
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVIII/13

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu  26 sierpnia 2013r
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz 15.000 Przewodniczący Waldemar 

Ślusarczyk.

Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku.

Przewodniczący przywitał przybyłych na posiedzenie :

- Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowską

- Skarbnika – T.Dziewę

- Kierownika OPS – K.Wszołek

radnych, przewodniczących Rad Osiedlowych i sołtysów.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1 Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2013r,

2/ zaciągnięcia zobowiązań.

3. Zamknięcie obrad sesji.

Ad 2.

1/ Pani Burmistrz przedstawiła projekt zmian w budżecie Gminy na rok 2013:

1. zwiększa się wydatki w dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem 

na wykonanie remontu rowu melioracyjnego za ogródkami działkowymi w Nisku,

2/ zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 866 501,80 zł w tym: remonty 

dróg gminnych o kwotę 766 501,80 zł i budowę chodnika w Racławicach 100 000 zł.

3/  zwiększa  się  wydatki  w  dziale  700   -Gospodarka  mieszkaniowa  o  kwotę  64  100  zł  z 

przeznaczeniem na :

-  wymianę  parapetów wewnętrznych  w budynku  przy ul.  Kościuszki  1a   (po  wymianie  okien 

okazało się, że wewnętrzne parapety są za krótkie) – 19.000 zł

- instalację monitoringu w Parku, przy siłowni dla dorosłych – 20 000 zł,

- utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu – 12 000 zł,

- instalacja odgromowa w budynku przy ul. Kościuszki – 13 100 zł

4/  zwiększa się  wydatki  w dziale  754 Bezpieczeństwo Publiczne i  ochrona przeciwpożarowa o 
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kwotę 29 063, 24 zł z przeznaczeniem na:

-  wpłatę  na  Fundusz  Wspierania  Policji  3000  zł  na  części  i  bieżące  naprawy  sprzętu 

komputerowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

- 5 500 zł na remont samochodu Jelcz będącego na wyposażeniu OSP Zarzecze, 20 563,24 zł na 

zakup łodzi ratunkowej dla potrzeb OSP Nisko. Całość zadania zakup łodzi opiewa na kwotę 20 

563,24 zł, w 70% jest ono dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tj w 

kwocie 14 394,24 zł, a w 30% finansuje ten zakup Gmina.

5/ Zwiększa się wydatki an Żłobek w dziale 853 o kwotę 60tys zł, stanowiącego udział własny 

Gminy w realizacji Programu „Maluch”. Są to prace remontowe budynku Żłobka.

6/ Zwiększa się  wydatki w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 46 

027,97 zł  na utylizację  azbestu w pokryciach dachowych.  Kwotę 39 123,77 zł  stanowi dotacja 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz uzupełnienie wkładu własnego 

na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na Oś Barce i Oś Warchoły w 

rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – II etap” - 1 382 zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

7/ Dotacje w dziale 900 – 603 131 zł i w dziale 926 – 420 426 zł wynikają z rozliczeń z Urzędem 

Marszałkowskim z tyt inwestycji w roku 2012 w całości sfinansowanych ze środków własnych tj 

inwestycji w Racławicach i zbiornika w Podwolinie. Dotacje te bilansują zwiększone projektem 

uchwały wydatki.

Pani Burmistrz poinformowała, że ponadto w projekcie uchwały ustala się maksymalną wysokość 

pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 60 tys zł. Dotychczas była 

to kwota 25 tys zł. O udzielenie pożyczki na pokrycie wkładu własnego Stowarzyszenia z Woliny i  

Racławic.  Po zrealizowaniu projektów i uzyskaniu zwrotu kosztów przez Urząd Marszałkowski 

środki zostaną zwrócone do kasy Gminy.

Dalej w projekcie uchwały zwiększa się przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 35 

tys zł. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 7 044 569 zł. Łączna kwota planowanych 

rozchodów po zmianach wynosi 1 169 080 zł.

Przewodniczący Rady poprosił  o uzupełnienie informacji:  jakie prace i  na jakich drogach będą 

wykonywane i co to za Stowarzyszenia zwróciły się o pożyczkę.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że remonty dotyczyć będą następujących dróg: Nisko:Borowa, Podleśna, 

Piaskowa Boczna,  Zarzecze:  Kręta  i  Stara,  droga  obok  Urzędu  Pracy wraz  z  parkingiem oraz 

chodniki  po  obu  stronach  ul.  Wańkowicza  wraz  z  uzupełnieniem  miejsca  parkingowego  dla 

samochodów.  To  ma  być  wykonane  za  kwotę  766  501,80  zł  .  Pozostałe  100  000  zł  ma  być  

wykorzystane w centrum Racławic, chodniki i nakładka asfaltowa  na skrzyżowaniu kościół, szkoła 

i przedszkole. 
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Dalej  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  z  prośbą  o  pożyczkę  do  Burmistrza  zwróciło  się 

Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie na realizację projektu, w efekcie którego Dom 

Kultury zostanie doposażony w sprzęt komputerowy i audiowizualny.

Towarzystwo Przyjaciół ZPiT „Racławice” zwróciło się z wnioskiem o pożyczkę na wkład własny 

do projektu, który sfinansuje realizację Pikniku i zakup strojów dla Zespołu.

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

omawiany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji i uzyskał jej pozytywną opinię.

Radny  R.Sroka  zabierając  głos  stwierdził,  że  jest  to  kolejne  samowolne  wydatkowanie  przez 

Burmistrza pieniędzy poza budżetem. Jego zdaniem nie było potrzebnej dyskusji i rzecz sprowadza 

się  do  „przyklepania”  tego,  o  czym  zdecydował  sam Burmistrz.  Zapytał,  czy  był  wniosek  do 

budżetu na 2013r w sprawie tego chodnika w Racławicach. Podkreślił, że sam składał wniosek o 

współudział  Gminy  w  budowie  chodnika  przy  ul.  Sopockiej.  Podkreślał,  że  Powiat  posiada 

dokumentację  na  tę  inwestycję  i  dokumentacja  ta  traci  ważność  w  2013r.  Wniosek  nie  został 

przyjęty do budżetu. Dalej 766 tys na remonty dróg będzie wydatkowane, w tym chodnik po obu 

stronach ul. Wańkowicza, a to przecież ogródki działkowe przy blokach na Oś PGO. 12 tys na 

utwardzenie placu przy ośrodku zdrowia w Zarzeczu. Zwrócił uwagę, że wczoraj tam parkował 

samochód, plac utwardzony, nie ma żadnej potrzeby inwestowania tam tych pieniędzy. Dodał, że 

jeżeli mówi się o chodnikach, to chciałby wiedzieć ile chodnika jest zrobione w Parku Miejskim, bo 

chodnik szeroki, zrobione dosyć dużo, ba, nawet mostek jest wykonany, choć wody żadnej nie ma. 

Na takie wydatki środki są, a tam, gdzie ludzie po błocie chodzą pieniędzy brak. I kolejne 700 tys 

lekką ręką wydamy!

Radny  B.Borowiec  zwrócił  uwagę,  że  projekty  uchwał  nie  zostały  zaopiniowane  przez  Radcę 

Prawnego. Są wprawdzie sprawdzone pod względem formalno-prawnym przez Skarbnika, sprawy 

są stricte finansowe, ale Statut wymaga podpisu Radcy.

Dalej radny zgłosił wniosek o przygotowanie na przyszłą sesję informacji o środkach, które już w 

2013r zostały przeznaczone i wydatkowane na remonty dróg, wykaz dróg, które remontowane były 

i etap tego remontu tj czy już zakończony remont, czy jeszcze coś będzie robione.

Zapytał też o oszczędności w Zarzeczu na „schetynówkach”. Było ok 300 tys zł i czy tam zostały 

one zagospodarowane. Chciałby też dowiedzieć się coś o tej łodzi, która ma być zakupiona, jakieś 

parametry, komu i czemu będzie służyć.

Radny B.Borowiec zwrócił też uwagę Przewodniczącemu Rady, że napraw i remontów jest coraz 

więcej i może to odpowiednia chwila, by powrócić do pomysłu stworzenia harmonogramu napraw i 

remontów, by radni mieli więcej do powiedzenia w tej sprawie. Należy zastanowić się nad tym. 

Może najpierw należałoby opracować harmonogram potrzeb a potem decydować o środkach, a nie 
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najpierw środki a potem zadania.

Radny  R.Sroka  zapytał,  czy  wymieniona  ul.  Kręta  w  Zarzeczu  to  nowa  ulica,  czy  była  ona 

planowana w budżecie, ale brakło na nią środków.

Pani Burmistrz w odpowiedzi radnemu R.Sroce zwróciła uwagę, że nie ma żadnej samowoli, jeżeli 

jest sesja. Jeżeli Burmistrz chciałby samowolę realizować, to sesja byłaby zbędna. Co do budowy 

chodnika przy drodze powiatowej, to kompetencja Powiatu i na inicjatywę Powiatu czekamy, na 

deklaracje  o  partycypacji  w  kosztach  i  wówczas  może  Gmina  się  ewentualnie  angażować.  W 

Racławicach będzie kawałek asfaltu frezowane i nowy położony, ale większość środków będzie 

wydatkowana na chodnik. Wyjaśni to radny i sołtys Racławic.

Jeśli chodzi o pytania radnego B.Borowca Pani Burmistrz wyjaśniła, że akurat radcy prawnego nie 

było, ale Skarbnik jest osobą znającą się na przepisach prawa i finansach, więc jednorazowo mógł 

podpisać sprawdzenie pod względem formalno-prawnym.

Jeśli  chodzi  o  wykaz  dróg  remontowanych  w 2013r,  to  zestawienie  takie  oczywiście  zostanie 

przygotowane.

Dodała, że jeżeli chodzi o kolejność, to zdecydowanie wpierw zabezpieczenie środków a potem 

remonty.

Wyjaśniła również radnemu R.Sroce, że mówiąc o chodniku przy ul.  Wańkowicza nie miała na 

uwadze ulicy, która biegnie obok nowo budowanego osiedla wojskowego. Chodziło o drogę między 

ul.  Wańkowicza i  ul.  Osiedle,  między blokami.  Te dwa odcinki  chodnika zostaną wykonane,  a 

ponieważ osuniemy trochę chodnik, powstaną dogodniejsze miejsca parkingowe.

Radny Z.Kotuła wyjaśnił, że wniosek na chodnik w Racławicach był złożony zarówno do budżetu 

na 2013 rok jak i 2012r, bo już wówczas była dokumentacja i pozwolenie na budowę. Dodał, że  

radny  R.Sroka  wspominał  o  potrzebie  chodnika  przy  drodze  powiatowej.  Tu  chodzi  o  drogę 

krajową,  gdzie  ruch  jest  zdecydowanie  większy  i  konieczność  zapewnienia  bezpieczeństwa 

pilniejsza. W związku z tym od lat były czynione starania o ten chodnik. Są to trzy krótkie odcinki 

chodnika wraz z zatoką autobusową. Poza tym część asfaltu musi być sfrezowana i położony asfalt 

niżej, by woda po opadach miała odpływ, by nie tworzyły się kałuże.

Pracownik  UGiM A.Siudy poinformowała,  że  wniosek o zakup łodzi  złożyła  Ochotnicza  Straż 

Pożarna.  Urząd  złożył  wniosek  o  dofinansowanie  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Uzyskał akceptację. Spłynęły oferty od podmiotów 

zajmujących się  sprzedażą dla  straży sprzętu ratunkowego.  Z udziałem Gminnego Komendanta 

OSP M.Czechem wybrana została najlepsza oferta: aluminiowa łódź, długość 3,69m, silnik , cały 

osprzęt ratunkowy i przyczepa podłodziowa do jej transportu. Łódź może być wykorzystywana w 

przypadku podtopień, wylewów. Dotychczas Gmina korzystała z pomocy np. Stalowej Woli. Łódź 
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będzie przechowywana w OSP Nisko, kilku strażaków ma uprawnienie do kierowania tą łodzią.

Radny J.Graniczny stwierdził, że warto zaglądać na stronę internetową Urzędu. Poleca to zwłaszcza 

radnemu  B.Borowcowi,  ponieważ  jest  tam  informacja  o  I  etapie  realizacji  infrastruktury 

chodnikowo-drogowej. Jest tam 14 punktów, z których część jest już zrealizowana. Ogólnie dużo 

informacji  dla  radnych i  nie  tylko.  Co do ustalania  harmonogramu,  to  było dużo na  ten temat 

rozmów, ale to kompetencja Burmistrza i jako radny nie chce w te kompetencje wchodzić. Można 

sugerować,  czy  inspirować  jedynie.  Zwrócił  uwagę,  że  piękna  strona  internetowa,  którą  radny 

Borowiec założył i prowadzi nie pozwala udzielać odpowiedzi bezpośrednio na stronę, a to jest 

niepokojące. Przykładowo nad remontami dróg radni pracowali już w V kadencji, a radny Borowiec 

przypisał  sobie i  Klubowi całość zasług w tym temacie.  Osobiście  czuje się obrażony tym, bo 

również w miarę możliwości nad tym pracował.

Radny A.Sądej zwrócił uwagę, że generalnie jest przeciw tworzeniu harmonogramów, bo zdarzają 

się różne sytuacje, ale to, co od pewnego czasu dzieje się na ul. Piłsudskiego, to już katastrofa 

budowlana.  Na ten odcinek ok 100m strach wjechać samochodem, bo może jezdnia się  zapaść 

całkowicie. Zapytał, czy ta ulica również jest przewidziana w tej puli 700 tys zł do remontu, bo że 

jest to sprawa pilna, nie ulega wątpliwości.

Pani Burmistrz potwierdziła, że rzeczywiście jest to pilna sprawa. Stwierdziła, że jeżeli MZK upora 

się z kanalizacją na tym odcinku, to remont tego odcinka drogi będzie priorytetem. Wpierw jednak 

coś z instalacją należy zrobić: albo jej remont, albo trzeba położyć rękaw. Kanalizacja jest stara i 

wymaga remontu. Jeżeli MZK zdąży przed zimą wyremontować kanalizację, to będzie przed zimą 

poprawiona nawierzchnia.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie ma czasu na dywagacje: jeżeli MZK zdąży. Należy 

bezwzględnie zobowiązać Prezesa do działań, bo tak jak zauważył Przewodniczący A.Sądej: tam 

jest katastrofa budowlana. Czekać już nie można, zresztą sprawa już aktualna jest od 2 lat!

Pani Burmistrz T.Sułkowska poinformowała, że najprawdopodobniej ulica na tym odcinku zostanie 

zamknięta i ruch skierowany na ul. 11 Listopada w obu kierunkach.

Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że w trakcie sesji nadzwyczajnej nie ma miejsca na takie 

wystąpienia,  jakie zaprezentował radny J.Graniczny.  Zapewnił,  że na następnej  sesji postara się 

wytłumaczyć radnemu wiele problematycznych dla niego spraw. Zachęcił go do aktywnego udziału 

w  życiu  publicznym  i  założenia  strony  internetowej.  Podkreślił,  że  nie  można  odpowiadać 

bezpośrednio na stronę, bo mógłby zrobić się śmietnik, w przypadku pojawienia się inwektyw czy 

wulgaryzmów. Jest  adres i  chętnie  odpowiada.  Udzielił  już ok 300 odpowiedzi droga mailową. 

Zauważył, że nie zamieszcza na stronie anonimów, co – mając na uwadze oficjalną stronę Urzędu - 

poczytuje sobie za sukces i przypomniał, że każdy ma prawo korzystać z pełnej demokracji, jaka 
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panuje w państwie prawa.

Przewodniczący  Rady  zauważył,  że  może  Przewodniczącemu  J.Granicznemu  chodziło 

jedynie  o  zwrócenie  uwagi,  że  informacja  o  remontach  dróg  zamieszczona  jest  na  stronie 

internetowej Urzędu. Oczywiście Pani Burmistrz zobowiązała się, że na następną sesję zostanie 

przygotowane zestawienie wykonanych i  wykonywanych remontów oraz wydatkowanych na  te 

inwestycje środków.

Radny R.Sroka zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi w sprawie ul. Krętej w Zarzeczu: czy 

była ona przewidziana do remontu już w budżecie na 2013r czy to następna, dodatkowa ulica. Poza 

tym chciałby wiedzieć na jakim etapie jest dokumentacja dróg, która miała być gotowa do końca 

lipca  (  już  po  przedłużeniu  terminu)  i  czy  była  wypowiedziana  umowa  na  wykonanie  tej  

dokumentacji przez Pana Lacha. Miała być wypowiedziana i czy była wypowiedziana w związku z 

niedotrzymaniem terminu. Zapytał też, czy Gmina zdążyła złożyć wniosek w sprawie obwodnicy, 

bo zmieniają się zasady finansowania, a zawiadomienie o możliwości złożenia wniosku wg starych 

zasad przyszło do Gminy w lipcu.

Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  ul.  Kręta  nie  wchodziła  w zakres  „schetynówek”.  Jest  to  nowa 

inwestycja. Podkreśliła, że z uwagi na fakt, że pozostałe pytania nie dotyczą sesji nadzwyczajnej, 

odpowie na nie na następnej sesji..

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 18 głosach „za”,  jednym głosie „przeciw” i  jednym 

głosie „wstrzymującym się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/299/13 

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok  (zał nr 1 protokołu)

2/ Pani Burmistrz T.Sułkowska przedstawiając projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 

wyjaśniła,  że  w  związku  z  realizacją  projektu  systemowego  „Czas  na  aktywność  w  Gminie  i 

Mieście Nisko” Gmina zaciągnie zobowiązanie na lata 2014-2015w łącznej kwocie 316 729,61 zł. 

Podkreśliła,  że  projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  –  Priorytet  VII  Promocja  Integracji  Społecznej. 

Poinformowała, że źródłem pokrycia  zobowiązania w roku 2014 będą:

- środki własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 24 187,19 zł.

- dotacja celowa w kwocie 206 167 zł

W roku 2015 źródłem pokrycia zobowiązania będą:

- środki własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 9 069,42 zł

- dotacja celowa w kwocie  77 306 zł.
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Radny B.Borowiec zapytał, czy jest jakiś dokument z którego wynika jaki cel ma być osiągniety 

wskutek wydatkowania tej kwoty. Ile osób, które potencjalnie mają być zaktywizowane, zakłada ten 

projekt.

Kierownik OPS K.Wszołek wyjaśniła, że projekt realizowany jest każdego roku i zawsze zakłada 

24 osoby do aktywizacji, przy czym są zawsze osoby w rezerwie, na wypadek, gdyby jakaś osoba 

wypadła  np.  wskutek  uzyskania  zatrudnienia.  Dodała,  że  beneficjenci  muszą  być  szczegółowo 

opisani. Efektem ma być zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/300/13 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  (zał nr 2 protokołu)

Ad 3.

Przewodniczący zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz.15.55.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Waldemar Ślusarczyk
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