
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII/13

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 21 marca 2013r
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXII sesję Rady Miejskiej  w Nisku otworzył o godz 13.00 Wiceprzewodniczący Józef 

Sroka.

Poinformował,  że  Przewodniczący W.  Ślusarczyk,  Wiceprzewodniczący B.  Tofilski  i  radny M. 

Juśko  uczestniczą w pogrzebie i dotrą na salę w ciągu 1,5 godz.

Nieobecni radni to: B. Borowiec, A. Madej i P. Tofil.

Wiceprzewodniczący J. Sroka przywitał przybyłych na posiedzenie:

- Burmistrza GiM – J. Ozimka

- Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską

- Skarbnika – T. Dziewę

- Radcę – E. Bieniowską-Szafran

- Prezesa MZK – Z. Kuziorę

-Kierownika OPS – K. Wszołek

- Kierownika ŚDS – M. Rybę

- radnych, sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Listy obecności dołączone są do protokołu.

Następnie Prowadzący przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy.

4. Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2012r.

5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2012r.

6. Informacja Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów z pracy organów pomocniczych.

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

Gminy i Miasta Nisko – sołectwo Nowosielec.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

2/ zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nisko.

3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Nisko na 

2014 rok.

4/  wyrażenia  zgody  na  finansową  partycypację  Gminy  i  Miasta  Nisko  w  kosztach  realizacji 
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Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

5/ zgłoszenia Sołectwa Racławice do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

6/  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2013 roku.

7/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Nisko./tryb bezprzetargowy, działki przy ul. Podoficerskiej na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nisku/.

8/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność  Gminy  Nisko.  /tryb  przetarg  ustny  ograniczony,  działka  nr  219/1  położona  w 

Kończycach/.

9/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność  Gminy  Nisko  /tryb  przetarg  ograniczony,  działka  nr  1740/30  położona  przy  ul. 

Sandomierskiej w Nisku/.

9. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Radny R.Sroka zapytał dlaczego nie ma w programie sesji  sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 

kontroli NCK. Protokół jest podpisany, przekazany do Burmistrza i BRM.

Burmistrz wyjaśnił, że znajdzie się to w programie następnej sesji.

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

sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  przedmiotem dzierżawy byłby zbiornik  wodny.  Jest  on już użytkowany 

przez  Stowarzyszenie  Wędkarskie  „SUMIK”,  ale  właśnie  upłynął  termin  dotychczasowej 

dzierżawy.

Wiceprzewodniczący J. Sroka zaproponował, by rozpatrzenie tego projektu uchwały nastąpiło w 

pkt8, pdpkt 10 porządku obrad.

Tak zmieniony porządek Rada Miejska przyjęła w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Ad 2.

Do protokołu sesji z 27.02.13r nie zgłoszono żadnych uwag.

Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Ad 3.

Burmistrz J.Ozimek poinformował, że od czasu ostatniej sesji:

-  odbyło  się  spotkanie  z  Burmistrzem Rudnika  w sprawie  terenów zalewowych.  Informacja  w 

sprawie terenów zalewowych dla radnych jest przygotowana na piśmie. Staramy się, by Rudnik 

również poparł nasze starania o zmianę stanowiska RZGW w Krakowie.
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-  Burmistrz  uczestniczył  w  przekazywaniu  promesy  na  dofinansowanie  dróg  w  terenach 

popowodziowych. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie, promesę wręczał wiceminister cyfryzacji i 

Pani Wojewoda.

- Burmistrz odbył spotkanie z Przedsiębiorstwem Energetyki ze Stalowej Woli w sprawie zmiany 

okablowania  sieci  energetycznych  na  terenie  Gminy  Nisko.  Zweryfikowano  ilość  punktów 

oświetleniowych, zmieniono czas oświetlenia do godz 24.00.

- odbyło się spotkanie z projektantami w sprawie zagospodarowania terenu wokół zbiornika wraz z 

przyszłym kąpieliskiem. Należy wskazać jakie urządzenia gdzie mają być, jak to zagospodarowanie 

ma wyglądać, by nie stawiać obiektów, które później będą usuwane.

- zakończona trudna sprawa: czyszczenie sieci wodociągowej. Podkreślił, że na tą chwilę wszystko 

jest w porządku. Będzie jeszcze jedno czyszczenie, ale w tej chwili musi się wszystko unormować, 

ustabilizować.

- odbyło się szereg spotkań osiedlowych i sołeckich. Koncentrują się one zwłaszcza na problemach 

związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy śmieciowej. Do tematu wrócić będziemy mogli 

dopiero po przetargu.

- odbyło się spotkanie z ekspertem, który na zlecenie Gminy opracuje mapę terenów zalewowych 

dorzecza Sanu i Barcówki.

- w NCK odbyło się otwarcie wystawy „Nitką malowane”. Piękne eksponaty, piękna wystawa i 

dobrze, że wraca zainteresowanie takim rękodziełem.

- odbyło się spotkanie Burmistrza w Radiu LELIWA

- odbyło się  spotkanie ze Stowarzyszeniem z Osiedla  Malce.  Tematem było  zagospodarowanie 

terenu szkoły i terenu sportowo-rekreacyjnego przy majątku „Sopot”.

- odbyło się spotkanie w Starostwie Niżańskim w sprawie terenów zalewowych.

- odbyło się spotkanie z ks. prof M. Wolickim w sprawie promocji naszego terenu.

-  odbyło  się  spotkanie  z  pełnomocnikiem  „Samorządowej  Polski”.  Omówiono  regulamin  oraz 

przygotowanie  aktu  notarialnego  Spółki.  Po  kilku  dniach  odbyło  się  spotkanie  z  byłym 

wiceministrem  Janiszewskim  i  ostatecznie  13.03.2013  podpisany  został  akt  notarialny 

„Samorządowa Polska”,  Spółka kredytowo-pożyczkowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Następny krok to rejestracja w sądzie.

- oficjalnie zakończona została budowa zbiornika retencyjnego w Podwolinie.

- Złożone zostały wnioski na dofinansowanie z Funduszu Rewitalizacji,

- trwa budowa sieci kanalizacyjnej na Barcach i Warchołach,

- odbyły się rozmowy z PKP Lublin w sprawie ul. Torowej. Okazuje się, że w większej części 

znajduje  się  ona  w  terenie  kolei.  Żeby  zrealizować  ją  w  terenie  gminnym,  należy  niemalże 
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wszystkie ogrodzenia cofnąć. Trwają uzgodnienia z PKP.

- w trakcie jest rewitalizacja Parku Miejskiego i budynku przy ul. Kościuszki. Na okres mrozów 

prace zostały wstrzymane.

-  Burmistrz  poinformował,  że  sołtysi  otrzymają  broszurki  odnośnie  zakazu  uprawy  pewnych 

odmian kukurydzy i ziemniaka, bo są to genetycznie modyfikowane rośliny, a na terenie naszego 

województwa obowiązuje ochrona przed GMO.

Radna  A.Stępień  zapytała  Burmistrza,  czy  podejmie  jakieś  próby analizy,  obniżenia  stawek  za 

śmiecie, bo po artykułach np. w „Nowinach”, gdzie stawki na terenie naszego województwa są od 

3,50zł  do 8 zł, to nasze stawki wyglądają, jak wyglądają. Czy w tej sprawie coś będzie robione.

Drugie  pytanie  dotyczy wody:  ma  wyniki  badań  z  Pszczyny z  października  i  grudnia.  Są  tam 

przekroczenia niklu podane. W wynikach z 11 marca br nie ma wzmianki o niklu: czy to jakieś 

przeoczenie?

Burmistrz wyjaśnił, że co do śmieci, to sprawy związane z przetargiem zaszły za daleko i dopiero 

po przetargu będziemy mogli do tematu wrócić. Podkreślił, że najwięcej złego zrobił ustawodawca, 

bo zmieniał ustawę nie zmieniając daty jej wejścia w życie. Tak być nie powinno. Zapewne nad 

stawkami trzeba będzie się pochylić, bo dziwnym jest, że w Sosnowcu 70 zł a w Krzeszowie 2,40 

zł. Owszem są różne uwarunkowania, ale dysproporcje zbyt duże. Wszystko po przetargu.

Co do niklu, to czasem zawartość pierwiastka jest poniżej oznaczalności. Generalnie są pytania, czy 

coś dodajemy do wody, bo taka miękka. Resztę dopowie Prezes MZK.

Prezes Z.Kuziora wyjaśnił, że na  dopuszczalnych  20 mikrogramów na litr w wodzie surowej jest  

poniżej  4  a  w  uzdatnionej  jest  1  mikrogram  niklu.  Dodał,  że  w  wynikach  nie  będzie  nikiel 

występował, bo nie ma obowiązku badania go, jeżeli nie ma przekroczenia.

Radny  H.Sudoł  –  pracownik  ODR  uzupełnił  informację  Burmistrza,  że  zwłaszcza  nasiona 

kukurydzy będą kontrolowane.  Każdy,  kto posieje kukurydzę niewiadomego pochodzenia może 

narazić się na karę. Dodał, że do końca marca można przebadać materiał siewny (kukurydzę) za 

darmo. Wnioski są dostępne w ODR.

Wiceprzewodniczący J.Sroka zwrócił uwagę, że może media powinny postarać się o nagłośnienie 

sprawy, zwłaszcza jeżeli  grożą rolnikom kary pieniężne.

Radny A.Sądej zapytał Burmistrza o S19. Interesuje go zwłaszcza, czy Starostwo w jakiś sposób 

poparło starania i protesty Gminy w tej sprawie. Gdy był problem likwidacji sądów, czy w innych,  

istotnych dla Starostwa sprawach, Gmina i Rada  wyrażała poparcie. Tego oczekujemy teraz od 

Starostwa, bo to ważna dla Gminy sprawa.

Burmistrz stwierdził, że prasa dokładnie opisała jego działania w sprawie realizacji S19. Ostatnie 

pismo poszło do Marszałka Województwa z żądaniem realizacji wariantu W5. Obecnie czekamy aż 
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spłynie  wniosek  o  uzgodnienia  do  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Środowiska.  Burmistrz 

podkreślił,  że  podejmie  wszelkie  działania,  by Inspektor  nie  wyraził  zgody na  przebieg  W9,  a 

akceptował trasę W5. Zaznaczył, że nie może być tak, jak chce się przeforsować: że 3 lata trwają 

narady,  konsultacje  społeczne,  zgłaszane  są  wnioski,  czegoś  nie  akceptujemy  i  nagle  ktoś, 

lekceważąc to wszystko, rysuje kreskę na mapie i tak ma być. Tak być nie może.

Wiceprzewodniczący J.Sroka zwrócił uwagę, że również w tym temacie z pismami występują do 

kompetentnych instytucji  inni  np.  poseł  S.Ożóg.  Każdy w miarę swoich możliwości  podejmuje 

starania.

Burmistrz potwierdził, że wspólne działania mogą rzeczywiście mieć większa skuteczność.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Prowadzący zamknął realizację punktu.

Ad 4.

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlic Środowiskowo-Profilaktycznych oraz 

realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zostało radnym przesłane wraz z zaproszeniem na 

sesję celem zapoznania się (zał nr 1).

Wiceprzewodniczący J.Sroka poinformował, że materiał był analizowany na posiedzeniu Komisji 

Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Poprosił Panią Kierownik OPS K.Wszołek o 

krótkie przedstawienie przedłożonego Sprawozdania.

Pani Kierownik przyznała, że analiza pracy Ośrodka na posiedzeniach była wnikliwa, dyskusja o 

problemach pomocy społecznej burzliwa. Krótko więc przypomniała, że w 2012r Ośrodek otrzymał 

trochę mniejsze środki, niż w 2011tj 2 758 589 zł z czego30% tj 879 892 zł pochodziło z budżetu 

Gminy a reszta tj 2 049 568 zł to środki otrzymane z budżetu państwa. Podkreśliła, że zmniejszenie 

dotacji wiąże się z oddzieleniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pani  Kierownik  poinformowała,  że  z  pozyskanych  dodatkowo  środków  pracownicy  socjalni 

realizowali projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” - wielkość środków 

wyniosła 200 301 zł.  Ponadto pracownicy OPS realizowali kolejny projekt, który był wynikiem 

udziału w konkursie pt „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej' i 

Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, edycja 2012 ogłoszonego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Koszt realizacji projektu wyniósł 60 447 zł 

w tym środki z Ministerstwa to kwota 45 150 zł.

Na  działalność  świetlic  również  pozyskano  środki   dzięki  współpracy  ze  Stowarzyszeniem 

„Integracja”w Nisku i  udział   w Rządowym Programie na rzecz Aktywności   Społecznej  Osób 

Starszych na lata 2012-2013 środki w wysokości 39.868 zł. /koszt zadania 48.228.00zł/  na rok 

2012 zostały spożytkowane na zajęcia  profilaktyczne i aktywizujące osoby starsze oraz pogłębienie 
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dialogu międzypokoleniowego   w świetlicach środowiskowo-profilaktycznych.

Poinformowała, że kryteria dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej zostały zmienione od 

1 października 2012 roku i obecnie wynoszą:  dla osoby samotnie gospodarującej 542.00 zł, dla 

osoby w rodzinie 456.00zł.

Specjalistycznymi  usługami objęto 101  osób  z zaburzeniami  psychicznymi  lub  z umysłowym 

upośledzeniem, /100 osób było objętych tą pomocą w 2011r.  /wykonano 50 768 świadczeń  na 

kwotę 600.600,00 zł. Środki te były pozyskane z zewnątrz.

Posiłek  jako  zadanie  obowiązkowe  Gminy  realizowano   z  rozdziału  85  295  §3110  wielkość 

środków  przeznaczona  na  zadanie,  to  490.000.00 zł   jako  dofinansowanie zadań własnych 

pozyskane   z  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz  150.000,00 to środki  własne  gminy :

Posiłek,  przynajmniej  jeden  gorący ,był  przeznaczony   dla  osób  i   rodzin   które   własnym 

staraniem nie  są  w  stanie   posiłku  przygotować. W 2012 roku  ośrodek realizował  Program 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dzięki  któremu mogliśmy  objąć  pomocą   żywnościową 

nie tylko  dzieci      w  szkole  ale  również  osoby  samotne  ,  rodziny  z małymi  dziećmi ,w 

przypadku   gdy    kryterium   dochodowe   w   rodzinie   nie   przekraczało   150%  dochodu 

gwarantowanego tj., kwoty  526.50.    Tą  formą  pomocy zostało  objętych 1 339 osób . Ogólny 

koszt  programu  wyniósł 640.000.00 / w roku ubiegłym środki przeznaczone na ten cel były na 

porównywalnym  poziomie.  W  roku  ubiegłym  pewną  kwotę  przeznaczyliśmy  na  doposażenie 

stołówek szkolnych kwota ta wyniosła 26.584 zł / 39 485.00 w 2011r. ,68.007,00  w roku 2010/. 

Koszt  dowozu  posiłków  do  szkół   w  których  nie  ma  kuchni  wyniósł  31.598.00zł / 25 943.00  

za 2011 rok,    22 832,00 w roku 2010/,  w tym na  wsi     25 744,00 zł  za 2012 rok.  Usługi  

opiekuńcze  zwykłe  świadczone są  dla  osób  w podeszłym  wieku,  z   orzeczonym  stopniem 

niepełnosprawności   /  w    stopniu    przynajmniej     umiarkowanym  /  ,   samotnym,     lub 

mieszkającym z rodziną, wtedy gdy sprawny członek  rodziny  pracuje zawodowo. Pomocą  objęto 

55 osób. Dochody Gminy  uzyskane z racji świadczonych usług wyniosły:37 445.00 zł. 

Poinformowała, że pokrywany jest również pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej . Wielkość 

środków przeznaczonych na ten cel to kwota 115.839.00 dla 9 osób.

Reasumując Pani Kierownik poinformowała, że z  pomocy  społecznej skorzystało w roku 2012 :1 

109osób w tym 571 rodzin  Z tego zestawienia wynika , że ubyło z rejestrów OPS 146 osób  w tym 

90  rodzin  /.  Natomiast  liczba  osób  w  rodzinach   korzystających  z  pomocy  OPS  w  2012 

wyniosła1976 czyli 8,86%   ogółu mieszkańców z gminy  Nisko. W roku 2012 zarejestrowano 84 

nowe  środowiska ,które należało  objąć adekwatną pomocą.

Pani  Kierownik K.Wszołek podkreśliła,  że  pracownicy  socjalni  oprócz  pomocy   finansowej 

świadczyli pomoc w  zakresie  pracy  socjalnej , w 318 rodzinach w tym na wsi w 268.. Utrzymanie 
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dotychczasowych kryteriów  kwalifikujących rodziny do udzielenia pomocy do 30 września 2012 

roku tj. 351 zł na osobę  w rodzinie netto spowodowało , że wielu rodzinom  i osobom byliśmy 

zmuszeni  odmówić  pomocy  finansowej,  gdyż  wraz  z  rosnącym  rokrocznie  najniższym 

wynagrodzeniem dochód rodzin się zwiększał.

Bardzo istotną kwestią  w pracy pracowników socjalnych jest świadczenie pracy socjalnej,która 

jako działalność  zawodowa   ma  na celu  pomoc  osobom  i  rodzinom we wzmacnianiu  lub 

odzyskiwaniu ich zdolności  do  funkcjonowania w  społeczeństwie  przez pełnienie odpowiednich 

ról  społecznych oraz  tworzenie warunków  sprzyjających  temu celowi. Musimy zdawać sobie 

sprawę  ,że  terenem  działań  pracy  socjalnej  jest  całe  społeczeństwo,  w  którym  coraz  szybciej 

zachodzą najróżniejsze zmiany zarówno   w sensie pozytywnym jak i negatywnym. 

Zwróciła uwagę, że praca socjalna skierowana jest na poprawę funkcjonowania osób i rodzin w 

środowisku lokalnym, ale jej beneficjentem jest cała społeczność lokalna. 

Dodała,  że  w ramach OPS działa  Punkt  Informacyjno  –  Konsultacyjny dla  Ofiar  Przemocy w 

Rodzinie oraz Punkt Integracji Społecznej.

Poinformowała, że w 2012 roku kontynuowano /nawiązaną w 2009 r/ współpracę z organizacją 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i w ramach współpracy 1255 osób w tym 393 

rodziny  zostały objęte pomocą żywnościową.  W  transport   i wydawanie żywności  zaangażowani 

byli pracownicy  OPS-u oraz osoby wykonujące prace społecznie użyteczne .Wydano 51.556 kg 

żywności  .  Asortyment  stanowiły:   mąka pszenna,  makaron świderki,  ,  kasza gryczana ,  płatki 

kukurydziane,,dania  gotowe na  bazie  kaszy ,  klopsiki  w sosie  pomidorowym,  ser  żółty  ,dżem, 

mleko ,masło , , herbatniki, koncentrat  pomidorowy ,cukier , olej , ryż. 

W  2012  roku  OPS w Nisku   realizował  zadanie  własne  gminy:  świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny.  Na  ten  cel  wykorzystano   kwotę:  6.685.848.00  zł.  Na   wypłatę   zasiłków 

wydatkowano kwotę 6.491.115.00 zł pozostała  kwota  to wydatki  związane z utrzymaniem biura, 

zatrudnieniem 5 pracowników oraz pochodnymi od poszczególnych  świadczeń, m. in. świadczeń 

pielęgnacyjnych.

Od  listopada  2012  roku  w świadczeniach  rodzinnych  zostało  zmienione  kryterium dochodowe 

uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne i wysokość niektórych dodatków i tak:

     wysokość obowiązujące dochodu dla świadczeń rodzinnych wynosi -  539 dla rodzin, oraz 623 

w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego,

wysokość dodatków wynosi – 77 zł dla dziecka do lat 5, 106 zł powyżej 5 - 18 lat, 115 zł  powyżej 

18 lat.

Pani  Kierownik  dodała,  że  w  materiałach  jest  obszerne  sprawozdanie  z  działalności  Świetlic 

Środowiskowych oraz realizowanych Programów czy projektów.
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Wiceprzewodniczący J.Sroka poprosił o przedstawienie opinii Komisji Pomocy Społecznej i Zadań 

Publicznych o przedłożonym Sprawozdaniu.

Przewodnicząca  M.Wybacz  wyraziła  w  imieniu  Komisji  uznanie  za  pracę  Ośrodka  oraz 

przygotowanie i przedstawienie wyczerpującej informacji. Podkreśliła, jak ważną rolę spełniają w 

środowisku Świetlice Środowiskowe, jak chętnie dzieci uczęszczają na organizowane tam zajęcia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja analizowała Sprawozdanie 

zwłaszcza od strony finansowej i zwróciła uwagę na potrzebę zorganizowania jakiegoś dyżuru w 

okresie sobota-niedziela. Okazuje się, że dla tych trudniejszych środowisk jest to duża przerwa, 

może zbyt długa. Poza tym Komisja zastanawiała się nad potrzebą zakupu samochodu dla OPS. 

Oczywiście brak środków w budżecie, ale Pan Burmistrz zadeklarował, że można zagospodarować 

jeden  z  samochodów  Urzędu.  Należy  opracować  jakieś  porozumienie,  jak  mogłoby  to 

funkcjonować. Może byłoby to jakieś rozwiązanie.

Pani Kierownik K.Wszołek podkreśliła, że zwiększenie czasu pracy Ośrodka wymaga oczywiście 

zwiększenia  finansów,  bo pracownicy zatrudnieni  są  w określonym wymiarze  godzin.  Zlecenie 

dodatkowej pracy wymaga dodatkowego wynagrodzenia, a nie wiadomo, czy Gminę na to stać.

Wiceprzewodniczący J.Sroka podsumowując temat podkreślił, jak ważną jest praca Ośrodka, z jak 

wieloma  problemami  i  potrzebami  mieszkańców  każdego  dnia  pracownicy  OPS  się  zmagają. 

Wyraził uznanie i podziękowanie za ofiarną pracę.

Ad 5.

Również Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za rok 2012 

było radnym dostarczone celem zapoznania się (zał nr 2).

Prowadzący posiedzenie J.Sroka poprosił o przedstawienie  krótkiej informacji Panią Kierownik 

M.Rybę.

Poinformowała  ona,  że  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Nisku  jest  dziennym  ośrodkiem 

wsparcia typu A i B, przeznaczonym dla 22 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych 

umysłowo (od 1 września 2011 r. 24 miejsca statutowe). Do końca 2011 roku Środowiskowy Dom 

Samopomocy działał w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Uchwałą nr XIV/122/11 

Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011 roku jest samodzielną jednostką organizacyjną 

Gminy i  Miasta  Nisko.  Siedzibą  ŚDS jest  budynek przy ulicy 3-go Maja  10  w Nisku będący 

własnością Gminy Nisko. Zadaniem Domu jest  przede wszystkim podtrzymywanie i  rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników.

Podkreśliła, że Zajęcia terapeutyczne w ŚDS prowadzone były w formie indywidualnej i grupowej 

(zespołowej), dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Usługi świadczone przez Dom obejmowały w szczególności zajęcia ruchowo-rekreacyjne, terapię 
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zajęciową, trening  umiejętności społecznych, trening kreatywności, poradnictwo psychologiczne

trening  funkcjonowania  w  codziennym  życiu  (  kulinarny,  umiejętności  praktycznych),  trening 

umiejętności spędzania wolnego czasu.

Placówka  umożliwiała  także  wszystkim  uczestników  spożywanie  dwóch  posiłków  dziennie 

(śniadanie  i obiad). 

Dla realizacji zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku w 2012 roku zatrudnionych 

było na podstawie umowy o pracę 8 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 6,75 etatu. W pełnym 

wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 6 osób, w niepełnym 2 osoby. Wszystkie umowy o pracę 

zawarte były na czas nieokreślony. Liczba pracowników na umowę zlecenie 2 osoby (psycholog, 

pracownik administracyjno-kadrowy).

Poinformowała, że dotacja Wojewody na działalność statutową Środowiskowego Domu w 2012 

roku wynosiła 321 800 zł. Pozyskano środki z PFRON (dotacja na wycieczkę) w kwocie 10.725 zł.

Pani  Kierownik  podkreśliła,  że  wystąpiła  o  zwiększenie  miejsc  dotowanych  w  ŚDS,  bo 

zapotrzebowanie  jest  duże  i  coraz  większe.  Coraz  częściej  ludzie  mają  problemy ze  zdrowiem 

psychicznym. Badania pokazują, że utrzymanie tych ludzi w środowisku i pomoc im okazywana na 

miejscu jest najtańszą i najefektywniejszą dla nich terapią.

Poinformowała, że ŚDS prowadzi swoją stronę internetową i wydaje gazetkę redagowaną przez 

opiekunów i uczestników zajęć.

Przewodnicząca  Komisji  Pomocy  Społecznej  M.Wybacz  poinformowała,  że  również  to 

sprawozdanie  było  analizowane  na  posiedzeniu  Komisji  w  dniu  15.03.13.  Wszyscy  mają 

świadomość jak ciężka i ważna jest praca z osobami niepełnosprawnymi przewlekle psychicznie 

chorymi i upośledzonymi umysłowo. Ważne jest nie tylko motywowanie ich do pracy nad sobą, 

swymi  możliwościami  i  umiejętnościami,  ale  również  odciążenie  ich  domów  na  kilka  godzin 

dziennie  od  opieki  nad  tymi  osobami.  Wyraziła  podziękowanie  i  uznanie  za  pracę  oraz 

przygotowanie i przedstawienie informacji na posiedzeniu Komisji i dzisiejszej sesji.

Burmistrz  J.Ozimek  podkreślił,  że  obie  instytucje  działają  dobrze.  Co  do  ŚDS  należy  podjąć 

działania  u  Wojewody  o  jego  rozszerzenie,  z  uwagi  na  zapotrzebowanie  na  taką  działalność. 

Oczywiście musi to wiązać się ze zwiększeniem dotacji.

Również  Wiceprzewodniczący  J.Sroka  wyraził  uznanie  dla  pracy  ŚDS  w  Nisku,  bo  nawet  w 

ostatnim czasie  uczestniczył  w wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych z  różnych 

ośrodków, gdzie podopieczni Pani Kierownik zajęli dobre lokaty. Pogratulował i podziękował za 

pracę i zaangażowanie, następnie zamknął realizację punktu.

Ad 6.

Wiceprzewodniczący  J.Sroka  poinformował,  że  do  Biura  Rady  Miejskiej  wpłynęły  wszystkie 
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sprawozdania Przewodniczących Rad Osiedlowych i sołtysów z pracy jednostek pomocniczych za 

rok 2012.

Sprawozdania te były przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący J.Sroka poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty o krótkie przedstawienie tych 

informacji.

Przewodniczący  Z.Kotuła  podkreślił,  że  z  przedstawionych  Sprawozdań  wyłania  się  szeroki 

wachlarz działań i obowiązków sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych. 

Można je podzielić  na pewne kategorie.  Podstawową sprawą jest  dbałość o powierzone mienie 

gminne. Dotyczy to sołectw, bo tylko w przypadku sołectwa mienie może być przekazane. Drugą 

równie ważną aktywnością jest rozwiązywanie bieżących spraw mieszkańców. To czasem są nawet 

błahe sprawy, ale dla tych ludzi często nie do zrealizowania. Tu sołtys czy przewodniczący Rady 

Osiedlowej  jest  ta  deska  ratunku.  Kolejną  formą  działania  są  imprezy  masowe,  sportowo-

rozrywkowe,  organizowane  dla  mieszkańców  przede  wszystkim  danej  jednostki  pomocniczej. 

Przede  wszystkim są  to  pikniki  rodzinne.  Podkreślił,  że  początkiem przemian  w  sołectwach  i 

osiedlach  są   marzenia.  Dodał,  że  zapał,  zaangażowanie  przewodniczących  jednostek 

pomocniczych i grona innych ludzi przy pomocy i wsparciu Urzędu sprawia, że marzenia powoli 

staja się rzeczywistością. W związku z tym dziękuje w imieniu sołtysów i Przewodniczących Rad 

Osiedlowych  Panu  Burmistrzowi,  Zastępcy Burmistrza  i  pracownikom Urzędu  za  pomoc  przy 

realizacji wszelkich przedsięwzięć na terenie sołectw i osiedli.

Burmistrz podkreślił,  że osiedla i sołectwa zdały egzamin, funkcjonują dobrze. Bywa, że często 

biorą na siebie pierwsze przejawy niezadowolenia społecznego, są na pierwszej linii w kontaktach 

między  Urzędem i  mieszkańcami.  Burmistrz  podkreślił,  że  wielką  rolę  w  realizacji  inwestycji 

odgrywają właśnie przewodniczący rad osiedlowych i sołtysi. Również dzięki nim te marzenia się 

realizują. Podziękował wszystkim za pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Również Przewodniczący J.Sroka podziękował sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych za 

pracę oraz przygotowanie i przedstawienie na posiedzeniach Komisji informacji o funkcjonowaniu 

jednostek pomocniczych Gminy Nisko.

Zamknął realizację punktu.

Ad 7.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  H.Sudoł przedstawił protokół  nr 17/2012 przeprowadzonej 

kontroli dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy Nisko – sołectwo Nowosielec 

(zał  nr  3).  Podkreślił,  że  komisja  nie  zgłosiła  zastrzeżeń  odnośnie  prowadzenia  dokumentacji 

zarówno  w  Gminie  jak  i  w  sołectwie.  Wyraził  uznanie  Komisji  dla  dużego  wkładu  pracy  i 

zaangażowania Pani sołtys Nowosielca  - J.Niedziałek.
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Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, czy uwag do przedstawionego protokołu.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 8.

Prowadzenie sesji przejął Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk.

Poprosił o przedstawienie pierwszego projektu uchwały.

1/  Projekt  uchwały w sprawie  zmian w budżecie  Gminy i  Miasta  Nisko na 2013r  przedstawił 

Skarbnik Gminy T.Dziewa. Wyjaśnił,  że najpierw przedstawi ten projekt, który został przesłany 

radnym i potem omówi zmiany dokonane w rozdanym dziś projekcie.

Poinformował, że zmiany w § 1 polegają na:

1.  Zmniejszenie  dochodów w dziale  700  o  kwotę  210.750  zł  wynika  ze  zmniejszenia  udziału 

finansowania  środków  europejskich  w  zadaniu  inwestycyjnym  „  Rewitalizacja  przestrzeni 

publicznej w Nisku". Skarbnik podkreślił, że wartość tego zadania nie ulega zmianie. Występuje 

tylko przemieszczenie źródeł finansowania.

2. Zmniejszenie subwencji oświatowej w dziale 758 o kwotę 56.232 zł wynika z decyzji Ministra 

Finansów. 

3.  Zwiększenie  wydatków  w  dziale  600  o  kwotę  86.458  zł  przeznacza  się  na  remonty  dróg 

gminnych. Tu pojawił się problem, bo w budżecie roku ubiegłego było 30 tys zł przeznaczone na 

pomoc  rzeczową  dla  Województwa  Podkarpackiego  –  ul  Głowackiego.  Tej  dokumentacji  nie 

wykonano, wygasić nie było można, bo umowa nie była zawarta ponownie należy zabezpieczyć 

środki, by mogli tę drogę remontować. Gmina daje tylko projekt. Resztę Województwo.

4. W dziale 750 – kwotę 1000 zł przeznacza się na odsetki.

5. W dziale 852 – Pomoc Społeczna kwotę 50.000 zł przeznacza się na udział gminy   w kosztach 

rodzin  zastępczych i  10.000 zł  jako zwrot  dotacji  oraz  płatności  wykorzystanych niezgodnie  z 

przeznaczeniem. Skarbnik podkreślił, że ten udział w kosztach rodzin zastępczych to nowy wydatek 

dla Gminy. Nie ma pokrycia tego wydatku w dochodach. 

6. W dziale 854 – zwiększa się wydatki z tyt. 20% udziału w finansowaniu stypendiów dla uczniów 

szkół: kwota 16 347zł. Łącznie stypendia będą wynosić ponad 100tys zł.

7.  W dziale  926  wprowadza  się  zadanie  inwestycyjne  „Rozbudowa  budynku  szatni"  poprzez 

budowę szaletów na stadionie – kwota 80.000 zł.

II. W § 2 przeniesienie wydatków ( nie ma to wpływu na wysokość budżetu, środki są przekładane 

między paragrafami w poszczególnych działach) dotyczy:

1.  W dziale  700 w związku ze zmniejszeniem udziału w finansowaniu zadania „ Rewitalizacja 

przestrzeni publicznej w Nisku" z funduszy europejskich dostosowuje się klasyfikację wydatków 

wg źródeł finansowania, te 210 tys przechodzą na wydatki własne i w związku z tym przeniesienie 
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między paragrafami.

2. W dziale 900 kwotę 60.000,00 w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji Zarzecze" przenosi 

się  z etapu V do VI.

3. Kwotę 145.400 zł w gospodarce odpadami przenosi się z usług do innych paragrafów wydatków 

np. wynagrodzenie i pochodne, czy wydatki rzeczowe, nie związane bezpośrednio z odbieraniem 

odpadów

III. W § 3 w związku ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 266.982 zł i zwiększeniem wydatków o 

kwotę 243.805 zł zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 510.787 zł. Pokryciem zwiększonego 

deficytu  jest  zmniejszenie  rozchodów  budżetu  o  kwotę  510.787  zł   (zmniejszenie  spłaty  rat 

kredytów, bo w roku ubiegłym spłaciliśmy więcej).

Skarbnik dalej wyjaśnił, że dzisiejsze zmiany spowodowane są tym, że  w wyniku uzgodnień w 

Urzędzie Marszałkowskim wniosku o termomodernizację ZS Nr 2 nie wzrośnie wprawdzie wartość 

zadania, ale musimy chwilowo zwiększyć udział środków własnych o kwotę 351 772 zł z uwagi na 

to, że w pierwszym etapie realizacji inwestycji należy zakupić okna, których wartość przekracza 

wielkość  udziału  środków  własnych.  Musi  być  aktualne  zabezpieczenie  finansowe  realizacji 

zadania. Pokryciem tej kwoty 351 772 zł są środki z Unii Europejskiej na zbiornik małej retencji, 

bo  było  to  wcześniej  zapłacone  ze  środków  gminnych.  Poza  tym są  drobne  zmiany w dziale 

oświata: 202 zł w przedszkolach i 1600 zł na piłkochwyty w Malcach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A.Sądej poinformował, że projekt uchwały, zarówno 

w wersji pierwotnej, jak i zmienionej był analizowany na posiedzeniu Komisji i uzyskał pozytywną 

opinię.

Radna A.Stępień zapytała, czy ten planowany szalet na stadionie będzie ogólnodostępny, czy tylko 

w czasie meczów i imprez na boisku.

Burmistrz wyjaśnił, że wszelkie kontrole kwestionują prawo do rozgrywania meczów na stadionie 

„Sokoła”, bo kibice nie maja dostępu do szaletów. Nie wolno przechodzić przez szatnię, gdzie są 

zawodnicy  i  sędziowie.  W  związku  z  takim  wymogiem  Zarząd  Klubu  złożył  wniosek  o 

wybudowanie  ogólnodostępnych  szaletów.  Koszt  na  razie  jest  szacunkowy.  Wykonywana  jest 

dokumentacja aktualnie.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/265/13 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok (zał nr 4)
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2/ Skarbnik wyjaśnił,  że wieloletnia  prognoza finansowa to przede wszystkim tabele,  cyfr jest 

ogrom. Jest to prognoza finansowa i prognoza długu. Rozpisuje się je na lata, w których występuje 

spłata zadłużenia. Ostatnia rata przewidziana jest na 2021rok. Należy rozpisywać te budżety na te 

lata, by pokazać jak będzie wyglądała spłata.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  od  czasu  uchwalenia  w  grudniu  wieloletniej  prognozy  wyszło  nowe 

Rozporządzenie, gdzie Minister Finansów ustalił jak gdyby nowy wzór, jest bardziej szczegółowy i 

i gminy są zobowiązane do końca marca dostosować zapisy wieloletnich prognoz do tego wzoru.

Nie zadano żadnych pytań.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/266/13 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko (zał nr 5)

3/

Skarbnik przypomniał, że do końca marca Rada jest obowiązana do podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 

rok  2014.  Osobiście  wolałby,  by  nie  wyodrębniano  tego  funduszu,  bo  więcej  problemów  niż 

pożytku  z  tego  wynika.  Jest  do  tego  określona  procedura,  należy  trzymać  się  terminów  i 

wydatkować środki zgodnie z planem. W praktyce okazuje się, że przynoszone są faktury, które nie 

mogą być w ramach tego rozliczone i muszą być pokryte z innych pieniędzy. Możemy otrzymać do 

30% zwrotu, maksymalnie 9 tys zł, w praktyce 5-6tys zł i dotacja jest kontrolowana przez wszelkie 

organy państwowe. Ale decyduje Rada.

Burmistrz  stwierdził,  że  lepiej,  by fundusz był  wyodrębniony.  Jest  to  bardziej  motywujące  dla 

sołectw, mają poczucie pewnej niezależności.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A.Sądej przypomniał, że już w poprzednim roku były 

zastrzeżenia co do praktycznego znaczenia tego funduszu, ale sołtysi wypowiedzieli się, że są za 

utrzymaniem tego dofinansowania i dlatego Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Radny  a  zarazem  sołtys  Racławic  Z.Kotuła  zaproponował,  by  w  maju  zorganizować  krótkie 

szkolenie dla sołtysów odnośnie wydatkowania środków funduszu sołeckiego, by potem nie było 

problemów z fakturami.

Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/267/13 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i 

Miasta Nisko na 2014 rok (zał nr 5)
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4/, 5/

Zastępca Burmistrza wyjaśniła,  że  następne dwa projekty uchwał łączą się ze sobą i  omówi je 

łącznie.

Poinformowała, że Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął do realizacji Program Odnowy 

Wsi na lata 2011-2016. W 2012 r był to program pilotażowy, przystąpiło do niego 46 gmin. W roku 

bieżącym o udział w tym Programie ubiega się sołectwo Racławice. Podjęło stosowną uchwałę. 

Program  w  swych  założeniach  ma  przede  wszystkim  integrować  i  aktywizować  społeczność 

wiejską, zaspokajać potrzeby społeczne i kulturalne, dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego a 

także wspierać modernizację przestrzeni wiejskiej. Z punktu widzenia idei odnowy wsi to właśnie 

aktywizacja  i  integracja  mieszkańców  jest  elementem  najistotniejszym  dla  dalszego  procesu, 

ponieważ pozwala nie tylko realizować projekty ważne dla całej społeczności ale przede wszystkim 

wyzwolić energię do wspólnego działania. Program ma sprzyjać zmianom strukturalnym obszarów 

wiejskich.

Zastępca Burmistrza podkreśliła, że pierwszy projekt uchwały dotyczy ewentualnej partycypacji w 

kosztach bycia gospodarzem warsztatów odnowy wsi. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  A.Sądej  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji 

względem obu projektów.

Również  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  J.Graniczny  poinformował  o 

pozytywnej opinii Komisji dotyczącej obu projektów.

Przewodniczący Rady poddał projekty uchwał pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, kolejno podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/268/13 

w sprawie wyrażenia zgody na finansową partycypację Gminy i Miasta Nisko w kosztach 

realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016 (zał nr 6)

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/269/13 

w sprawie zgłoszenia Sołectwa Racławice do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

2011 - 2016 (zał nr 7)

6/

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przedstawiła 

Zastępca Burmistrza T.Sułkowska.  Poinformowała, że corocznie Gmina do końca marca powinna 

mieć  go  uchwalonym.  Stanowi  to  wypełnienie  obowiązku  zapewnienia  opieki  bezdomnym 

zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, który to do 1 stycznia 2012 r. 

miał  charakter  fakultatywny,  gdyż  Rada  Gminy  mogła  w drodze  uchwały  przyjąć  program 
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zapobiegający bezdomności zwierząt. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt  obligatoryjne 

uchwalanie  przez  gminy  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności  zwierząt,  przyczyni  się  do  ograniczenia  bezdomności  zwierząt.  Ponadto  ww. 

uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej 

edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i  niekontrolowanego  ich 

rozmnażania.   

W związku z powyższym opracowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko

w 2013 roku, który stanowi integralną część niniejszej Uchwały. Obejmuje on swoim zakresem 

realizację  zadań wymienionych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich;

8) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę oraz inne choroby odzwierzęce;

9) zapewnienie  całodobowej  opieki   weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.

W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków 

finansowych planowanych na ich realizację. 

Projekt  Programu  został  przesłany  do  zaopiniowania  do  powiatowego  lekarza  weterynarii, 

Stowarzyszenia  Przyjaciół  Zwierząt  „Futrzak”  w Stalowej  Woli  oraz  do   zarządców obwodów 

łowieckich działających na obszarze Gminy. Nie wniesiono żadnych uwag.

W porównaniu z Programem przyjętym w roku ubiegłym wyrzucone zostało znakowanie psów, bo 

raczej ta kosztowna akcja nie zdałaby egzaminu: podrzucone zostaną psy spoza naszej Gminy.

Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że istotną nowością tego Programu jest to że Gmina podpisała 

umowę z osobą ( lecznica w Nowej Sarzynie), która będzie wyłapywać i umieszczać bezpańskie 

psy w schronisku. Osoba ta została wyłoniona w trybie wyboru oferty.

Pani Burmistrz dodała, że na realizację Programu została w budżecie roku bieżącego zabezpieczona 
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kwota 22 500 zł.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji względem przedłożonego projektu uchwały.

Radna A.Stępień zapytała co z rejestrem, o którym mówi Program: czy właściciele psów sami się 

zgłaszają?

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  Ref  OSK  prowadzi  teki  rejestr  psów:  właściciel  zgłasza  psa  i  

otrzymuje identyfikator.

Wiceprzewodniczący J.Sroka zapytał co ze zwierzętami martwymi.

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  jeżeli  martwe  zwierzę  jest  bezdomne,  to  oczywiście  wszelkie 

czynności wykonane będą przez lecznicę z Nowej Sarzyny. Właściciele zwierząt muszą w takiej 

sytuacji sami pokryć koszty usunięcia padliny.

Burmistrz J.Ozimek podkreślił, że największym problemem są zwierzęta potrącone lub zabite na 

drogach. Usunąć powinien ich zarządca drogi. Każdy zarządca woli, by działo się to na drogach 

innych  zarządców.  Dodatkowo  są  osoby,  które  pilnują,  by  prawnie  w  postępowaniu  z  takim 

zwierzęciem było wszystko w porządku.

Radny  A.Sądej  zwrócił  uwagę,  że  zapisy  tego  Programu  wydają  mu  się  nierealne.  Zapytał 

Burmistrza, czy rzeczywiście Program spełnia swoją rolę.

Burmistrz J.Ozimek przyznał, że np. psy powinny być objęte ustawowym obowiązkiem rejestracji,  

podobnie jak zwierzęta hodowlane. Trochę uprościłoby to gminom życie. Inaczej w połowie zapisy 

te  są martwe,  bo np.  bezdomnego psa należałoby zgłosić policji  o ustalenie  właściciela,  a pies 

bynajmniej nie czeka w jednym miejscu. Tylko chipowanie z adresami, ale w skali całego kraju 

może dać efekt.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/270/13 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2013 roku (zał nr 8)

7/  Burmistrz  wyjaśnił,  że  następny  projekt  uchwały  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż 

nieruchomości. Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała budynek mieszkalny wraz z usługowym i 

obecnie chce przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.  Właściwie Rada nie może 

innej  decyzji  tu  podjąć:  nieruchomość  gruntowa  oddana  w  użytkowanie  wieczyste  może  być 

sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  J.Graniczny  poinformował,  że  Komisja 
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analizowała  trzy projekty z  zakresu  gospodarowania  mieniem komunalnym.  Podkreślił,  że  nad 

każdym tematem Komisja  - w osobach swoich przedstawicieli – dyskutowała na gruncie.

W przypadku tego projektu, był wniosek o zastosowanie bonifikaty. Komisja zdecydowała, że przy 

sprzedaży nie  należy stosować  bonifikaty.  Projekt  przedłożony przez  Burmistrza  zaopiniowany 

został pozytywnie.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/271/13 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 9)

8/  Burmistrz poinformował, że w 1975r rodzina zdała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa 

w zamian za emeryturę.  Ponieważ są chętni na kupno tej  nieruchomości,  to należy sprzedać ją 

ograniczając przetarg do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Przewodniczący  J.Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego 

względem przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/272/13 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 10)

9/ 

Burmistrz J.Ozimek wyjaśnił, że projekt następnej uchwały dotyczy terenu byłego tartaku. Była to 

bocznica  kolejowa  do  Jednostki  Wojskowej.  Tory  są  zdemontowane,  teren  nie  może  stanowić 

odrębnej działki. Można go zbyć jedynie na rzecz właścicieli sąsiednich działek.

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywną opinie Komisji względem projektu uchwały.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/273/13 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 11)

10/

Burmistrz poinformował, że Stowarzyszenie Wędkarskie „Sumik” już 3 lata dzierżawiło ten staw, 

ładnie  go  zagospodarowało.  Złożyło  wniosek  o  wydzierżawienie  stawu na  okres  10  lat  na  cel 

statutowy  Stowarzyszenia  tj  organizowanie  wędkarstwa  jako  racjonalnej  formy  wypoczynku. 
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W  kompetencjach  Rady  Miejskiej  jest  wyrażenie  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Stąd projekt uchwały.

Burmistrz  przy  tej  okazji  dodał,  że  będzie  czynił  starania  o  zamianę  z  Leśną  Wspólnota 

Serwitutową terenu bezpośrednio przylegającego do dużego zbiornika. To jest 2ha wylesionego i 

oczyszczonego gruntu, atrakcyjnego dla Gminy w sytuacji, gdy w przyszłości ścieżką rowerową 

połączony  byłby  zbiornik  retencyjny  i  zbiorniki  w  Warchołach  poprzez  tereny  Lasów 

Państwowych. Łączna długość trasy wyniosłaby ponad 10 km. Atrakcyjna, rekreacyjna trasa i ładny 

teren  wypoczynkowy  dla  miasta.  Wykorzystać  sytuację  należy  już  teraz,  póki  teren  nie  jest 

zalesiony,  bo potem z wylesieniem będzie zbyt  trudno.  Realizacja  całej  wizji  może nastąpić  w 

przyszłości. W zamian Wspólnocie można zaproponować działkę przylegającą  bezpośrednio do 

terenów zalesionych.

Radni nie zadali żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXII/274/13 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dzierżawę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 12)

Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu.

Ad 9.

1/ Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego J.Graniczny poinformował, że w dniu 4.04.13 

w  uzgodnieniu  z  Prezesem  MZK,  o  godz  14.00,  Komisja  zwizytuje  zmodernizowaną  SUW. 

Zaprosił  pozostałych radnych  oraz media  do wzięcia  udziału  w tym zwiedzaniu.  Podkreślił,  że 

wreszcie doczekaliśmy się wody dobrej jakości.

2/ Radna A.Stępień zwróciła uwagę, że należy wpierw sprawdzić, czy można wejść ot tak na teren 

SUW. Podkreśliła, że od dnia 4.03.13 ma wciąż wodę złej jakości, byli nawet osobiście z MZK, 

nabierali wodę, puszczali do wanny (szczególnie widać wówczas jej żółtą barwę). Nie widzi póki 

co powodów do twierdzenia, że mamy wreszcie wodę dobrej jakości.

-  zapytała  o efekty pracy komisji,  która  miała  wypracować wnioski  dotyczące  funkcjonowania 

oświaty, sieci szkół na terenie naszej Gminy. Rada do dziś nie została poinformowana.

-  zapytała  też o sprawozdanie finansowe dotyczące szkół:  powinno być przesłane do RIO oraz 

przedłożone m.in. organowi stanowiącemu. Czy jest takie sprawozdanie w Biurze Rady Miejskiej,  

czy można się z nim zapoznać.

-  zapytała  też,  czy są podjęte  jakieś  kroki  w związku z wnioskiem mieszkańców ul.  Polnej  w 

Zarzeczu odnośnie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu obejmującego ich 

działki.
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3/ Radny R. Sroka stwierdził, że na ostatniej sesji była zlecona Komisji Rewizyjnej kontrola OPS 

bez  podania  zakresu  tej  kontroli.  Może  należałoby uściślić,  czego  kontrola  powinna  dotyczyć. 

Zapytał też o losy uchwały w sprawie zmiany kategorii ul. Borowej. Pani Burmistrz twierdziła, że  

poniesione były pewne nakłady, więc gdyby została ona uchylona, to czy nie były działania zbyt  

pochopne? 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odnośnie funkcjonowania oświaty nie była powołana doraźna 

komisja Rady, ale byli wskazani radni do pracy w komisji Burmistrza.

Odnośnie sprawozdania finansowego ze szkół Skarbnik wyjaśnił, że zostało w terminie przesłane 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej i jest u Burmistrza. Można się zapoznać z jego treścią.

Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Z.Kotuła  uzupełnił,  że  Komisja  planowała 

temat funkcjonowania oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej zrealizować na 

ostatnim posiedzeniu  w dniu  15.03..  Komisja  otrzymała  wyczerpujące  materiały z  ZOEASiP i 

Urzędu. Z uwagi jednak na zaproszonych sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, temat ten 

został przełożony na posiedzenie, które zaplanowane jest na dzień 2.04.13.

Burmistrz  poinformował,  że  mieszkańcy  Zarzecza  otrzymali  odpowiedź  odnośnie  wniosku  o 

odrolnienie tego obszaru.  Przesłane zostało globalne wyjaśnienie, ale czynności odnośnie zmian 

jeszcze nie zostały podjęte.

Odnośnie zakresu kontroli OPS Przewodniczący Rady wyjaśnił,  iż było oczywistym, że chodzi o 

zdarzenie z początku stycznia br.

Również co do uchwały w sprawie ul. Borowej, Przewodniczący poinformował, że nie ma jeszcze 

żadnej decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

Radna  A.Stępień  zacytowała  wypowiedź  Burmistrza  z  wywiadu  dla  Radia  Leliwa,  w  której 

stwierdził, że nie złoży projektu uchwały w sprawie likwidacji jakiejkolwiek szkoły. Nie chce być 

wrogiem  społeczności  lokalnej.  Jego  zdaniem  Rada   Miejska  powinna  skorzystać  ze  swoich 

uprawnień i zgłosić taki projekt, bo jakoby to wyłącznie  Rada zdecydowała o tym, że likwidowana 

jest  tylko   szkoła  w  Racławicach  a  szkoły  w  Wolinie  i  Malcach  pozostały.  Zdaniem  radnej 

A.Stępień takie przedstawianie sprawy stawia w złym świetle Radę i Przewodniczący powinien 

reagować. 

Burmistrz stwierdził, że podtrzymuje wszystko co powiedział, bo dokładnie pamięta atmosferę i 

komentarze po podjęciu uchwały.

Przewodniczący  Rady  podkreślił,  że  temat  funkcjonowania  oświaty  jest  trudny,  zwłaszcza  w 

sytuacji  zmniejszającej  się  dramatycznie  liczby  dzieci.  Wiadomo  też,  że  90%  subwencji 

przeznaczanych jest  na wynagrodzenia.  Temat  jest  drażliwy,  ale  analiza  musi  być  prowadzona, 

wnioski wypracowane i przedstawione Radzie i społeczeństwu. Wiemy ile dopłacamy: 14 pensja – 
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wg tego co dziś słyszeliśmy to ok 600 tys zł, razem do subwencji dopłacamy za 2012r ponad 4 mln 

zł. Są to duże kwoty i dla inwestycji byłyby znaczące.

Burmistrz stwierdził, że chyba najwięcej złej roboty wykonują kuratoria oświaty: szkół nie widzą, 

nie maja pojęcia o kosztach i  popierają żądania i  protesty.  Owszem gminy mogą utrzymywać i  

maleńkie szkoły, ale niech wtedy kuratoria dopłacają różnice kosztów.

Przewodniczący Komisji Oświaty Z.Kotuła zaprosił wszystkich zainteresowanych na posiedzenie w 

dniu 2.04.13r. Dobrze byłoby, by z wnioskami wypracowanymi na posiedzeniu identyfikowało się 

więcej radnych.

Wiceprzewodniczący J.Sroka stwierdził, że nie chciałby, by powstało wrażenie, że po likwidacji 

szkoły w Racławicach jest jakaś zła relacja między Burmistrzem i Stowarzyszeniem prowadzącym 

szkołę. Nie. Współpraca układa się poprawnie. Nawet  powstałe przedszkole, które liczy 20 dzieci 

świadczy o  prężności  inicjatywy i  dobrej  współpracy.  Czy ta  decyzja  była  słuszna,  to  pokaże 

dopiero przyszłość. Oczywiście, zdarzenie wówczas było bardzo bolesne dla społeczności, ale dziś 

relacje są dobre.

Pan Burmistrz i Przewodniczący Rady złożyli życzenia wszelkiego dobra z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkiej Nocy.

Ad 10.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII sesji RM o godz 16.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  Waldemar Ślusarczyk
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