotę 694 722 zł do kwoty 14 968 887 zł, sprzedaż 

nieruchomości 344 292 zł do kwoty 1 344 292 zł.

Ogólny bilans budżetu na 2012r:

– dochody ogółem – 65 407 290 zł

– wydatki ogółem – 63 037 423 zł
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– nadwyżka budżetowa – 2 369 867 zł

– spłata kredytów i pożyczek – 2 369 867 zł.

Skarbnik wyjaśnił, że po przyjęciu tych autopoprawek będą one wkomponowane w zapisy projektu 

uchwały budżetowej i powieszone do wglądu na stronie Urzędu oraz przekazane do Biura Rady 

Miejskiej.

Ad 5.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J.Sroka odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie przedłożonego przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej( zał nr 2).

Ad 6.

– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Z.Kotuła przedstawił pozytywną opinię 

Komisji względem projektu.

– Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej J.Graniczny 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu budżetu.

– Przewodnicząca  Komisji  Pomocy  Społecznej  i  Zadań  Publicznych  M.Wybacz 

poinformowała,  że  12  grudnia  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  budżetowej 

pozytywnie przy 2 głosach "za" i 4 głosach "wstrzymujących się".

– Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A.Sądej poinformował, że na posiedzeniu w 

dniu  16  grudnia  Komisja  zaopiniowała  projekt  budżetu  na  2012r  pozytywnie  wraz  z 

wnioskami: - w dziale 851 – Ochrona zdrowia w dotacjach kwotę 70 tys. zł zastąpić kwotą 

225 tys zł,- wprowadzić zadanie kanalizacja ul. Kościuszki i ul. Słowackiego w Zarzeczu, w 

kwocie 350 tys. zł poprzez przeniesienie kwoty 280 tys. zł z działu administracja, 35 tys. zł 

z  wydatków  na  ZOEASiP,  40  tys.  zł  z  działu  promocja  Gminy,-  wprowadzić  zadanie 

kanalizacja  Nowosielec  i  Kończyce-  opracowanie  dokumentacji  w  kwocie  100  tys.  zł, 

źródłem pokrycia rezerwa budżetowa.

Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne zgłaszanie wniosków przez radnych Rady Miejskiej.

– Wiceprzewodniczący Rady J.Sroka zgłosił wniosek, by środki równe subwencji oświatowej 

na uczniów uczących się w Racławicach w wysokości 38 000 zł dodać do dotacji dla tej 

szkoły przewidzianej na rok 2012 tj by zwiększyć tę dotacje do kwoty 150 000 zł.Pokryciem 

byłyby dochody majątkowe.

– Radny B.Borowiec stwierdził, że ponawia wniosek o wykonanie elewacji ZS Nr 2 w Nisku, 

bo to budynek największy i powinien być wizytówka miasta.Jako pokrycie widzi możliwość 

zmniejszenia wydatków Gminy na zasiłki stałe w kwocie 800 tys zł, czy oszczędności, które 

powinny byc w odśnieżaniu miasta, bo zimy nie ma.
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– Radny B.Borowiec zgłosił też wniosek o utrzymanie patroli ponadnormatywnych Policji, bo 

poprawia to zdecydowanie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

– Radny R.Sroka stwierdził, że w Malcach nie ma żadnych inwestycji. Przedstawił mapkę, na 

której zaznaczył kolorami kanalizację wykonaną za Burmistrza Peszka , następnie realizację 

w okresie Burmistrza Kowalika i Burmistrza J.Ozimka i kolejnym kolorem to, co powinno 

być wykonane. Stwierdził, że takiego "pomijania" Osiedla być nie może i w związku z tym 

zgłosił wniosek o przeznaczenie środków ze sprzedaży gruntów gminnych w wysokości 900 

000 zł na realizację ul. Krzywej.

Ad 7.

Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że jego odpowiedzią na wnioski Komisji jest przedstawiona przez 

Skarbnika autopoprawka.

Nie akceptuje wniosku o wprowadzenie kanalizacji ul. Kościuszki i ul. Słowackiego w Zarzeczu, bo 

skierował  w  tej  sprwaie  zapytanie  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  z 

odpowiedzi wynika, że może taka zmiana spowodować, że nasz wniosek, wstępnie zaopiniowany 

pozytywnie, mógłby odpaść, bo te ulice w tym wniosku też się znajdują. Radni otrzymali ksero tej 

odpowiedzi.

Nie godzi się na wprowadzenie elewacji budynku ZS Nr 2 do budżetu jako osobnej pozycji, bo jest 

planowane  zgłoszenie  tego  zadania  do  rezerwy  subwencji  oświatowej.  Już  wykonane  jest 

orynnienie i zadaszenie schodów, więc teraz można zająć się elewacją. Zaznaczył, że za odśnieżanie 

nie wpłynęły żadne rachunki. 

Również nie widzi potrzeby wpisywania do budżetu patroli policji. Będą starania o finansowanie 

tych  patroli  w  dalszym  ciągu,  bo  efekt  jest,  zapotrzebowanie  jest  a  koszty  mniejsze  niż  np 

utrzymanie Straży Miejskiej

Zwracając  się  do  radnego  R.Sroki   Burmistrz  stwierdził,  że  w  Malcach  wykonano  9  ulic, 

zainwestowanych było prawie 2 mln zł. Jeżeli wejdzie Program Spójności to i część ulic wejdzie. 

Ul. Krzywa będzie realizowana w trybie specustawy. Nie wprowadzi tej inwestycji autopoprawką.

Nie wprowadzi też zwiększenia dotacji dla szkoły w Racławicach.

Ad 8.

Przewodniczacy Rady otworzył dyskusję nad wnioskami do budżetu.

Radna  M.Wybacz,  w  imieniu  Klubu  Radych  PSG  stwierdziła,  że  są  mozliwości  osiagnięcia 

oszczędności:

– zadłużenie MZAM ok 500 tys zł: jak można było do tego stanu dopuścić. Należy zwiekszyc 

kontrolę i na bieżąco egzekwować należności.

– ztrudnienie  w  Urzędzie  Gminy  należy  zredukować,  bo  200  tys  wzrosła  pula  na 
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wynagrodzenia.

– należy zdjąć 40 tys zł z promocji Gminy, bo nie jest zasadne takie zwiększenie.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na takie wnioski i dywagacje był czas podczas posiedzeń 

stałych Komisji Rady.

Radny P.Tofil zapytał Burmistrza, jak właściwie jest z tą ewentualną zmianą harmonogramu 

realizacji  zadań  zgłoszonych  do  Funduszu  Spójności,  bo  pismo  od  WFOŚ  na  które  się  Pan 

Burmistrz powołuje i które radni otrzymali  nic akurat o zmianie harmonogramu nie mówi. Czy 

więc jest jakiś wpływ ewentualnej zmiany harmonogramu na otrzymanie tych środków unijnych?

Radny  B.Borowiec  ponowił  pytanie,  czy  Gmina  dołożyć  musi  te  800  tys  zł  do  opieki 

społecznej, czy to budzet Państwa pokryje w całości potrzeby OPS w tym zakresie. Zapytał też, czy 

wszystkie możliwości,  wszystkie źródła dochodów są wykorzystane.  Czy nie jest  dobrowolnym 

pozbywaniem się  dochodów  brak  pobierania  opłat  adiacenckich.  Wniosek  w  sprawie  podjęcia 

uchwały w tej sprawie Klub Radnych PSG niniejszym przedkłada Radzie (zał nr 3). Po co budować 

infrastrukturę  i  nie  pobierać  opłat?  Stwierdził,  że  jest  to  zachowawczy budżet,  nie  wybiega  w 

przyszłość a jedynie zabezpoiecza interesy radnych w poszczególnych regionach. Ocenił ten budzet 

jako stagnacyjny, a przecież nadciąga kryzys.

Radny A.Madej stwierdził, że Nisko stało się liderem co do wysokości podatków od działalności 

gospodarczej osób fizycznych i prawnych. Podniesione zostały o 10%. Mamy też najdroższą wodę i 

dodatkowo złej jakości. Takie sa warunki rozwoju przedsiębiorczości w naszej Gminie.

Radna A.Stępień zwróciła uwagę Przewodniczącemu Rady, że jeżeli godzinę przed sesją odbywa 

sie posiedzenie Komisji Budżetowej, to nie ma prawa upominać radnej M.Wybacz. Podkresliła, że 

na 25 inwestycji w kilkunastu jest etapowanie, a były ustalenia, że tak nie robimy, bo nie jest to 

korzystne. Stwierdziła, że nie neguje Klub PSG budowy centrum rekreacyjnego w Racławicach, ale 

skąd będą pieniądze na jego bieżące utrzymanie? Dodała, że można poczynić oszczędnosci np w 

oświacie,  przez  reorganizację  można  uzyskać  2,5  mln  zł,  można  ograniczyć  umorzenia  i  ulgi, 

ograniczenia  w  administracji,  kilkaset  zł  oszczędności  można  pozyskać  w  wyniku  kontroli 

deklaracji podatkowych, co najmniej 100 tys zł można pozyskać z opłaty adiacenckiej. MZK też 

jest podmiotem, który powinien generować dochody, a obciąża budżet. Przy tej okazji zauważyła, 

że przecież tylko jeszcze 2 dni jest zgoda na warunkowe dopuszczenie wody do wodociągu i co 

dalej  będzie.  Przekroczenia  niklu  zwiększa  się,  a  to  niebezpieczne  i  trudne  do  usunięcia. 

Stwierdziła, że już od 4 lat mówiła, że dojdzie do tego, że Unia Europejska będzie wydawała zgodę 

na podawanie wody do wodociągu. Można było przystępować do programów służących rozwojowi 

miasta,  ale  nie  było  akceptacji,  a  wręcz  lekceważenie  propozycji  i  rozwiązań przez   "rządzącą 

koalicję  radnych PiS i  SLD" Podkreśliła,  że tylko dlatego,  że budżet  zawiera zapisy dotyczące 
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inwestycji poprawiających jakość wody nie będzie Klub PSG głosował "przeciw" ale się wstrzyma 

od głosowania. Stanowisko Klubu PSG względem projektu uchwały budżetowej na piśmie złozyła 

do protokołu (zał nr 4).

Zdaniem Wiceprzewodniczącego J.Sroki nie tylko Klub PSG był za inwestycjami poprawiajacymi 

jakość wody. Również PiS popierał  zawsze takie działania.  Dodał, że nie ma żadnej "rządzącej 

koalicji".

Burmistrz  J.Ozimek stwierdził,  że  przecież nie  jest  tak,  że  Burmistrz  chce źle  a  Rada Miejska 

dobrze. Podkreślił, że prawem opozycji jest mieć inne zdanie, ale realia nie pozwalają na wszystko. 

Wnioski zmierzają w słusznym kierunku. Jeśli chodzi o szczegóły to przykładowo sprawa MZAM 

to  problem  jaki  dotyka  większości  gmin.  Ludzie  ubożeja  i  nie  płacą.  Trudno  jest  na  bieżąco 

kontrolować Zakład.  Trzeba mieć też świadomość,  że od niektórych nie wyegzekwujemy nigdy 

należnosci. Również we wspólnotach nie jest dobrze, choć ich funkcjonowanie jest tańsze. Podatki 

nie są bynajmniej najwyższe, np Nowa Dęba ma wyższe. Redukcja zatrudnienia w Urzędzie jest 

niewykonalna  wobec  zlecania  coraz  to  nowych,  często  bardzo  absorbujacych  zadań:  dbać  o 

bezdomne zwierzęta musi gmina od 1 stycznia 2012r i pytanie jak to zrobić. Ustawa śmieciowa i 

masa nakazów do wystawienia. Co do ul. Kościuszki w Zarzeczu to można coś przedsięwziąć po 

zatwierdzeniu  przetargu,  ale  przed  rozstrzygnięciem  raczej  nie  ma  takiej  możliwości.  Opłaty 

adiacenckie, owszem możemy dyskutować o ich wprowadzeniu. Jest to jakiś dochód. Co do wody 

nie było porozumienia jak ma to ostatecznie wyglądać. Były różne zdania, nie było konkretnego 

wniosku, ale zadanie jest w Programie Spójności. Jeśli chodzi o etapowanie inwestycji, Burmistrz 

stwierdził,  że jest to zaszłość, która jeszcze trochę potrwa, choć zawsze był przeciwny takiemu 

działaniu.W kwestii  reformy oświaty  w  skali  gminnej  stwierdził,  że  jako  Burmistrz  nie  zgłosi 

wniosku o likwidację żadnej szkoły, ale dla radnych będą przygotowane komplety dokumentów 

obrazujących stan obecny w tej dziedzinie. Wszyscy jesteśmy przekonani, że coś robić trzeba, bo 

koszty funkcjonowania szkół pogrążą budżet. Co do wyskokiego bezrobocia, to podnoszą nam ten 

wskaźnik mieszkańcy ościennych gmin a racji,  że prawo do pobierania zasiłku jest u nas przez 

jeden  rok,  a  nie  jak  w  ościennych  gminach  przez  pół  roku.  W  sprawie  umorzeń  Burmistrz 

poinformował, że tylko jedna firma, która działała pierwszy rok otrzymała taką pomoc. Pozostałe 

decyzje dotyczą drobnych kwot, ok 100 zł dla osób fizycznych. Burmistrz stwierdził też, że Spółka 

MZK od momentu powołania jej na tej sali była niedoinwestowana i jeszce długo to bedzie trwało. 

Trzeba się jednak pzryjrzeć w jakiej formie to powinno funkcjonować.

Kierownik OPS K.Wszołek wyjaśniła, że te 800 tys zł o których mówi radny B.Borowiec to są 

wszystkie wydatki Gminy związane z pomocą społeczną. Poinformowała, że do budzetu Gminy 

wpływa 8 600 000 zł na zabezpieczenie pomocy społecznej. Zasiłki stałe wypłacić musimy z mocy 
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ustawy a nie wiadomo, czy środki będą zabezpieczone np w proporcji 80 : 20, czy może inaczej.

Radny A.Madej stwierdził, że nie zgadza się z Burmistrzem, bo w Nowej Dębie będzie za chwilę 

1200 nowych miejsc pracy i nie ma co się z Dęba porównywać. My możemy porównywać sie z 

Ulanowem, Rudnikiem czy Stalową Wolą, a stawki tam wynoszą odpowiednio: 10 zł, 12 zł i 16,5 zł

Wiceprzewodniczący B.Tofilski poprosił o 15 minut przerwy.

Po przerwie radny B.Borowiec powrócił do tematu opłat adiacenckich. Stwierdził, że  w myśl art 

144 ustawy o  gospodarce  nieruchomościami  właściciele  nieruchomości  uczestniczą  w kosztach 

budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. 

Zaznaczył, że musi być uchwała w tej sprawie, by móc wydawać decyzje o naliczeniu tych opłat. 

Stwierdził,  że  NIK  negatywnie  ocenia  zaniechanie  ustalenia  stwek  opłaty  adiacenckiej. 

Niepodejmowanie działań w tej sprawie jest naruszeniem prawa

Burmistrz  stwierdził,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  nie  wniosła  nigdy  zastrzeżeń  do 

realizowania obowiązku naliczania należnych podatków, więc nie do końca jest tak, jak przedstawia 

to radny B.Borowiec.

Przewodniczący zebrał wnioski:

1. wniosek  Wiceprzewodniczącego  J.Sroki  w  sprawie  zwiększenia  dotacji  dla  szkoły  w 

Racławicach.

2. Wprowadzenie zadania realizacja ul. Krzywej, kwota 900 tys ze sprzedaży dla AMW.

Radny B.Borowiec i radny P.Tofil swoje wnioski wycofali.                                                 

Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  9  głosach  "za",  5  głosach  "przeciw"  i  7  głosach 

"wstrzymujących się" przyjęła wniosek Wiceprzewodniczącego J.Sroki o zwiększenie dotacji dla 

szkoły w Racławicach o 38 tys zł do kwoty 150 tys zł.

Następnie  Rada Miejska  w głosowaniu  jawnym,  przy 9 głosach  "za",  5  głosach  "przeciw"  i  6 

głosach  "wstrzymujących  sie"  przyjęła  wniosek  radnego  R.Sroki  o  wprowadzenie  do  budżetu 

Gminy na 2012r zadania pn realizacja ul. Krzywej o wartości 900tys zł. 

Radca Prawny A.Barć zwróciła uwagę, że należy wskazać wyraźnie pokrycie tych wydatków.

Skarbnik stwierdził, że wnioskodawca wskazał jakoźródło pokrycia wydatków dochody majątkowe.

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z  przyjętymi 

wnioskami.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  16  głosach  "za",  1  głosie  "przeciw"  i  4  głosach 

"wstrzymujących się" podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/144/11

 w sprawie uchwały budżetowej na 2012r (zał nr 5 protokołu). 
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Ad 10.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  od  2011r  obowiązkowo  przy  budżecie  Rada  uchwala  Wieloletnią 

Prognozę  Finansową.  Powinna  ona  korelować  z  zapisami  budżetu  na  rok  2012 a  w dalszej 

części są to prognozy. Prognoza powinna obejmować lata na które przewidywane są spłaty.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  16  głosach  "za",  jednym  głosie  "przeciw"  i  4 

głosach "wstrzymujących się" podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/145/11

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko (zał nr 6 

protokołu).

Ad 11.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  H.Sudoł  przedstawił  protokół  kontroli  funkcjonowania 

jednostek  pomocniczych  Gminy  Nisko,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  sołectwao 

Racławice (zał nr 7).

Radny A.Madej poprosił o przybliżenie nieprawidłowości w naliczaniu czynszu dzierżawnego.

Wyjaśnił  sprawę  radny  Z.Kotuła,  zarazem  sołtys  Racławic.  Poinformował,  że  dotyczy  to 

Galleny,  która otrzymała zgodę na dzierżawę powyżej 3 lat.  To na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej podpisał Burmistrz dzierżawę z czynszem rocznym 500 zł. Przyznał, że należałoby 

uaktualnić tę stawkę, ale z jednej strony brak wykładni o jakiej kwocie należałoby rozmawiać. 

Z drugiej strony dzierżawcy poczynili inwestycje na własny koszt, więc też należy się im ulga.

Dodatkowo, ponieważ dochody sołectwa nie zostały oddane do dyspozycji sołectwa, więc nie 

ma motywacji do zabiegania o nie.

Ad 12.

Przewodniczacy Rady poddał pod głosowanie Rady wnioski Komisji Rewizyjnej.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłosnie przyjęła kolejno wnioski:

1. Ewidencjonować pracę ciągnika.

2. Rozliczać zużyte paliwo.

3. Opracować stawki za wynajem nieruchomości w poszczególnych sołectwach.

Ad 13.

1) Skarbnik  wyjasnił,  że  zachodzi  konieczność  zmiany budżetu  na  2011r  tj  zwiększenia 

wydatków na oświatę w kwocie 286 697 zł  oraz zwiększenia wydatkow na kolektor w 

ul. Kościuszki o 30 tys zł Pokryciem są środki z opłat za użytkowanie wieczyste, najem, 

dzierżawy,  z  odsetek  od  lokat  bankowych,  podatku  od  nieruchomości,  subwencji 

oświatowej, subwencji ogólnej.Dodatkowo w dniu sesji zwiększone zostały wydatki w 
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dziale  400  o  kwotę  5  000  zł  z  przeznaczeniem  na  zakończenie  zadania  wodociag 

Podwolina  III  etap,  zwiekszono  dochody  w  dziale  750  administracja  publiczna  do 

kwoty 18  092 zł,  w dziale  853 zwiększono  wydatki  i  dochody żłobka  o  1900 zł,  w 

dziale 921 zwiększono wydatki i dochody dla Biblioteki w kwocie 17 000 zł z tytułu 

dotacji z Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczacy  Komisji  Budżetowej  A.Sądej  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji 

względem proponowanych zmian w budżecie 2011r.

Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/146/11

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r (zał nr 8 protokołu)

2) Skarbnik poinformował, że do końca grudnia nie nastąpiło rozliczenie inwestycji, więc 

środki przejdą na oddzielne konto z którego będą opłacane faktury. Poinformował, że 

wydatki,  które  nie  wygasają  z  upływem  bieżącego  roku  dotyczą  zadań:  wodociąg 

Wolina III etap – 50 841,46 zł, oraz dokumentacja  dróg w kwocie 87 293,44 zł.

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  względem 

projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłosnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/147/11

 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 

(zał nr 9 protokołu)

3) Skarbnik  wyjaśnił,  że  podatek  rolny  liczony  jest  w  wysokości  2,5q  żyta  z  1ha 

przeliczeniowego. Ponieważ cena żyta wzrosła o 80%, Burmistrz na wniosek Komisji 

Budżetowej  przedkłada  projekt  uchwały  o  obniżenie  30%  tej  stawki.  Projekt 

opiniowany był przez Izbę Rolniczą.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/148/11

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na rok 2012. (zał nr 10 protokołu)

4) Skarbnik wyjaśnił,  że projekt uchwały przygotowano w związku z pomyłką na druku 

DR – 1.  Zmiana zapisów na druku niezbędna jest  w celu prawidłowego obliczenia  podatku 

rolnego  dla  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  w  tym  spółek  nieposiadających 

osobowości  prawnej  oraz  osób  fizycznych  będących  współwłaścicielami  lub 

współposiadaczami gruntu z w/w osobami.
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Przewodniczący  Komisji  Budzetowej  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  względem 

projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłosnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/149/11

zmieniającą uchwałę Nr XIV/119/11 z dnia 28 września 2011r w sprawie okreslenia 

wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania, niezbedne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomosci, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego (zał nr 11 protokołu)

5)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społęcznej K.Wszołek wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu OPS to uchwała porządkująca zaistniałe zmiany:z dniem 1 stycznia 2012r 

oddzielony zostanie jako jednostka organizacyjna Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, 

dotychczas działający w strukturach OPS. Ustawowo Ośrodek ma nowe zadania dodatkowo: 

wypłatę  zasiłków  stałych  oraz  opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  określone  w 

obowiązujacych  przepisach.  Dodatkowo  w  strukturze  organizacyjnej  OPS  utworzono  Punkt 

Informacyjno – Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. Nowe zapisy Statutu wszystkie 

te zmiany obejmują.

Przewodniczaca  Komisji  Pomocy  Społecznej  poinformowała  o  pozytywnej  opinii  Komisji 

względem projektu.

Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że w paragrafie 16 należy zmienić "Rada Gminy" na "Rada 

Miejska".

Więcej uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/150/11

 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku (zał nr 12 

protokołu)

6)  Burmistrz  poinformował,  że  Dyrektor  ZS  Nr  3  w  Nisku  zwróciła  się  do  Urzędu  o 

uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej do szkoły. Droga ta przebiega przez działkę 

nr 3968/17 o powierzchni0,0205ha stanowiącą własność parafii p.w św Jana Chrzciciela. Jest 

to droga do szkoły funkcjonujaca od wielu lat. Natomiast działka ewidencyjna nr 3968/15 o 

powierzchni  0,0135 ha  zajęta  jest  przez  zrealizowaną droge  gminną tzw Małą  Obwodnicę. 

Gmina  jako  przyjmująca  darowiznę  oszacowała  wartość  rynkową  przedmiotowych 

nieruchomości i zgodnie z operatem wynosi ona 15 300 zł.

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego 
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względem projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłosnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/151/11

 w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie 

darowizny (zał nr 13 protokołu)

7) W sprawie projektu następnej uchwały w sprawie uchylenia uchwały z 28 września 2011r 

Zastępca  Burmistrza  wyjaśniła,  że  omyłkowo  podano  oznaczenia  działek,  które  nie 

funkcjonująw obecnej ewidencji gruntów oraz wskazano działki leżące w ciągu ul. Brzozowej, 

ale stanowiące własność prywatną. Przy podejmowaniu uchwały działki zaliczane do kategorii 

dróg gminnych muszą stanowić własność gminy. Najlepiej więc uchwałę uchylić w całosci.

Przewodniczący J.Graniczny poinformował o  pozytywnej  opinii  Komisji  względem projektu 

uchwały.

Pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłosnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/152/11

 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 

września 2011r. (zał nr 14 protokołu)

8)Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 radni otrzymali wraz z 

zaproszeniem na sesję.

Nikt nie wniósł poprawek, ani nie zgłosił wniosku.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłosnie podjęła:

U C H W A Ł Ę    Nr XVII/153/11

 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2012 (zał nr 15 

protokołu)

Ad 14.

Sprawozdania  z  pracy  stałych  Komisji  przedstawiane  były  na  posiedzeniach  i  stanowią 

załącznik niniejszego protokołu (zał 16).

Ad 15

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy Rady za rok 2011(zał 17).

Ad 16

– Radny B.Borowiec stwierdził,  że nie może być tak, że radni obecni na sesji nie biora 

udziału  w  głosowaniach.  Radny  powinien  opowiedzieć  się  "za",  "przeciw"  lub  się 

wstrzymać  od  głosu,  ale  nie  może  nie  brać  wogóle  udziału.  W imieniu  Klubu  PSG 

przedkłada  projekt  uchwały (zał)  w tej  sprawie.  Prosi  radnych o  zainteresowanie  się 
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sprawą  i poparcie  tej  inicjatywy  uchwałodawczej  poprzez  złożenie  podpisu  pod 

projektem złożonym w Biurze Rady Miejskiej.

– Radna A.Stępień zapytała Burmistrza, czy wie o działaniach podjętych przez Spółkę dla 

poprawy  jakości  wody,  bo  już  za  2  dni  traci  ważność  pozwolenie  na  warunkowe 

podawanie tej  wody do sieci.  Czy Burmistrz ma świadomość wielkości przekroczenia 

niklu  w tej  wodzie?  Z dopuszczalnych 0,02  jest  już  0,65!  Jakie  konsekwencje  grożą 

Gminie  w  związku  z  brakiem  poprawy  jakości  wody  w  określonym  w  pozwoleniu 

terminie? Jak należy tłumaczyć tę sytuację mieszkańcom.

– Wiceprzewodniczący  J.Sroka,  w  związku  z  podjęciem  uchwały  budzetowej,  zapytał 

Burmistrza o termin ogłoszenia konkursu na zadania realizowane przez podmioty nie 

należące  do  sektora  finansów  publicznych,  zwłaszcza  te,  które  realizują  zadania  w 

okresie całego roku.

– Radny  A.Madej  zaapelował  do  Burmistrza  o  jak  najszybszą  reakcję  w  sprawie 

dzierżawy gruntów gminnych, bo nie może być tak, że jeden za 25m2 płaci miesięcznie 

500zł a drugi za 25 000m2 płaci rocznie 500 zł.Należy urealnić stawki za dzierżawę.

– Radny Błażej  Borowiec skierował  do Prezesa MZK pytanie,  czy zna decyzję Prezesa 

UOKiK w sprawie nałożenia kary na Zakład podajacy wodę wrunkowo dopuszczona do 

uzytku w cenie jak za produkt należytej jakości. Przytoczył zapisy tej decyzji mówiące 

o  naruszeniu  taką  praktyką  art  427,  par  2  kc,  poprzez  dostarczanie  produktu 

niezgodniego  z  umową  i  pobieranie  opłaty  jak  za  produkt  należytej  jakości.  UOK 

zaznaczył, że nie ma tu znaczenia fakt, że woda nie zagraża zdrowiu i że konsumenci 

nie stwierdzili  różnicy w jakości podawanej  wody. Zapytał,  czy nie grozi i  nam taka 

decyzja Urzędu Ochrony Konsumentów.

– Pani Dyrektor KDK "Arka" podziękowała radnym i Burmistrzowi za pochylenie się nad 

problemami  funcjonowania  Doku  Kultury,  za  umieszczenie  w  budżecie  kwot,  do 

których  może  "Arka"  aplikować.  Podziękowała  Burmistrzowi  za  zgłoszenie  tej 

autopoprawki,  ale  zwróciła  uwagę,  że  korzystniej  byłoby,  gdyby pojawiła  się  dotacja 

dla  Arki  jako  trwały  zapis  w  budżecie,  bo  pracą  i  zaangażowaniem  w  wychowanie 

dzieci  i  młodzieży  podmiot  ten  chyba  zapracował  na  ten  awans,  a  byłby  to  zapis 

korzystny  też  dla  Gminy.  Na  nadchodzący  Nowy  Rok  złożyła  życzenia  wszelkiego 

dobra od kadry, dzieci i młodzieży KDK "Arka" w Racławicach.

– Radny Z.Kotuła  zaapelował,  żeby środki  uzyskane  z  majątku  przekazanego w zarząd 

danego  sołectwa  pozostawały  do  jego  dyspozycji,  bo  źle  jest,  gdy  tylko  jednemu 

sołectwu  daje  się  taką  możliwość.  Brakuje  wówczas  motywacji  do  należytego 
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gospodarowania. Gwarantują to zapisy ustawy o samorządzie i statutu sołectwa.

– Radny  B.Borowiec  dodał  uwagę  na  temat  wstrzymania  się  Klubu  Radnych  PSG   w 

głosowaniu  nad  budżetem  na  2012r.  Stwierdził,  że  wszelkie  zgłaszane  przez  Klub 

wnioski są ignorowane, a są to wnioski zmierzające do stworzenia warunków rozwoju 

Gminy  poprzez  korzystanie  z  różnych  form  dofinansowania  zewnętrznego 

przedsięwzięć.  Zauważył,  że  należałoby  może  zwrócić  uwagę  na  konieczność 

wzmocnienia  referatów,  które  zajmują  się  absorpcją  środków,  wniosków  unijnych 

przykładowo w sprawie oświetlenia hybrydowego, czy urządzenia targowicy.

Burmistrz odpowiadając stwierdził, że nie ma powodów do dobrego samopoczucia po tym, co 

zrobiła Rada. Wtłoczenie w oststniej chwili inwestycji za 900 tys do budżetu, właściwie bez 

wskazania  skąd  te  pieniądze  mają  być  nie  jest  uczciwym  posunięciem.  Po  Nowym  Roku 

natychmiast  wszyscy  przyjdą  z  pytaniem  kiedy  będzie  robiona  u  nich  droga.  Nie  ma  już 

środków na żadną drogę. Trudno powiedzieć kiedy bedzie cokolwiek możliwe. Stwierdził, że 

piąty rok wytykane mu jest, że Zarzecze uprzywilejowane. Tak to zastał i tak jest w budżecie. 

Podkreslił, że wiele wysiłku wkłada w to, by jak najwięcej pozyskać spoza budżetu, ale nie na 

wszystko  starcza  pieniędzy.  Konkursy  będą  ogłoszone  jak  co  roku.  W  sprawie  opłat  za 

dzierżawy już w poniedziałek będą podjęte działania. Jeśli chodzi o "Arkę" to zawsze pomagał 

a  teraz  nagle  wskazuje  się  na  niego,  jako  tego  który  neguje  funkcjonowanie  tego  Domu 

Kultury.  Nagle  wszyscy  parlamentarzyści  i  inni  wysoko  postawieni  zwracają  uwagę 

Burmistrzowi na potrzebę  funkcjonowania  Arki.  Nie będzie  tak,  że  ktoś  wywiera tego  typu 

naciski.  Dodał,  że  odnośnie  pytań w sprawie wody,  pisemnej  inforamcji  dla  Klubu radnych 

PSG udzieli Prezes MZK. 

Burmistrz  stwierdził,  że  tylko  ze  względu  na  wielu  zaproszonych  z  zewnątrz  gości  musi 

pojawić sie na opłatku, ale ma bardzo mieszane uczucia.

Ad 17

Przewodniczący zamknął realizację punktu i całość sesji o godz 13.50.

Zaprosił wszystkich do Domu Nauczyciela na spotkanie opłatkowe.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

      Przewodniczący Rady Miejskiej

     Waldemar Ślusarczyk
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