
P R O T O K Ó Ł  Nr XL/13

sesji  Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu  25 października 2013r
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XL sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz 13.00 Przewodniczący W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz:

- Burmistrza Gminy i Miasta - J.Ozimka

- Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowską

- Skarbnika  - T.Dziewę

- Radcę Prawnego – A.Barć

- Z-cę Komendanta Powiatowego Policji – J.Irackiego

- Z-cę Komendanta PSP – R.Napieracza

- Z-cę Komendanta Miejsko-Gminnego OSP – J.Wojaka

- Kierownika OPS  - K.Wszołek

- Dyrektorów szkół gminnych

Sołtysów, Przewodniczących RO oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Poinformował,  że  radny J.Krawiec  usprawiedliwił  swoją nieobecność  a  Wiceprzewodniczący J. 

Sroka  zawiadomił telefonicznie, że się spóźni. Aktualnie w sesji uczestniczy 19 osób. Obrady są 

prawomocne.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa na terenie 

Gminy i Miasta Nisko.

5. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Nisko.

6. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, realizacja zadań statutowych.

7. Informacja nt. funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nisko 

ze szczególnym uwzględnieniem bazy lokalowej.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum w Nisku”.
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2/ zaopiniowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko 

na lata 2013-2020.

3/ wyrażenia opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji Nisko.

10. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Zastępca Burmistrza wniosła o wprowadzenie projektów uchwał:

-  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Racławice  na  lata  2013-2020. 

Poinformowała, że do uchwały podjętej w tej sprawie 26.06.2013r Urząd Marszałkowski wniósł 

poprawki pismem z dnia 10.10.2013r. Należy podjąć nową uchwałę uwzględniającą te uwagi.

-  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  przystąpienie  do  opracowania  i  wdrażania  Planu  gospodarki 

niskoemisyjnej.  Wyjaśniła,  że  posiadanie  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  w  Gminie  będzie 

warunkiem koniecznym uzyskania dotacji Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020. Gospodarka 

niskoemisyjna  to  jeden  z  kluczowych  programów  UE,  dlatego  znaczna  część  funduszy  dla 

samorządów będzie skierowana na realizację tego celu.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nisko Porozumienia o współpracy 

z  gminami  tworzącymi  Miejski  Obszar  Funkcjonalny Stalowej  Woli,  w zakresie  opracowania  i 

wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-2020.  Wyjaśniła,  że  w  Strategii 

Województwa Podkarpackiego znalazł się zapis o stworzeniu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. 

Nisko jest w Obszarze Funkcjonalnym Stalowej Woli wraz z Pysznicą i Zaleszanami. Porozumienie 

potrzebne  jest,  by  móc  wspólnie  realizować  Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne.  Właśnie  w 

nowej  edycji  środków  będzie  położony  znaczny  nacisk  na  realizację  tych  Zintegrowanych 

Inwestycji. Zasadnym jest więc zawarcie takiego porozumienia.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w 

sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXIX/316/13 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 26 września 2013r dotyczącej wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i 

Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. Poinformował, że na 

jego ręce wpłynęły 44 wezwania mieszkańców do uchylenia uchwały podjętej na ostatniej sesji a 

dotyczącej  wyrażenia zgody na sprzedaż 2 działek na Oś.  Tysiąclecia.  Projekt  uchwały wraz z 

uzasadnieniem rozdany został radnym przed sesją. W głosowaniu zdecydują, czy projekt będzie 

rozpatrzony na tej sesji i czy wezwanie jest zasadne.

Radna A.Stępień zwróciła uwagę Przewodniczącemu, że nie powinien projekt uchwały w 

sprawie odpowiedzi mieszkańcom być przyjęty do porządku dzisiejszej sesji, bo sprawa trudna, a 

projekt radni otrzymali tuż przed sesją Przeczytała część uzasadnienia i już się nie zgadza: są pisma 
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świadczące,  że  spółdzielnia  interesowała  się  terenem  i  nieprawdą  jest,  że  mieszkańcy  się  nie 

interesowali:  problem narastał,  bo liczba samochodów się zwiększa.  Po trzecie,  to radni ledwie 

projekt uchwały otrzymali a mieszkańcy nie mają żadnej szansy zapoznać się z tym projektem. A 

Burmistrz na ostatniej sesji mówił, że wbrew twierdzeniom red Niemca nic tylnymi drzwiami nie 

wprowadza. Jak mieszkańcy mogli przyjść i zabrać głos, jeżeli już jest projekt odrzucający.

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  15  radnych  głosowało  za  sprzedażą,  więcej  niż 

bezwzględna większość. W związku z tym przygotowany został taki właśnie projekt uchwały: nie 

było naruszenia prawa. Podkreślił, że Rada nie musi podejmować żadnej uchwały i też będzie to 

zgodne z prawem. O zmianie porządku obrad radni muszą zdecydować bezwzględną większością 

głosów.

Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że ostatnio coraz więcej projektów jest wprowadzanych 

w dniu sesji,  a nie jest to zgodne z zapisami Statutu. Obawia się również, czy  zawiadomienia 

radnych i  mieszkańców o sesjach  spełniają wymogi Statutu.  Czy nie są przekraczane przepisy 

prawa – które radni sami uchwalili -  w tym względzie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że prawo pozwala zmienić porządek posiedzenia i radni 

zdecydują o tym w głosowaniu. Nad wprowadzanymi projektami uchwał będzie możliwa szeroka 

dyskusja, jeśli znajdą się w porządku posiedzenia.

Poddał pod głosowanie wprowadzenie pakietu uchwał zgłoszonego przez Panią Burmistrz.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  15  głosach  „za”  wyraziła  zgodę  na  wprowadzenie 

projektów do porządku posiedzenia.

Przewodniczący zaproponował, by w pkt 9, kolejno przyjęły one nry jako podpunkty:

- 4/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racławice na lata 2013-2020. 

- 5/ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

-  6/  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  i  Miasto  Nisko  Porozumienia  o 

współpracy  z  gminami  tworzącymi  Miejski  Obszar  Funkcjonalny  Stalowej  Woli,  w  zakresie 

opracowania  i  wdrażania  Strategii  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych,  w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  wprowadzenie  projektu  uchwały  w  sprawie 

rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwały z ostatniej sesji.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym  przy  14  głosach  „za”,  4  głosach  „przeciw”  i  1  głosie 

„wstrzymującym się” wniosek przyjęła. 

Przewodniczący zaproponował, by podjęcie tej uchwały nastąpiło w podpunkcie 7.

Tak zmieniony porządek posiedzenia przyjęty został 14 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 
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jednym głosie wstrzymującym się.

Ad 2.

Do zapisów protokołu sesji z dnia 26.09.2013 uwag nie zgłoszono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

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

- odbyło się burzliwe zebranie wiejskie w  Nowosielcu. Dotyczyło spraw lokalnych a zwłaszcza 

problemu, czy projektować dalej kanalizację w Nowosielcu i Kończycach. Podkreślił, że o ile w 

Nowosielcu sprawa się częściowo wyjaśniła, tak w Kończycach znaczna część mieszkańców nie 

godzi się na przebieg kanalizacji przez ich posesje. Burmistrz zaznaczył, ze jeżeli tych zgód nie 

będzie,  to  będzie  wnioskował  o  wycofanie  tej  inwestycji  z  programu inwestycyjnego  Miasta  i 

Gminy. Zaznaczył, że to zadanie jest przygotowywane pod kątem pozyskania środków unijnych z 

nowej perspektywy, bo ponad 40 km sieci z własnych środków trudno byłoby wykonać.

- odbyło się też zebranie w Wolinie, zwłaszcza pod kątem wniosków do przyszłorocznego budżetu. 

Burmistrz poinformował ,  że jest problem i konflikt w sprawie drogi będącej dojazdem do pól. 

Gmina będzie się starała jakoś pomóc w rozwiązaniu, choć obowiązku ingerencji nie ma.

-  Burmistrz  poinformował,  że  uczestniczył  w  naradzie  zorganizowanej  przez  wiceministra 

Rynasiewicza  w  Leżajsku.  Dotyczyła  ona  dróg  krajowych  i  bardzo  ogólnym  zarysie  dróg 

wojewódzkich.

- zgodnie z decyzją Rady zakupiona została łódź motorowa wraz z osprzętem dla OSP. Komendant 

Wojewódzki PSP przekazał samochód holowniczy. Będzie to tzw grupa wodniacka na tym terenie. 

Część strażaków ma uprawnienia do prowadzenia działań na wodzie.

- podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy kanalizacji w 

Wolinie. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

-  odbył  się  konwent  wójtów  i  burmistrzów.  Tematem  było  omówienie  zakresu  i  charakteru 

spotkania  Dyrektora  RDOŚ  i  GDDKiA w  sprawie  wytyczenia  przebiegu  S19.Przypomniał,  że 

GDDKiA w Warszawie zaaprobowała wstępnie wariant W9, czyli przebieg poza terenem naszej 

Gminy,  przez  Przędzel.  Informacje  i  zastrzeżenia  zostały  przekazane.  Oczekujemy  zajęcia 

stanowiska przez o/Rzeszów.

-  również  inna  sprawa  dotyczy  S19:  po  wybudowaniu  nowej  trasy,  pozostałe  drogi  będące 

dotychczas krajowymi, decyzją Sejmu stają się automatycznie gminnymi. Burmistrz podkreślił, że 

utrzymanie 20km dotychczasowej 19 na terenie naszej Gminy pochłonie cały budżet. Samorządy 

protestują przeciw takiemu odgórnemu przekształcaniu drogi krajowej na gminną. To nawet nie 

powiatowa, ale wojewódzka powinna być z racji, że będzie zastępczą do S19.
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- odbyło się zebranie w Zarzeczu, tematem sprawy bieżące i wnioski do budżetu.

- jak co roku odbyło się święto Edukacji Narodowej. Burmistrz pogratulował otrzymanych nagród i 

raz jeszcze podziękował za dobrą pracę.

- Burmistrz uczestniczył w inauguracji roku szkolnego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony.

- jak co roku w Nisku organizowane jest spotkanie odlewników całego Podkarpacia. Odbyło się 

spotkanie z udziałem również Przewodniczącego Rady w tej sprawie.

- Powstało Stowarzyszenie Brydżystów i odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organizowanych 

w Nisku międzywojewódzkich zawodów.

-  Odbyło  się  zebranie osiedlowe w Warchołach.  Tematyka podobna,  jak w innych dzielnicach: 

plany na rok przyszły.

- W ZS Nr 2 odbył się Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki. Koordynatorem przedsięwzięcia była 

Agencja Rozwoju Przemysłu MARR S.A. Wielka i wartościowa impreza, przewinęło się ok 2000 

osób.

- Zakończone zostały obchody 80-cio lecia Miasta. Uroczystość odbyła się w kinie i zakończyła 

wręczeniem honorowych tytułów i odznak zasłużonych dla Gminy i Miasta.

- jak co roku odbyło się spotkanie u Wojewody w sprawie akcji zimowej i spraw powodziowych.

- po raz drugi odbyła się bardzo ciekawa impreza: Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Należy to 

kontynuować.

-  odbyło  się  4  spotkania  organizacyjne  z  ASĄ.  Dotyczyły  generalnie  złego  wykonania  usługi. 

Generalnie jest już lepiej, reagują na wszystkie interwencje.

-  W  inwestycjach:  zakończona  została  kanalizacja  Zarzecza  tzw.  zlewnia  PIII  :  Błonie  do 

Starowiejskiej.  Do końca  listopada ma być  wykonana kanalizacja  w okolicy ul.  Mickiewicza  i 

Bukowiny.

- Również do końca listopada ma być zakończona zaplanowana kanalizacja w Malcach.

Burmistrz poinformował, że są przygotowane wnioski do Urzędu Wojewódzkiego na rozwiązanie 

układu komunikacyjnego dróg gminnych w Zarzeczu: Kościuszki,  Słowackiego, Leśnej, Błonie, 

Ogrodowej.

- trwa modernizacja ZS Nr 2, są zastrzeżenia do wykonawcy, bo jest zagrożony termin realizacji  

inwestycji. Zaznaczył, że technicznie prace wykonywane są dobrze.

- Zakończone boiska w Wolinie i Nowej Wsi, zgłoszone do odbioru, ale nie zostały odebrane z 

uwagi na wady w wykonaniu.

- Burmistrz podkreślił, że w rankingu mamy 34 miejsce w kraju i 3 miejsce w województwie w 

wydatkach inwestycyjnych na mieszkańca.

- Burmistrz zaapelował do sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych o zorganizowanie spotkań 
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z  przedstawicielami  ASY –  firmy,  która  wywozi  śmiecie.  Przykładem jest  zebranie  osiedlowe 

Centrum 2, które odbyło się wczoraj. Byli przedstawiciele ASY i wiele spraw można było wyjaśnić. 

Nawet podnieść świadomość co do sposobów segregacji, bo to też nie jest takie oczywiste. Również 

harmonogramy odbioru odpadów  muszą być przedyskutowane.  Firma wyraziła  zgodę na takie 

spotkania.

Przybył na posiedzenie Wiceprzewodniczący J.Sroka:godz. 13.45.

Radna  A.Stępień  zwróciła  uwagę,  że  „Wspólnota”  przygotowała  też  ranking  zamożności 

samorządów, ale bez środków unijnych. W tym rankingu jesteśmy na 239 miejscu. Jak do tego 

odnosi się Burmistrz?

Burmistrz stwierdził, że akurat w zamożności to całe Podkarpacie jest na szarym końcu. Trudno, by 

przy  25%  bezrobociu  wskaźnik  zamożności  społeczeństwa  był  wysoki  w  stosunku  do  innych 

regionów. To jest fakt. Podkreślił jednak, że bez środków unijnych inwestycje gminne i wygląd 

miasta  prezentowałby się  zupełnie  inaczej.  Podkreślił,  że  rankingi  podające kryteria  zależne od 

Burmistrza i Rady dają dobre miejsce Miastu.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 4.

Radni,  wraz  z  zaproszeniem na  sesję  otrzymali  materiały  dotyczące  stanu  bezpieczeństwa   na 

terenie Gminy i Miasta Nisko (zał nr 1).

Przewodniczący Rady poprosił Komendanta J. Irackiego o krótkie przedstawienie tematu.

Komendant podkreślił, że przesłana informacja  o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta 

Nisko obejmuje okres od 1 stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013. Poinformował, że w okresie tym na 

terenie Gminy Nisko odnotowano 458 przestępstw, w tym było 252 o charakterze kryminalnym. 

Wykrywalność  ogólna  wyniosła  82,4%  natomiast  wykrywalność  przestępstw  kryminalnych  – 

72,3%.

Generalnie  wzrosła  ilość  bójek  i  pobić  oraz  uszkodzeń  rzeczy.  Ujawniono  i  zatrzymano  142 

nietrzeźwych kierujących.

Nie zanotowano zdarzeń przestępczych związanych z organizacją imprez masowych, bądź imprez 

sportowych. 

Dalej poinformował, że policjanci Zespołu Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Nisku 

zrealizowali 1820 odwiedzin posesyjnych, 132 spotkania ze społeczeństwem w szerszym gronie, 

sporządzili 66 wystąpień będących efektem ich spostrzeżeń z pracy w terenie, przeprowadzili 1462 

kontrole  miejsc  zagrożonych  patologią  społeczną.  Wspólnie  z  pracownikami  Gminnej  Komisji 

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  przeprowadzili  kilkadziesiąt  kontroli  punktów 
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sprzedaży alkoholu na terenie Gminy.

W omawianym okresie odnotowano 12 nieletnich, którzy popełnili 16 przestępstw. Ujawniono też 

12 nieletnich pod wpływem alkoholu.

Objęto działaniami profilaktycznymi odnośnie zagrożenia narkomanią wszystkie szkoły na terenie 

Gminy. Prowadzone są spotkania z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.

Jeśli  chodzi  o  bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym  nałożonych  zostało  1682  mandaty  karne, 

zatrzymano 44 prawa jazdy oraz 227 dowodów rejestracyjnych.

Odnotowano 16 wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć a 16 zostało rannych. 

Poinformował o spadku ilości zdarzeń w Nowosielcu w związku z zamontowaniem fotoradaru.

Podkreślił,  że  w  omawianym  okresie  ilość  zdarzeń  kryminalnych  utrzymuje  się  na  zbliżonym 

poziomie jak w 2012r, ale ograniczenie skali przestępczości nie odzwierciedla  stopnia poczucia 

bezpieczeństwa  obywateli, na który wpływ ma każde pojedyncze przestępstwo, pomimo tego, że 

straty poniesione w jego wyniku nierzadko są niewielkie.

Komendant podkreślił, że ukłonem w kierunku współpracy ze społeczeństwem była zorganizowana 

pod koniec września debata publiczna na temat bezpieczeństwa. Odbyła się NCK „Sokół”.Niestety 

frekwencja była niska, ale tematy poruszane były ważkie i zaplanowana została następna debata.

Przewodniczący  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Pomocy  Społecznej  i  Zadań  Publicznych  o 

informację odnośnie pracy Komisji w tym temacie.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  21.10.2013r  Komisja  analizowała 

przedstawione sprawozdania i wysłuchała informacji przedstawianych przez Komendanta Policji, 

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i Gminno-Miejskiego Komendanta OSP. Były pytania 

szczegółowe  i  wyjaśnienia  przedstawicieli  służb  dbających  o  bezpieczeństwo  mieszkańców. 

Generalnie Komisja wysoko oceniła pracę  Policji, Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Radna A.Stępień zapytała  o monitoring w Parku Miejskim: po posiedzeniu Komisji miał na sesji 

udzielić odpowiedzi czy działa i jak działa.

Dalej radna zapytała o mapę zagrożeń, o której wspominał Komendant: czy jest to dokument jawny, 

czy tylko wewnętrzny. Czy może Komendant wskazać rejony największych zagrożeń na terenie 

Gminy?

- Przewodniczący A.Sądej  poinformował,  że będąc uczestnikiem tej  publicznej  debaty w NCK, 

zwrócił uwagę m.in na potrzebę i duże znaczenie pieszych patroli na Oś. Tysiąclecia. Dosłownie 

następnego  dnia,  ok  16.00  zobaczył  pieszy  patrol,  który  przeszedł  przez  Osiedle,  wsiadł  do 

radiowozu i odjechał. Nie o to chodziło. Jest potrzeba, by taki patrol w godzinach wieczornych 

pojawiał się  na Osiedlu.  Wówczas jest  większe zagrożenie i  większa potrzeba przeciwdziałania 

zjawiskom  przestępczym.  Wyraził  jednak  podziękowanie  i  uznanie  za  takie  zainteresowanie 
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sprawami Osiedla.

-  Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  J.Graniczny  zapytał  o  te  1820  odwiedzin 

posesyjnych, o których mówił Komendant: jaki jest ich cel?

-  Radny R.Sroka zwrócił  uwagę,  że Komendant  informował  o 142 zatrzymanych nietrzeźwych 

kierujących. Zapytał, czy ma wiedzę ilu wśród tych nietrzeźwych kierujących było rowerzystów, bo 

zdecydowanie to inny wymiar zagrożenia na drodze. Dalej była mowa, że zatrzymano 44 prawa 

jazdy, więc może to właśnie byli kierujący samochodami.

-  Radny  B.Borowiec  zapytał,  czy  w  związku  z  oszczędnościami  i  wyłączaniem  oświetlenia 

ulicznego Policja odnotowuje zwiększoną ilość zdarzeń „pod osłoną nocy”? Czy mieszkańcy nie 

skarżą się na zmniejszone w zw z tym poczucie bezpieczeństwa?

Dalej radny Borowiec zwrócił uwagę, że zbiornik w Podwolinie wykorzystywany jest do kąpieli. W 

związku z tragicznymi wydarzeniami  na tym zbiorniku pojawiły się  w mediach informacje,  że 

nawet  w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,  gmina ma obowiązek zadbać  o 

bezpieczeństwo  a  zwłaszcza  powinna,   we  współpracy  z  Policją  wykonać  analizę  zagrożeń  i 

wprowadzić działania profilaktyczne. Zapytał Komendanta czy taka analiza była wykonana.

- Radny P.Tofil zwrócił uwagę, że miał okazję osobiście przyjrzeć się pracy Policji, jak wygląda 

praca nad wykrywalnością: było w lipcu włamanie przez okno, zgłoszenie na Policję miało miejsce 

ok godz.9.00, a technik przyjechał ok 21.00. O psie nie było mowy. Zapytał, czy to standard, czy 

zbieg okoliczności.

-  Radny A.Madej  zapytał  o  jakość  monitoringu  na  Plantach.  Stwierdził,  że  chyba  jest  marnej 

jakości,  bo  Policja  nie  reaguje  na  wiele  incydentów.  Przykładowo w sierpniową noc  młodzież 

zrobiła sobie z fontanny basen i  przez godzinę lub dłużej  głośno zabawiała się.  Żadnej  reakcji 

Policji nie było. Innym razem został zaparkowany „pod prąd” Polonez. Stał tak 6 tygodni. Policja 

interweniowała dopiero po telefonie. A jeżeli ktoś zaparkuje obok Urzędu, przy kulach – reakcja 

natychmiastowa.  Może  ten  monitoring  działa  miejscowo?  Zwrócił  też  uwagę,  że  nie  ma  przy 

Urzędzie parkingu dla osób niepełnosprawnych. Jego zdaniem jest to obowiązek i Policja powinna 

o to wnioskować.

- Przewodnicząca RO Nr 2 K.Rębisz zapytała o dzielnicowych: jaki jest zakres ich obowiązków, 

jakie zadania w stosunku do osiedli i jak można się z nimi kontaktować.

Komendant J. Irecki odpowiedział:

- mapa zagrożeń jest dokumentem wewnętrznym dla skutecznego planowania np. rozmieszczenia 

patroli. Będzie ona modyfikowana i w przyszłości będzie służyć monitorowaniu patroli. Dodał, że 

oprócz  planowanych  działań  są  przecież  bieżące  zdarzenia.  Dodatkowo  aktualnie  jest  już  12 

wakatów.  Razem powoduje to  sytuację,  że  nie  widać  Policji  czasem w miejscu i  czasie,  gdzie 
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mieszkańcy tego oczekują. Występuje Komenda do Rzeszowa, do oddziałów prewencji o wsparcie. 

Oddziały te prowadzą adaptacje zawodowe i przykładowo ten 3-osobowy patrol na Oś Tysiąclecia, 

to prawdopodobnie był doświadczony policjant i dwie osoby bezpośrednio po kursie.

-  te odwiedziny posesyjne,  to praca dzielnicowych.  Jest  szereg dokumentów, które dzielnicowy 

musi przygotować. By móc je przygotować musi iść w teren. Ma możność czynienia obserwacji 

dotyczących  rzeczy,  ludzkich  zachowań,  stwierdzenia  występowania  patologicznych  sytuacji, 

sporządzenia „niebieskiej karty”. Podkreślił, że są też czynności zlecone dla innych jednostek np. 

przesłuchania.

- rozumie, że źle jest odbierane zatrzymywanie pijanych rowerzystów, ale trudno zagwarantować, 

że  za  kilometr  lub  dwa  taki  rowerzysta  nie  byłby  sprawcą  lub  ofiarą  większego  zdarzenia. 

Pozytywny skutek takiego działania jest również. Szczegółowych danych nie ma i przedstawić nie 

może, ale zapewne te 44 zatrzymane prawa jazdy, to ci kierujący pojazdami silnikowymi.

- co do wyłączania światła, to logika mówi, że łatwiej popełnić czyn przestępczy pod osłoną nocy. 

Jest to okazja. Przyznał jednak, że bezpośrednich sygnałów w tej sprawie nie miał.

- zbiornik o ile orientuje się, działa od tego roku. Żadna analiza nie była wykonywana, zresztą nie 

wie, czy zbiornik w ogóle ma dopuszczenie, czy to raczej takie spontaniczne korzystanie.

- odnośnie ograniczenia prędkości Komendant zwrócił uwagę, że Policja bierze udział w takich 

działaniach, ale nie jest ich organizatorem. To jest w gestii zarządcy drogi. Policja bierze udział w 

komisji lub opiniuje wniosek w tej sprawie.

- co do włamania w Zarzeczu, to z tego co się orientuje, to tylko wyjątkowo niekorzystne działania 

atmosferyczne mogłyby przyczynić się do utraty wartości dowodowej tych odcisków. Były one na 

ramie okiennej, więc pod dachem. Przyznał, że zespół techników działa ponadpowiatowo: pięciu 

techników jest ze Stalowej Woli i trzech techników jest z Niska. Do obsługi są dwa powiaty: Niska 

i Stalowej Woli. Bywa, że trzeba na techników czekać i statystycznie może nawet częściej czeka 

Stalowa Wola, bo tam więcej zdarzeń.

- co do monitoringu, to od niedawna jest 6 kamer: 4 kamery jest w Parku i 2 w centrum Niska.  

Nagrywany obraz jest cały czas, przechowywane dane są przez ok 1 miesiąc. Ekrany są w dyżurce, 

dyżurny często jest  sam i nie  ma możliwości na bieżąco kontrolować obrazu. Jeżeli  jest  druga 

osoba, to najczęściej musi nadzorować na monitoringu osoby zatrzymane. W tej sytuacji pewne 

zachowania  mogą  umknąć.  Podkreślił,  że  komfortowa  sytuacja  byłaby,  gdyby była  możliwość 

pozyskania  z  Urzędu Pracy człowieka,  który by taki  monitoring  śledził.  Oczywiście  że  ekrany 

musiałyby być przeniesione z dyżurki (dodatkowe koszty), bo tu mogą przebywać tylko mający 

dopuszczenie do dokumentów objętych klauzula tajności. Stażyście na pół roku nikt nie będzie robił 

postępowania z klauzuli tajności. Poza tym,  na ten rok, już możliwość pozyskania stażysty jest  
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żadna.

-  miejsce parkingowe dla  niepełnosprawnych:  podobnie jak z  ograniczeniem prędkości:  Policja 

opiniuje, może brać udział w komisji, ale to nie jej kompetencje, by wnioskować.

- kontakty z dzielnicowymi: są wymienieni na stronach internetowych a kontaktować można się w 

najróżniejszy sposób, nawet kawę w przerwie wypić, na zebraniach osiedlowych. Poinformował, że 

takich  spotkań  było  132  i  efektem  było  66  wystąpień  pokontrolnych  związanych  ze 

spostrzeżeniami,  z uwagami jakie w terenie poczynili dzielnicowi. Dalej efektem tych odwiedzin 

posesyjnych   było  40  wystąpień  do  Sądu  Rodzinnego  i  Nieletnich.  Zaznaczył,  że  wystąpienia 

dotyczyły nie tylko zachowań nieletnich, ale i rodziców.

- Radny K.Oczkowski zwrócił uwagę na odcinek drogi Nr 19 między Niskiem a Nowosielcem: 

dochodzi tam często do zdarzeń z udziałem rowerzystów. Czy Policja kiedykolwiek wnioskowała 

do zarządcy drogi o skierowanie ruchu rowerowego na ścieżkę rowerową ?

-  Radna A.Stępień  powróciła  do swego pytania  o  monitoring:  czy to  prawda,  że  kamery mają 

analogowy  system  a  Policja  ma  odtwarzanie  cyfrowe,  czy  to  prawda,  że  obrazy  są  małe  i 

nieczytelne?

Komendant J.Irecki stwierdził, że prawda, że obrazy są małe, ale jeżeli coś się dzieje, to można ten 

obraz na cały ekran rzucić. Oczywiście, ginie wówczas obraz z pozostałych kamer. Przyznał, że 

technicznie nie jest to najwyższa półka, ale zawsze jest to krok w kierunku, by było lepiej.

Co  do  tej  drogi  Nr  19,  to  nie  ma  dostatecznej  wiedzy,  ale  jeżeli  rozezna  sprawę,  to  udzieli  

odpowiedzi  Przewodniczącemu Rady.  Obawia  się,  że  nie  ma tu  drogi,  po  której  ci  rowerzyści 

mogliby się poruszać. Nie dając innej możliwości a zabraniając się poruszać po Nr 19 to byłoby 

nawet  ograniczenie  praw  obywatelskich.  Jest  za  krótko,  terenu  dobrze  nie  zna,  ale  zasięgnie 

informacji w tej sprawie.

Radny  K.Oczkowski  podkreślił,  że  bardziej  chodzi  o  to,  by  zarządca  drogi  myślał  o 

uporządkowaniu tej sprawy, by Policja do zarządcy wnioskowała.

Radny A.Madej zwrócił uwagę Burmistrza, że były wydatkowane na monitoring środki i powinien 

on być skuteczny. Coś należy robić, bo nie funkcjonuje tak, jak powinien.

Burmistrz podkreślił, że jest żenujące, gdy Policja tak się zaangażowała w organizację spotkania ze 

społeczeństwem, gdy są przygotowane wszystkie służby a na sali jest 10 osób. Zauważył, że jednak 

co roku należy takie spotkanie organizować, może tylko szerzej o tej inicjatywie poinformować 

społeczeństwo.  Jest  możliwość  zaprezentowania  się  Policji,  ale  i  społeczeństwo może  zgłaszać 

uwagi, postulaty. Zadeklarował pomoc ze strony Gminy w organizowaniu takiego forum.

Co  do  monitoringu,  to  oczywiście  pytania  są  nie  do  Komendanta,  ale  Burmistrza.  Burmistrz 

podkreślił, że osoby kompetentne ze strony Urzędu i Policji ustalają tok postępowania. Powinno to 
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być dopracowane i zobaczymy jaki efekt będzie. Rzeczywiście były początkowo uwagi, że obraz 

mało czytelny, ale po regulacji miała być zdecydowana poprawa.

Miejsca parkingowe: Planty Miast Partnerskich, zgodnie z dokumentacją, nie przewidują żadnego 

parkowania. Z różnych względów zostało dopuszczone parkowanie. Jeżeli jest z tym problem, to 

należy  wprowadzić  w  życie  całkowity  zakaz  parkowania,  zwłaszcza,  że  jest  urządzony  nowy 

parking przy ul. Paderewskiego.

Zbiornik  retencyjny  oznakowany  jest  prawidłowo.  Gdy  będzie  zakończony  jako  kąpielisko, 

będziemy zastanawiać się jak zapewnić bezpieczeństwo korzystającym, jak ma wyglądać nadzór.

Burmistrz  podkreślił,  że  na  spotkaniu  w  NCK  przekazał  problemy  nurtujące  Gminę,  nie  ma 

potrzeby dziś powtarzać.  Podkreślił,  że  pewne efekty już są.  Zaznaczył,  że nowy Komendant  i 

nowy  Zastępca  Komendanta  Policji  to  nowe  nadzieje  na  ożywienie  pracy  i  współpracy. 

Pogratulował  awansów  i  wyraził  nadzieję,  że  będą  czuli  się  w  nisku  dobrze,  a  poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców będzie tylko większe.

Również Z-ca Komendanta J.Irecki podziękował za życzenia i potwierdził,  że mimo iż wrześniowe 

spotkanie  miało  mizerną  frekwencję,  jednak  pewne  spostrzeżenia  i  wnioski  pojawiły  się, 

dopracowano działania.  Zapewnił,  że na rok przyszły już jest  pomysł  i kształt  jak to spotkanie 

zorganizować, choć może w mniejszym wydaniu.

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi J.Ireckiemu za przybycie i udział w sesji.

Następnie zamknął realizację punktu.

Ad 5.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  przesłanej  radnym  Informacji  o  stanie 

bezpieczeństwa w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  na terenie  Gminy Nisko (zał  nr  2)  Z-cę 

Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej brygadiera R.Napieracza .

Poinformował  on,  że  szczegółowo  przedstawił  te  informacje  na  posiedzeniu  Komisji  Pomocy 

Społecznej  i  Zadań  Publicznych  w  dniu  21  października,  teraz  postara   się  o  zwięzłe  jej 

przedstawienie.

Podkreślił,  że  na  stan  bezpieczeństwa  mieszkańców  wpływ  ma  częstotliwość  i  charakter 

występujących  zagrożeń.  Występujące  na  terenie  Gminy Nisko  zagrożenia  można  podzielić  na 

zagrożenia pożarowe spowodowane charakterystyką i położeniem geograficznym, infrastrukturą i 

stopniem urbanizacji terenu. Podkreślił,  że ponad 50% terenu to lasy I i II kategorii zagrożenia 

pożarowego.  W  omawianym  okresie  powstało  15  pożarów.  Następne  pożary  to  pożary  na 

nieużytkach  i  terenach  niezagospodarowanych.  Podkreślił,  że  to  plaga.  W omawianym okresie 

odnotowanych było 49 takich zjawisk. Pożarów budynków mieszkalnych było 4.
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Drugim rodzajem zagrożeń są zagrożenia związane z ruchem drogowym i kolejowym. Drogami 

krajowymi naszej Gminy przewożone są między innymi materiały niebezpieczne takie jak amoniak, 

chlor, kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas solny. Od początku roku odnotowano 38 wypadków i 

kolizji. Zaznaczył, że klasyfikacja Straży jest w tym wypadku trochę inna niż Policji. Dla Straży 

wyznacznikiem jest zaangażowanie w akcję ratowniczą. Liniami kolejowymi w kierunku Lublina, 

Przeworska i Zamościa przewożone są również takie materiały jak kwas siarkowy, kwas azotowy i 

amoniak. Ani w tym, ani w ubiegłym roku nie odnotowano zdarzenia związanego z przewożeniem 

materiałów niebezpiecznych koleją.

Kolejnym  zjawiskiem  mającym  wpływ  na  bezpieczeństwo  mieszkańców  są  nagłe  załamania 

pogody np. gwałtowne opady, gwałtowny przybór wody. Od początku tego roku odnotowanych 

było 46 takich zdarzeń. Usuwanie drzew i konarów zagrażających bezpieczeństwu, usuwanie sopli 

lodu  na  budynkach  użyteczności  publicznej  (np.  oblodzone  gałęzie)  –  takich  działań  było  24. 

Poinformował, że w roku bieżącym Straż interweniował już w 26 przypadkach usuwania owadów 

błonkoskrzydłych.  Zaznaczył,  że  Straż  interweniuje  jedynie  w  przypadku  budynków  osób 

starszych,  gdzie  są  osoby niepełnosprawne lub  dzieci.  W pozostałych przypadkach mieszkańcy 

powinni  radzić  sobie  sami.  Ogółem na terenie  Gminy i  Miasta  Niska od początku roku do 21 

października odnotowano 241 zdarzeń, co stanowi 35,4% wszystkich zdarzeń odnotowanych na 

terenie  powiatu Niżańskiego (680).  To duży wskaźnik,  ale związany z wielkością i  położeniem 

Gminy.

Podkreślił, że na terenie Gminy funkcjonuje 3 jednostki OSP. Brały one udział w 37 zdarzeniach, co 

stanowi ponad 15% zdarzeń.

Podsumowując poinformował, że jednostki PSP brały udział w 204 zdarzeniach, co stanowi 84,6% 

wszystkich zdarzeń na terenie Miasta i Gminy Nisko.

Komendant  PSP poinformował dalej, że zadania w zakresie szeroko rozumianej prewencji polegają 

w  szczególności  na  kontroli  przestrzegania  przepisów  przeciwpożarowych,  rozpoznawaniu 

zagrożeń i ewidencjonowaniu zagrożeń przeciwpożarowych. Poinformował, że w 2012r w ramach 

czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie gminy Nisko przeprowadzono 12 kontroli:

- 2 kontrole podstawowe („Dni Niska”, „Dożynki Powiatowe w Zarzeczu”)

- 6 odbiorów obiektów.

Podkreślił, że do najczęściej występujących nieprawidłowości należały:

- brak konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego,

- brak wymaganych zabezpieczeń pożarowych i przeciwwybuchowych,

- braki w oznakowaniu obiektów znakami informacyjno-ostrzegawczymi.

Na  zakończenie  Z-ca  Komendanta  wyraził  podziękowanie  Radzie  Miejskiej  oraz  Burmistrzowi 
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J.Ozimkowi za wkład w organizację uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP. 

Uroczystość miała miejsce 19 maja tego roku na Dużych Plantach i była oceniona dosyć wysoko.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej M.Wybacz poprosiła, by Komendant – korzystając z 

obecności mediów – wyjaśnił mieszkańcom sprawę wypalania traw: czy wolno wypalać i jeżeli nie 

wolno, to jakie grożą kary.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego J.Graniczny zapytał, czy na terenie Gminy jest 

składowany amoniak. Wiadomo, że uwolnienie się amoniaku przy wietrznej i suchej pogodzie jest 

bardzo niebezpieczne.

Radny P.Tofil zwrócił uwagę w Informacji na hydranty: są miejsca, gdzie brak sieci wodociągowej i 

brak  hydrantów  oraz,  że  hydranty  powinny  być  okresowo  przeglądane  i  konserwowane  przez 

zarządcę sieci. Z tego, co się orientuje Prezes MZK nie jest zainteresowany dbaniem o hydranty. 

Zapytał, czy Komendant widzi możliwość przejęcia przez Straż Pożarną istniejących hydrantów i 

utrzymywanie ich w sprawności.

Komendant  R.Napieracz  podkreślił,  że  wypalanie  traw  jest  naganne  i  bardzo  niebezpieczne. 

Zdarzają się wypadki, że śmierć ponosi nawet ta osoba, która podpaliła trawę, by sobie oczyścić 

teren. Poza tym jest to czynność prawnie niedozwolona od strony wielu ustaw, nie tylko przepisów 

przeciwpożarowych:  o  ochronie  przyrody,  o  lasach,  o  odpadach.  Dodatkowo  art  82  Kodeksu 

wykroczeń przewiduje dla osoby, która wypala takie pozostałości roślinne karę grzywny, a nawet 

aresztu.  Dodatkowo,  jeżeli  jest  stwierdzone  wypalanie,  to  Agencja  RiMR nie  wypłaca  dotacji. 

Dodał,  że  przed  dwoma  laty,  przy  pomocy  Policji  takiego  podpalacza  udało  się  zatrzymać 

i konsekwencje poniósł.

Co  do  amoniaku,  to  w  okresie  funkcjonowania  Zakładów  Mięsnych  amoniak  był  stosowany 

i przechowywany. Od ok 6 - 7 lat amoniak nie występuje. Przyznał, że amoniak jest groźny, bo 

układa się przy ziemi i może na duże odległości przemieszczać się. Dodał, że jest na to prosty 

sposób: ustawia się kurtynę wodną, powstaje woda amoniakalna, która jest niegroźna.

Co do konserwacji hydrantów, to prawnie należy to do zarządcy i Państwowa Straż Pożarna takich 

czynności prowadzić nie może.

Radny B.Borowiec zwrócił  uwagę, że Straż powinna włączyć się w edukację najmłodszych, by 

zapobiec rozprzestrzenianiu się tej plagi palenia traw. Mundur na młodych słuchaczach zapewne 

wrażenia robi i może to procentować poprawnymi zachowaniami na przyszłość. 

Komendant  podkreślił,  że  zarówno Państwowa SP jak i  Ochotnicza SP kładzie  duży nacisk na 

działania  edukacyjne.  Od  30  lat  funkcjonuje  corocznie  Turniej  Wiedzy  Pożarniczej,  służy 

propagowaniu właściwych postaw i zachowań, prowadzone są pogadanki i często wycieczki dzieci 

i młodzieży szkolnej odwiedzają Jednostkę.
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Zaznaczył, że jeżeli ktokolwiek ma jakiś pomysł na współpracę, to oczywiście zaprasza.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący podziękował Komendantowi R.Napieraczowi za udział w sesji.

Ad 6. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komendant  Miejsko-Gminny  OSP  M.Czech  jest 

nieobecny  z  powodu  obowiązków  służbowych  i  poprosił,  by  informację  o  działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił obecny na posiedzeniu dh J.Wojak.

Dh J.Wojak przedstawiając działalność OSP na terenie Gminy i Miasta Nisko stwierdził, że dobiega 

już końca  III  kwartał  2013 roku,  podczas  którego wielokrotnie  spotkać  można było  strażaków 

Gminy  Nisko  podczas  różnorakich  działań.  Z  zadowoleniem  należy  zauważyć,  że  do  dnia 

sporządzenia niniejszego sprawozdania w większości były to głównie ćwiczenia i pomoc lokalnej 

społeczności w organizacji imprez masowych lub pilników, bądź innych wydarzeń lokalnych. 

Na dzień przygotowania sprawozdania, ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy i Miasta Nisko w 

różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresie obecnego roku interweniowały 34 razy oraz 1 raz 

na  przestrzeni  4  kwartału  2012  roku,  czyli  po  ostatniej  Sesji  Rady Miejskiej,  w  czasie  której 

przedstawiano poprzednie takie sprawozdanie. 

Statystyka działań poszczególnych jednostek OSP przedstawia się następująco:

od 1 I do 12 IX 2013 X-XII 2012

OSP Nisko –  11 zdarzenia, 0 akcji rat.-gaśn.,

OSP Nowosielec –  7 zdarzeń, 1 akcja rat.-gaśn.,

OSP Zarzecze –  16 zdarzeń,             0 akcji rat.-gaśn.

Do najważniejszych wydarzeń pożarnictwa ochotniczego na terenie  Gminy Nisko w 2013 roku 

należy zaliczyć:

1.  Zorganizowanie  w  dniu  26  maja  2013  roku  przez  Ochotniczą  Straż  Pożarną  w Nowosielcu 

„Pikniku Strażackiego”, w ramach którego odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP. W 

turnieju uczestniczyły Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Nisko (OSP Nisko i Zarzecze), z Gminy 

Jarocin (OSP Domostawa), a także z Gminy Rudnik nad Sanem (OSP Kopki, Kolonia Przędzel, 

Przędzel  i  Rudnik).  Nie  zabrakło  oczywiście  drużyny  gospodarzy,  zarówno  męskiej,  jak  też 

żeńskiej. 

2.  Na  początku  roku  w  każdej  z  jednostek  OSP,  działających  jako  stowarzyszenia  odbyły  się 

zebrania sprawozdawcze członków. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych w 

osobach  burmistrzów  –  Juliana  Ozimka  i  Teresy  Sułkowskiej  oraz   Waldemara  Ślusarczyka  – 

przewodniczącego RM Nisko. Obecni byli także zaproszeni radni gminni.
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3.  Udział  strażaków  niżańskich  OSP  w  zabezpieczeniu  wydarzeń  kulturalno-rozrywkowych  i 

imprez masowych, takich jak:

- Szkatuła,

- Pikniki Rodzinne w Racławicach, Nowosielcu, Podwolinie,

- Regaty na zbiorniku wodnym w Nisku - Podwolina,

- Dni Niska,

- Dożynki Powiatowe w Zarzeczu.

4. Zabezpieczenie przez strażaków trasy Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, która 

biegła przez powiat niżański od Domostawy poprzez Nisko w kierunku Przyszowa.

5. 22 marca 2013 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku przeprowadzano kolejne z cyklu gminne 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Na  uwagę  zasługuje  także  fakt  znaczącej  pomocy  finansowej  w  zakresie  zakupu  sprzętu 

pożarniczego  i  ratowniczego,  jaką  uzyskano  od  Gminy  Nisko  i z Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie,  a  także  udziału  w procesie  pozyskiwania  tych  środków 

Burmistrza Juliana Ozimka i pracowników Urzędu. Podejmowano także starania o dofinansowanie 

zakupów  sprzętu  strażackiego  i  umundurowania  w  oddziałach  Związku  Ochotniczych  Straży 

Pożarnych RP. 

 W ramach zapewnionego przez WFOŚiGW dofinansowania zakupiono łódź ratowniczą z silnikiem 

zaburtowym, przyczepkę podłodziową, a także wiosła, kamizelki asekuracyjne, pagaj, rzutkę, koło 

ratunkowe, itp.

Łączna wysokość pozyskanych z zewnątrz środków dofinansowania OSP w 2013 roku wyniosła ok. 

22.600 zł. Jednostka OSP Nisko nieodpłatnie otrzymała z Państwowej Straży Pożarnej samochód 

terenowy Jeep Cherokee,  który wykorzystany zostanie  do holowania zakupionej  łódki  i  innych 

celów jednostki. 

W ciągu roku poniesiono znaczne koszty utrzymania pojazdów i sprzętu silnikowego, który z uwagi 

na wyeksploatowani, a także intensywne eksploatowanie rok wcześniej ulegały licznym awariom i 

wymagały zabiegów konserwacyjnych. Koszty napraw znacząco uszczupliły budżet przeznaczony 

na utrzymanie OSP.

Jedną z najpilniejszych kwestii dalszego funkcjonowania jednostek OSP na terenie naszej Gminy 

jest doposażenie w umundurowanie specjalne wykorzystywane do działań rotowniczo-gaśniczych, a 

także obecny stan techniczny, pojazdów gaśniczych. Sprawa wymiany samochodów gaśniczych, a 

w szczególności Stara w Nowosielcu staje się sprawą priorytetową i wymagającą zdecydowanych 

działań zarówno ze strony Pana Burmistrza, jak i Rady Miejskiej.

Do przedstawionej informacji (zał nr 3) nie wniesiono pytań ani uwag.
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Burmistrz J.Ozimek podziękował strażakom i podkreślił, że wykonują oni dobrą robotę. Dodał, że 

jest wtoku sprawa otrzymania ciężkiego samochodu z Orlenu dla OSP Nowosielec.

Przewodniczący podziękował dh J.Wojakowi za udział w sesji Rady Miejskiej.

Ad 7.

Przewodniczący  poprosił,  by  wstępnie  informację  o  szkołach  i  przedszkolach  gminnych 

przedstawiła Zastępca Burmistrza – T.Sułkowska. Następnie obecni na sali Dyrektorzy przedstawią 

sytuację w kierowanych przez siebie placówkach. Radni maja okazję zapoznać się z problemem i 

zadać konkretne pytanie.

Pani  Burmistrz  T.Sułkowska poinformowała,  że  w Gminie  Nisko w roku szkolnym 2012/2013 

funkcjonowało 8 szkół  podstawowych  oraz 5 gimnazjów, w tym  4 w ramach zespołów szkół oraz 

Przedszkole  nr  1.  Ponadto  prowadzone  były  placówki  niepubliczne:  Niepubliczna  Szkoła 

Podstawowa  w  Racławicach,  Niepubliczne  Przedszkole  „Żaczek”  ,  Niepubliczne  Przedszkole 

DOMmisia, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Racławicach.                               

                    Przy szkołach podstawowych zorganizowano 12 oddziałów przedszkolnych, do 

których  uczęszczało  198  dzieci,  w  szkołach  podstawowych  uczyło  się  1142  uczniów  w  68 

oddziałach,  w gimnazjach  661 w 30 oddziałach.  Do Przedszkola  nr  1  uczęszczało  135 dzieci. 

W  porównaniu  z   rokiem  szkolnym  2011/2012  liczba  uczniów  w  roku  szkolnym  2012/2013 

zmniejszyła się o 52 dzieci w oddziałach przedszkolnych, o 25  w szkołach podstawowych oraz  o 

56  w  gimnazjach.  Natomiast  w  bieżącym  roku  szkolnym  liczba  dzieci   w  oddziałach 

przedszkolnych  wzrosła  o  40   (w  związku  z  objęciem  dzieci  5  –letnich  obowiązkiem 

przedszkolnym), w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 54 dzieci, w gimnazjach  o 37.   

            W związku z niżem demograficznym co roku maleje liczba uczniów, jak również zmniejsza 

się liczebność uczniów w oddziałach. 

                     W klasach pierwszych szkół podstawowych uczyło się 201 dzieci – w tym 127 dzieci  

siedmioletnich  i  74  dzieci  sześcioletnich.  Do  oddziałów  przedszkolnych  przy  szkołach 

podstawowych uczęszczało 198 dzieci, w tym  80 dzieci sześcioletnich i 118 pięciolatków.

Dla  porównania aktualnie  w klasach pierwszych uczy się  163 dzieci,  w tym 48 sześciolatków, 

natomiast w oddziałach przedszkolnych 238 dzieci :105  dzieci sześcioletnich i 133 pięcioletnich. Z 

dniem 1 września 2014 obowiązkiem szkolnym mają zostać objęte dzieci pięcioletnie.

  W placówkach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Nisko  w roku szkolnym 

2012 /2013 uczyło się łącznie 161 dzieci w tym :

w Niepublicznej Szkole  Podstawowej  w Racławicach         -  17  uczniów, 

w Niepublicznym Przedszkolu „Żaczek”                                -  89 dzieci, 
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w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia                             -  35 dzieci,

w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach  - 20 dzieci,                     

                          Dla porównania w br. szkolnym w  placówkach niepublicznych funkcjonujących na  

terenie Gminy  uczy się łącznie 170 dzieci w tym :

w Niepublicznej Szkole  Podstawowej  w Racławicach   -  19 uczniów (w tym :  8 w „0” )

w Niepublicznym Przedszkolu „Żaczek”                         -   81 dzieci,   (w tym : 41 w „0” )

w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia                      -   48 dzieci,    (w tym :  4 w „0” )

w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach  -  22 dzieci.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  właśnie  w  dniu  dzisiejszym przyszło  pismo z  Ministerstwa 

Edukacji w którym Pani Minister Szumilas podała do wiadomości, że Prezydent podpisał ustawę i 

6- latki idą do szkoły. Znaczy to, że w przyszłym roku do szkoły pójdą 7-latki i 6-latki z pierwszego 

półrocza.  W  kolejnym  roku  szkolnym  już  wszystkie  6latki  pójdą  do  szkoły.  Pani  Burmistrz 

poinformowała również, że właśnie odbyła się kontrola w naszej Gminie w sprawie przygotowania 

szkół  na  przyjęcie  6-latków.  Gmina  wypadła  bardzo  dobrze:  mamy  odpowiednią  bazę  i 

odpowiednie przygotowanie.

Dalej  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  w  sprawie  dożywiania  szkoły  dysponują   trzema 

stołówkami : w PSP nr 1, w ZS nr 3, w ZS w Zarzeczu.    Stołówka w Zarzeczu przygotowuje 

posiłki dla ZS w Nowosielcu, natomiast stołówka   w PSP nr 1-  dla ZS nr 2, PSP nr 4, PSP nr 6,  

PSP w Wolinie, Gimnazjum nr 1. W poszczególnych placówkach z dożywiania w roku szkolnym 

2012/2013  skorzystało łącznie   882 uczniów ( 330 posiłków zrefundowano ze środków OPS ) w 

tym :     w PSP nr 1 – 135,  w ZS nr 2 – 125,  w PSP nr 4 – 37,  w PSP nr 6 – 38, w PSP w Wolinie  

26  w Gimnazjum nr 1 – 65,  w ZS w Zarzeczu – 168,  w ZS w Nowosielcu – 63,  w ZS nr 3 – 225. 

Dowóz  uczniów:  realizując  wymogi  ustawy  o  systemie  oświaty  w  r.  szk.  2012/2013 

refundowane  były  bilety  miesięczne  dla  197  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów. 

Zgodnie z ustawą prowadzony  był dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  specjalnych 

w Stalowej Woli i Rudniku – łącznie dla 43 wychowanków zarówno w formie zorganizowanej jak i 

przez refundację kosztów dowozu dla rodziców.

Następnie Przewodniczący poprosił kolejno Dyrektorów szkół gminnych.

Jako pierwsza informację o szkole przedstawiła Dyrektor PSP Nr 1 w Nisku – Pani B.Żak (zał nr 4).

Na pytanie o program edukacyjny „Czytające szkoły” Pani Dyrektor wyjaśniła, że realizacja polega 

na tym, że codziennie na pierwszej lekcji w każdej klasie przez 15 minut czytane są teksty, nie tylko 

z lektur szkolnych.

Kolejną przedstawioną szkołą była PSP NR 4 w Podwolinie.  Informację przedstawiła  Dyrektor 

D.Skwarek (zał nr 5).
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Na pytanie o małą ilość uczniów Pani Dyrektor przyznała, że szkoła jest obiektem dużym i dobrze 

doposażonym,  ale  dzieci  coraz  mniej.  Podkreśliła,  że  szkołą  organizuje  akcje  informacyjne, 

promocyjne,  ale  efekt  jest  żaden:  uczniowie  idą  do  ZS nr  3  .  Zaznaczyła  jednak,  że  dbanie  o 

wizerunek  i  poziom  nauczania  daje  efekt  w  postaci  absolwentów,  którzy  są  studentami 

prestiżowych uczelni w kraju.

Pani Dyrektor J.Kata przedstawiła PSP Nr 6 w Nisku – Malce (zał nr 6).

Radny R.Sroka zapytał o klasy łączone i boisko przy szkole, czy ono jest już skończone, bo miało 

być wyrównane. Podkreślił, że przy szkołach są boiska, niekiedy nawet po dwa boiska, a tu dzieci  

ćwiczą i bawią się na nierównym, wyboistym terenie.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że z powodu małej ilości uczniów jest częściowe łączenie klas zarówno na 

poziomie 1 – 3 jak i 4 – 6. Zaznaczyła, że Kl VI, która uczy się wg starej podstawy  programowej ,  

ma wszystkie godziny osobno. Klasy IV i V mają częściowe łączenia z j.polskiego, matematyki i 

przyrody.  Całkowite  łączenie  występuje,  gdy  jest  tylko  jedna  godzina  np.  plastyka,  technika. 

Zaznaczyła, że mimo łączeń, dzieci radzą sobie świetnie, o czym świadczą wyniki testów. Co do 

boiska  wyjaśniła,  że  teren  jest,  był  niwelowany,  ale  tam  było  wysypisko  gruzu  i  wciąż  jest 

nierówno. Wiosną raz jeszcze będzie to wyrównane i zasiana trawa.

Na pytanie Dyrektora ZS NR 2 przyznała, że rzeczywiście prawie w 100% uczniowie podejmują 

dalszą naukę w gimnazjach  Stalowej Woli.

Następne  sprawozdanie  dotyczyło  PSP w  Wolinie  (zał  nr  7)  i  przedstawiła  je  w  zastępstwie 

Dyrektora J.Jarosz, Pani A.Wójtowicz.

Następną informację przedstawiła Dyrektor Gimnazjum Nr 1 – R.Partyka (zał nr 8). 

Kolejna informacja przedstawiona została przez Dyrektora ZS Nr 2 – D.Gorczycę (zał nr 9).

Dyrektor K.Ostojska przedstawiła informację o ZS Nr 3 (zał nr 10).

Radny P.Tofil zapytał czym można wytłumaczyć fakt, że liczba uczniów szkoły się nie zmienia.

Pani Dyrektor podkreśliła, że najważniejsze są efekty osiągane przez uczniów. Dodała, że szkoła 

stara  się  promować,  stwarzać  atrakcyjne  zajęcia  i  dba  zarówno  o  wychowanie  jak  i  edukację. 

Stwierdziła, że żadnych problemów wychowawczych nie ma. Z zachowania nie ma w ogóle ocen 

nagannych i nieodpowiednich.

Następną zaprezentowaną szkołą był ZS w Zarzeczu, którego Dyrektorem jest J.Szuba (zał nr 11).

Radny P.Tofil zaznaczył, że chce zabrać głos bardziej jako rodzic posyłający dziecko do szkoły w 

Zarzeczu. Przyznał,  że szkoła zmienia się wciąż w dobrym kierunku, ale sprawą pilną jest sala 

gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. To, co jest, to żadna sala. Zwrócił uwagę, że każdy zespół 

szkół  ma  salę  gimnastyczną  pełnowymiarową  i  Orlika.  Niektóre  nawet  więcej.  W  Zarzeczu 

uczniowie muszą ewentualnie zimą ćwiczyć na podwórku lub 20 chłopaków ma grać w ping ponga 
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przy jednym stole. W tej sytuacji nie ma co dziwić się zwolnieniom z w-fu. Stwierdził, że na całą 

szkołę tygodniowo jest 70 godz zajęć z w-fu. Gdyby nawet istniejąca sala spełniała wymogi sali, to  

zajęcia musiałyby się odbywać 10 godz dziennie łącznie z sobotą i niedzielą. Stwierdził, że wg jego 

informacji z dotacji ministerialnej jaka przysługiwała szkole w Zarzeczu np. w 2008r było ok 1 mln 

zł oszczędności dla Gminy. W chwili obecnej te zaoszczędzone środki powinny wrócić w postaci 

sali gimnastycznej. Dodał, że jest sponsor, który wpłaci w tym roku na projekt sali 30 tys zł.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty  Z.Kotuła  zwrócił  uwagę,  że  był  taki  czas,  że  może  były 

oszczędności w szkołach wiejskich,  ale dane dotyczące szkoły w Zarzeczu za 2011r wyglądają 

następująco:  subwencja  oświatowa  (  w  zaokrągleniu)  –  2  200  000  zł,  wydatki  szkoły  (w 

zaokrągleniu) – 2 400 000 zł. Przyznał, ze wydatki innych szkół wyglądają podobnie w stosunku do 

subwencji. Zastrzegł, że odrębną sprawa jest rozwój bazy sportowej w poszczególnych szkołach.

Wiceprzewodniczący J.Sroka zwrócił uwagę, że szkoła w Zarzeczu, co do ilości uczniów to trzecia 

szkoła w Gminie. Jeżeli więc przyrównamy te 5 sal do ćwiczeń, sala gimnastyczna i 2 boiska w 

szkole na Oś. Tysiąclecia, w ZS Nr 3 dwie sale gimnastyczne, kompleks boisk sportowych „Orlik”, 

wielofunkcyjne  boisko asfaltowe,  to  rzeczywiście  trzeba  się  zastanowić  nad sytuacją  Zarzecza. 

Dodał, że z salami gimnastycznymi jest problem, bo dzieci ze szkoły niepublicznej dojeżdżają w 

okresie  zimowym  na  zajęcia  do  sali  aż  w  Ulanowie.  Jest  zdecydowanie  za  pilną  realizacją 

inwestycji.

Ostatnią  zaprezentowaną  szkołą  był  ZS  w  Nowosielcu.  Informacje  przedstawiła  Dyrektor 

A.Cichocka (zał nr 12).

Radny A.Madej zwrócił  uwagę, że przejeżdżając obok tej  szkoły nigdy nie widzi,  by były tam 

jakieś zajęcia w sali gimnastycznej poza lekcjami. Czy ta sala gimnastyczna jest wykorzystywana 

poza zajęciami wf.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że po lekcjach, do godz 17.00 są zajęcia dla uczniów z godzin kartowych. 

Po godz 17.00 trzy razy w tygodniu sala jest zajęta przez absolwentów i osoby starsze.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący  Rady  podkreślił,  że  do  pełnego  obrazu  potrzebna  byłaby  informacja  szkoły 

niepublicznej oraz przedszkoli, też prywatnych przedszkoli.

Burmistrz na zakończenie podkreślił, że wprawdzie potrzeb jest dużo, ale generalnie mamy dobrą 

bazę oświatową, dobrych dyrektorów i nauczycieli. Należy życzyć im dobrej pracy i coraz lepszych 

wyników.

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorom za udział w sesji, za przedstawienie problemów 

poszczególnych  szkół,  za  zaprezentowanie  osiągnięć  i  zaproponował,  by  stało  się  to  stałym 

elementem współpracy z Radą Miejską. 
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Następnie zamknął realizację punktu.

Ad 8.

Przewodniczący  Rady  i  Burmistrz  przedstawili  informacje  o  złożonych  oświadczeniach 

majątkowych (zał nr 13). 

Ad 9.

1/  Pani  Kierownik  Ref  Planowania  Przestrzennego i  Budownictwa M.Biało-Gajda  przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego pn. „Centrum w 

Nisku”. Podkreśliła, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z 

prognozą będzie zwieńczeniem prac planistycznych rozpoczętych uchwałą 30.03.2011r w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia mpzp.

Do podjęcia  uchwały niezbędne jest  stwierdzenie  przez  Radę zgodności  tego planu z  zapisami 

studium (stąd przedłożono radnym w materiałach informację na temat zgodności ze Studium)

Dla  części  obszaru  objętego  planem,  zgodnie  z  zapisami  w  studium  uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko, był obowiązek sporządzenia 

planu dot. obszaru przestrzeni publicznej.

Po podjęciu uchwały  w marcu 2011roku rozpoczęła się procedura przygotowania planu.

Zlecono opracowanie projektu planu i poddano go czynnościom formalno- prawnym wynikającym 

z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym takim jak:

- ocena projektu przez Komisje Urbanistyczno- Architektoniczną,

- dwukrotne uzgadnianie i opiniowanie Projektu Planu (były uzgodnienia negatywne),

- dwukrotne wyłożenie projektu do publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej.

W trakcie I wyłożenia do publicznego wglądu zostały wniesione uwagi, które zostały rozpatrzone 

przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 43/2013. 

Poinformowała,  że  jedna  uwaga  była  nieuwzględniona,  stąd  przedkłada  się  listę  uwag 

nieuwzględnionych  i  sporządza  się  załącznik  nr  2  do  uchwały  -  rozstrzygnięcie  o  sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Wspomniane  rozstrzygnięcie  w  załączniku  nr  2  i  zatwierdzenie  go  przez  Radę  Miejską  jest 

elementem  niezbędnym  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum w Nisku”.

Wyjaśniła, że w trakcie II wyłożenia do publicznego wglądu nie zostały wniesione żadne uwagi i 

zastrzeżenia.

Przedmiotowy projekt został przesłany do Wojewody Podkarpackiego w czerwcu 2013r., w celu 

jego sprawdzenia przed uchwaleniem. Wojewoda nie wypowiedział się n.t. rozwiązań przyjętych w 
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planie.

Poinformowała, że obszar planu obejmuje około 48 ha ścisłego centrum w Nisku w tym tzw. 

„przestrzeń publiczną”.  Przestrzeń publiczna to  Park Miejski,  ciąg komunikacyjny od parku ul. 

Sandomierska do rynku, Pl. Wolności wraz z plantami oraz ciąg komunikacyjny ul. Paderewskiego 

wraz z obszarem dworców.

Obszar  przestrzeni  publicznej  to  miejsce  gdzie  toczy  się  intensywne  życie  miasta,  gdzie  są 

najważniejsze obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym, kulturowym i obiekty symbole.

Pani  Kierownik  stwierdziła,  że  omawiany  plan  zagospodarowania  przestrzennego  jest  już  w 

większości zainwestowany, z możliwością drobnych uzupełnień. Zasadniczo dokument nie zmienia 

funkcji terenów przeznaczonych w planie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu daje duże 

korzyści  potencjalnym  uczestnikom  procesu  budowlanego,  gdyż  na  podstawie  planu  będzie 

możliwe uzyskiwanie pozwoleń na budowę, nie będzie decyzji o warunkach zabudowy, skróci się i 

uprości procedura związana z realizacją inwestycji w tym terenie.

Podjęcie  uchwały,  a  właściwe  realizacja  inwestycji  zapisanych  w  planie  rodzi  niewielkie 

konsekwencje  finansowe  dla  Gminy  i  Miasta  Nisko  wynikające  z  obniżenia  wartości 

nieruchomości.(zawarte w prognozie finansowej). Teren jest w większości zainwestowany więc nie 

będzie  kosztów  z  realizacją  infrastruktury  t.j.  drogi  czy  sieci  (wg  prognozy),  planty,  park 

(zrealizowane).  Natomiast  za  kilka  lat  może  5-10  (w  perspektywie)  będzie  konieczność 

modernizacji dróg i infrastruktury dlatego w załączniku Nr 3 wskazano źródła finansowania tych 

zadań.

Prezentowany  plan  realizował  będzie  również  postanowienia  strategii  rozwoju  gminy  i 

miasta  Nisko  m.in.  dbanie  o  wizerunek  centrum  miasta  Niska,  dążenie  do  wykorzystywania 

niskoemisyjnych paliw do ogrzewania budynków oraz realizację Programu Rewitalizacji.

Plan  realizował będzie  również Program opieki nad zabytkami tzn. będzie również narzędziem 

umożliwiającym  świadome  kształtowanie  walorów  krajobrazu  kulturowego  oraz  kontrolę 

inwestycji.

Poprosiła,  by  kilka  słów  na  temat  rozwiązań  zawartych  w  Planie  przedstawił  wyłoniony  w 

konkursie projektant D.Draguła.

Pan D.Dragułą przedstawił się, poinformował, że jest magistrem inż. gospodarki przestrzennej oraz 

jest wpisany na listę Południowej Okręgowej Izby Urbanistów. Jako autor prezentowanego projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poinformuje o jego genezie i założeniach. 

Swoją  wypowiedź,  wszystkie  etapy  prac  nad  przygotowaniem  projektu  planu  zobrazował 

wyświetlanymi slajdami.

Podkreślił, że przed stworzeniem projektu planu dokonuje się szeregu analiza z których wnioski 
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znajdują  odzwierciedlenie  w  projekcie  planu.  Opracowuje  się  materiały  planistyczne,  m.in. 

inwentaryzację  urbanistyczną.  Zaznaczył,  że  na  kształt  projektu  wpływ  mają  instytucje,  pspby 

prawne oraz mieszkańcy poprzez składane wnioski. Wyniki analiz i wnioski konfrontowane są z 

lokalnymi uwarunkowaniami i przepisami prawa.

D.Draguła  zaznaczył,  że  korelację  planu  z  otoczeniem gwarantuje  Studium UiKZP.  Dodał,  że 

kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planem to w przeważającej części 

zabudowa mieszkaniowa, usługi i zieleń parkowa. Przedstawił kolorowe plansze z inwentaryzacja 

urbanistyczną,  funkcje  budynków  oraz  charakter  zagospodarowania.  W  wyniku  dokonanej 

inwentaryzacji wysunięte zostały  wnioski:

- zagospodarowanie terenu zgodne jest z kierunkiem określonym w Studium,

- teren zagospodarowany jest w ok 90%, nie licząc parku.

Poinformował, że pojawiła się też konieczność wykonania analizy istniejących dróg dla potrzeb 

sporządzenia  planu,  ponieważ  okazało  się,  że  większość  dróg  na  obszarze  planu  nie  spełnia 

normatywu dróg publicznych zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Następnym  dokumentem,  który  musiał  być  sporządzony  pod  kątem  planu  to  Prognoza 

oddziaływania  na  środowisko.  Daje  to  pogląd  jak  ustalenia  planu  wpłyną  na  stan  środowiska. 

Ponieważ obszar jest w większości zagospodarowany i plan ma właściwie charakter porządkujący 

stwierdzono, że właściwie poprawi on stan środowiska. Przyczyni się do tego wprowadzona strefa 

ekologiczna przy Parku Miejskim oraz wprowadzenie ograniczenia w emisji hałasu. To elementy 

obowiązkowe w planie.

Dalej  podkreślił  Projektant,  że  plan był  uzgadniany z instytucjami i  wykładany do publicznego 

wglądu. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w lutym 2013r a drugie w maju 2013r. 

W  I  wyłożeniu  zgłoszono  3  wnioski.  Pierwszy  wniosek  dotyczył  drogi  dojazdowej  KDD6. 

Właścicielka terenu kwestionowała jej zasadność. Droga miała na celu zapewnienie dojazdu do ok. 

15 działek we wnętrzu kwartału pomiędzy ul. Paderewskiego, Szopena, Rzeszowską i Dworcową. 

Po przeanalizowaniu uwagi znaleziono inną możliwość zapewnienia komunikacji.  Zarządzeniem 

Burmistrza uwzględniono uwagę i wprowadzono korektę do projektu planu.

Kolejna uwaga dotyczyła detalu architektonicznego na budynku. Tę również uznano za zasadną i 

wprowadzono korektę  do projektu.  Polegała  ona na  ograniczeniu  detalu  wyłącznie  do elewacji 

frontowych budynku.  

Ostatnia  uwaga dotyczyła skorygowania geometrii  skrzyżowania ulic:  Wolności,  11 Listopada i 

Rzeszowskiej. Ulice te nie tworzą jednej osi, mijają się o ok. 11m. Po zachodniej stronie ul. 11 

Listopada wyznaczono miejsce na parking: miejsc parkingowych jest mało a teren jest  gminny. 

Wyznaczenie  klarownej  dla  kierowców  geometrii  węzła  drogowego  wiązałoby  się  nie  tylko  z 
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rezygnacją z parkingu, ale też z koniecznością wykupu działki powyżej parkingu i wyburzeniem 

budynku mieszkalnego znajdującego się na niej. Zaznaczył, że plan w tej kwestii respektuje stan 

zastały w terenie i nie wprowadza ograniczeń w usprawnieniu funkcjonowania tego węzła. Tym 

samym Burmistrz zdecydował o odrzuceniu tego wniosku.

Podsumowując stwierdził,  że plan zawiera uchwałę i 3 załączniki. Z uchwałą zintegrowany jest 

rysunek planu składający się z 2 arkuszy. Pierwszy obejmuje teren powyżej ul. Wolności. Zawiera 

Park Miejski oraz tereny między ulicami: Krętą, Kościuszki, Wyszyńskiego i 11 Listopada. Drugi 

arkusz obejmuje tereny poniżej ul.Wolności,  pomiędzy ul. Głowackiego, ul.  3 Maja, wzdłuż ul. 

Paderewskiego i Dworcowej. Obejmuje dworce PKP i PKS.

Zaznaczył, że w planie wyznaczono funkcję usługową jako funkcję dominującą a także tereny pod 

zabudowę  mieszkaniową  jedno  i  wielorodzinną  oraz  zieleni  parkowej,  stanowiącej  element 

miejskiego systemu przyrodniczego. Dla zabudowy ustalono parametry i zasady zabudowy oraz 

zagospodarowania  terenów  w  dostosowaniu  do  istniejących  uwarunkowań  i  charakteru. 

Wprowadzono ustalenia porządkujące historyczną tkankę centrum, w tym zasady ochrony obiektów 

i terenów o wartości historycznej. Wprowadzono nowe tereny pod parkingi oraz usankcjonowano 

prawem miejscowym już istniejące parkingi. 

Zaznaczył, że wszelkie szczegółowe informacje zostały radnym przesłane wraz z materiałami na 

sesję.

Podkreślił, że na podstawie art 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada 

Miejska posiada kompetencje do uchwalenia prawa miejscowego, w tym przypadku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pn „Centrum w Nisku”.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Gospodarki  Komunalnej  J.Graniczny 

poinformował,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  23  bm  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały 

pozytywnie.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zadano żadnych pytań, ani nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w Nisku, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XL/320/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum w 

Nisku” /zał nr 14 protokołu/

2/ Projekt kolejnej uchwały przedstawiła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

K.Wszołek. Poinformowała ona, że art 17 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej stwierdza, że do 

zadań  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  należy  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii 
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rozwiązywania problemów społecznych. Do właściwości Rady Miejskiej należy podjecie uchwały i 

akceptacja zadań na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Dodała, że 

uchwalenie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie umożliwi perspektywiczne 

zaplanowanie zadań i występowanie o środki unijne na ich realizację, oraz pozwoli na zacieśnianie 

współpracy  z  przedstawicielami  jednostek  gminy  celem  pełniejszej  realizacji  zaplanowanych 

działań.  Gmina  i  Miasto  Nisko  posiadała  Strategię  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  z 

uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2006-2012, która była opracowana 

przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

Dokument  ten  był  przyjęty  przez  Radę  Miejską  w  Nisku  w  dniu  28  października  2005  roku 

Uchwałą nr XXXVIII/402/2005.

Jednak  z  uwagi  na  fakt,  iż  do  jego  opracowania   nie  powoływano  zespołu,  a  badania 

przeprowadzano  jedynie  w  grupie  osób  starszych  ,  dlatego  wystąpiła  konieczność  aktualizacji 

strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Ponadto  poprzednia  strategia  zdezaktualizowała  się  z  powodu  nałożenia  na  gminy  nowych 

obowiązków wynikających z nowych aktów prawnych  w tym np.  ustaw o wspierania rodziny i  

pieczy  zastępczej  (asystentura  rodzinna),  czy  zapobieganiu  przemocy  (powołanie  i  utrzymanie 

zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy). 

Aktualizacja  posiadanego  dokumentu  skupia  się  na  zweryfikowaniu  celów  i  zadań  zawartych 

w poprzedniej  strategii  w oparciu o nową diagnozę  problemów społecznych występujących w 

Gminie i Mieście Nisko.

Nowa  Strategia  na  lata  2013-2020  jest  dokumentem,  który  wyznaczał  będzie  kierunki   do 

zbudowania podstaw zintegrowanego systemu wsparcia społecznego.

W trakcie opracowywania aktualizacji strategii zidentyfikowano problemy społeczne

występujące  w  Gminie  i   Mieście  Nisko  i  wskazano  główne  zagadnienia,  których  skuteczne 

rozwiązanie warunkuje poprawę sytuacji społecznej mieszkańców całej gminy.

Podstawowe problemy społeczne występujące w Gminie i Mieście Nisko to:

- wysoka stopa bezrobocia 

 - brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych ludności i ich niedostosowanie  do zmieniających 

się wymogów na rynku pracy

 - niskie dochody ludności i znaczny ich udział w pomocy społecznej, patologie społeczne

- odpływ ludności do miast, zwłaszcza osób młodych i dobrze wykształconych

- niekorzystne zmiany struktury demograficznej (starzenie się ludności, niski przyrost naturalny)

 - zbyt mała liczba i mała efektywność organizacji pozarządowych

- mała aktywność lokalnej społeczności 
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- bezdomność  jako konsekwencja problemów mieszkaniowych objawiająca się dużym zadłużeniem 

płatniczym mieszkańców, brakiem lokali socjalnych i mieszkań chronionych

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

- alkoholizm -problem narastający na terenie Gminy i Miasta Nisko

- przemoc domowa 

W wyniku przeprowadzonej analizy sformułowano szereg zagadnień wymagających szczególnej 

uwagi. Są to kwestie dotkliwe i wymagające odpowiednich rozwiązań. 

Kwestie te przedstawiają się następująco:

Na terenie Gminy i  Miasta Nisko mają miejsce negatywne tendencje demograficzne.  Przybywa 

osób w wieku poprodukcyjnym, rodzi się coraz mniej dzieci oraz występuje emigracja młodych 

i  wykształconych  ludzi  z  terenu  gminy.  Przyczynami  tych  tendencji  jest  proces  starzenia  się 

społeczeństwa, brak pracy, wysokie wskaźniki bezrobocia oraz niska płaca realna.

Do  najbardziej  nurtujących  problemów  społecznych  można  zaliczyć:  bezrobocie, 

niepełnosprawność i długotrwałą chorobę, bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych, 

bezdomność  i  problemy  mieszkaniowe,  alkoholizm,  przemoc  domową  oraz  problem  ludzi 

starszych.

Bezrobocie  przybiera  z  roku  na  rok  coraz  większe  rozmiary.  Na  terenie  Gminy  

i Miasta Nisko podejmowane są działania mające na celu łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację bezrobotnych . Działanie te powinny być nadal kontynuowane i nieustannie rozwijane 

we współpracy między jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej  a powiatową 

służbą zatrudnienia, a także jednostkami sektora prywatnego – w tym poprzez rozwój partnerstw.

Starość  i  problemy  ludzi  starszych,  są  bardzo  istotnym  problemem  gminy. 

Osoby starsze przede wszystkim zgłaszają potrzebę instytucjonalnego ich wspierania. 

Niepełnosprawność  (w  tym  psychiczna)  i  długotrwała  choroba  przyjmuje  również  wysokie 

wskaźniki, stąd obecnie działający na terenie gminy system wsparcia tychże osób w formie usług 

opiekuńczych  i  specjalistycznych  oraz   usługi  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  są 

niewystarczające biorąc pod uwagę rozwój zjawiska.

Bezdomność  jest  problemem  marginalnym,  natomiast  problemy  mieszkaniowe  zaczynają  się 

objawiać w postaci dużego zadłużenia płatniczego mieszkańców, brak jest lokali socjalnych stąd 

należy  usprawnić  proces  zapewniania  mieszkań  dla  osób  słabych  społecznie  i  zagrożonych 

marginalizacją  poprzez  zintegrowane,  zorientowane  na  klienta  formy  współpracy,  obejmującej 

trójkąt, który tworzą władze lokalne, dostawcy usług mieszkaniowych i świadczeniodawcy pomocy 

społecznej.

Bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych-  dotyczy  dużej  części  rodzin 
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w związku ze wzrostem innych problemów społecznych.

Alkoholizm jest  problemem który nieustannie wzrasta  na terenie  Gminy i  Miasta  Nisko ,  choć 

w  statystykach  OPS  w  Nisku  problem  ten  utrzymuje  się  na  niezmiennym  poziomie. 

Zostały  w  stosunku  do  niego  wypracowane  metody  ich  niwelowania  które  należy  nadal 

kontynuować i rozwijać.

Przemoc domowa jako kolejny z problemów Gminy i Miasta Nisko wykazuje tendencję wzrostową. 

Na  rzecz  osób  dotkniętych  tym  zjawiskiem,  należy  uruchomić  dodatkowe  instrumenty  które 

pozwolą ograniczyć to zjawisko i zapobiegać dalszemu jego rozwojowi .

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  ogólne  tendencje  wskazują  konieczność  wypracowania 

wspólnych  standardów działania  pomiędzy  instytucjami  i  organizacjami  odpowiedzialnymi   za 

rozwiązywanie  problemów  społecznych  ,które  zgodne  będą  z  oczekiwaniami  mieszkańców,   z 

zasadami  zrównoważonego  rozwoju,  regulacjami  prawnymi  przy  optymalnym  wykorzystaniu 

walorów i zasobów Gminy i Miasta Nisko.

W celu  zidentyfikowania  problemów społecznych  w Gminie  i  Mieście  Nisko  przeprowadzono 

badania ankietowe wśród mieszkańców-klientów pomocy społecznej OPS  w 2012 roku.

Badania  przeprowadzali  terenowi  pracownicy  socjalni   OPS  w  Nisku  w  trakcie  sporządzania 

wywiadów środowiskowych w oparciu o opracowaną ankietę. 

W  ankiecie  pytano   o  sytuację  rodzinną,  socjalnobytową,  sytuację  zdrowotną,  kwalifikacje 

zawodowe,  umiejętności,  status  zawodowy,  sytuację  edukacyjną  i  potrzeby  w  poszczególnych 

dziedzinach życia społecznego.

Zwrócono też w badaniu uwagę na trudności ekonomiczne, zawodowe, na korzystanie z systemu 

pomocy  społecznej,  ograniczenia  funkcjonowania  i  predyspozycje  do  samodzielnego  życia  w 

społeczeństwie.

Badaniem objęto grupę 219 klientów z terenu Miasta i Gminy Nisko, co stanowi  20 % łącznej 

liczby korzystających z pomocy  społecznej z OPS w 2012 roku.

Wyniki ankiet opracowano w formie raportu  który przedstawia strategia (tekst strategii dostępny na 

stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku w zakładce Aktualności).

Diagnoza przeprowadzona w ramach aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej 

na lata 2013-2020 obejmowała kilkanaście zagadnień.

Analiza sytuacji demograficznej wykazała, że spada liczba mieszkańców, przy czym zwiększa się 

liczba  osób  w  wieku  przedprodukcyjnym  i  rośnie  liczba  osób  starszych.  Zmiany  te  implikują 

konieczność  zapewnienia  dzieciom  i  młodzieży  odpowiedniego  dostępu  do  wychowania,  czy 

edukacji,   a  seniorom  pomocy  materialnej  i  rzeczowej,  dostępu  do  usług  medycznych, 
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opiekuńczych i rehabilitacyjnych  oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

Analiza wykazała, że na koniec 2012 roku liczba osób bezrobotnych w Gminie i Mieście Nisko 

wzrosła            w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i w stosunku do 2008 roku

 Najczęściej bez zatrudnienia pozostawały osoby młode którym powinno się zapewnić możliwość 

poszerzenia doświadczenia zawodowego lub podjęcia pierwszej pracy, oraz osoby mające za sobą 

kilkanaście lat pracy, którym z kolei powinno się zapewnić możliwość przekwalifikowania, aby 

wzmocnić ich konkurencyjność na rynku pracy.

Co się tyczy zasobów i warunków mieszkaniowych, w latach 2010-2012 liczba mieszkań w mieście 

Nisko w sposób widoczny nie  rosła,  zwiększała  się   natomiast  liczba  rodzin,  które  nie  mogąc 

pokryć  całości  kosztów  związanych  z  utrzymaniem  mieszkania,  otrzymywały  dodatek 

mieszkaniowy. 

Odnośnie infrastruktury zdrowotnej, w Gminie i Mieście Nisko funkcjonuje kilka zakładów opieki 

zdrowotnej ,są też prowadzone prywatne praktyki lekarskie.

Głównym realizatorem zadań pomocy społecznej w mieście jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nisku, którego kadrę stanowią dobrze wykształceni  i pracujący pracownicy.

 W analizowanym okresie liczba osób objętych pomocą społeczną malała.  Najczęstszą przyczyną 

przyznawania pomocy społecznej w mieście było bezrobocie. 

Istotnymi  powodami  udzielania  wsparcia  były  również  długotrwała  lub  ciężka  choroba, 

niepełnosprawność,  potrzeba  ochrony macierzyństwa  oraz  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Na infrastrukturę socjalną miasta, obok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

składa  się  także  środowiskowy  dom  samopomocy  (mający  w  dyspozycji  łącznie  24  miejsc). 

Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko korzystają również ze wsparcia działających

w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Świetlic  Środowiskowo Profilaktycznych 

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych pozwoliła stwierdzić, że w 2012 roku ich

udział  w ogóle ludności  Gminy i  Miasta Nisko wynosił  2 116 osób (  były to osoby orzeczone 

jedynie przez PZON w Nisku bez niepełnosprawnych z ZUS i KRUS).

Najliczniejszą  grupę  stanowiły  osoby  w  wieku  produkcyjnym,  co  należy  uznać  za  zjawisko 

niepokojące. Liczne grono reprezentowały również osoby w wieku poprodukcyjnym. 

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych była bierna zawodowo.

Piętno na kondycji mieszkańców Gminy i Miasta Nisko odciskają również uzależnienia i przemoc 

w rodzinie. Osoby i rodziny zmagające się z tymi problemami mogą korzystać ze wsparcia Gminnej 

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także takich jednostek i grup 
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wsparcia,  jak:  Poradnia  Leczenia  Uzależnień  i  Współuzależnień,  Punkt   Informacyjno 

Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, grupy wsparcia (AA, 

terapeutyczne  i socjoterapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świetlice środowiskowo profilaktyczne.

Najczęściej wymienianymi  przez klientów słabościami były utrzymujące się wysokie

bezrobocie oraz powodowane nim ubożenie rodzin. 

Według mieszkańców, działania, jakie należałoby podjąć w mieście w celu poprawy

sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi, powinny przede wszystkim

skupić się na przeciwdziałaniu bezrobociu oraz rozbudowie mieszkalnictwa socjalnego

i komunalnego. Za równie istotne uznali ankietowani podjęcie kroków w celu zwiększenia dostępu 

do  pomocy psychologicznej i prawnej, specjalistycznych usług medycznych oraz zakresu pomocy 

społecznej.

W  ramach  diagnozy  zobrazowano  również  sektor  pozarządowy   ale  z  powodu  ubogiej  listy 

organizacji uznano, że na pewno  warto go rozwijać i wspierać oraz zacieśniać z nim współpracę ze 

szczególnym  uwzględnieniem  organizacji,  które  podejmują  działania   w  obszarze  polityki 

społecznej.

Uzyskane wyniki diagnozy problemów społecznych, po ich nałożeniu na kompetencje

samorządu gminnego, posłużyły do opracowania założeń polityki społecznej Gminy i Miasta Nisko 

na lata 2013-2020.

Poprzednia   misja  strategii  rozwiązywania  problemów społecznych w Gminie  i  Mieście  Nisko 

z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej   brzmiała następująco:

Polityka społeczna realizowana przez samorząd lokalny za pośrednictwem Ośrodka

Pomocy Społecznej będzie zmierzała do niwelowania negatywnych zjawisk społecznych:

bezrobocia, uzależnień, ubóstwa, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz dążyła

będzie do włączenia w główny nurt życia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem

ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

Misja ta nie straciła na swojej wymowie i obecnie jej aktualizacja kontynuuje pierwotne   założenia.

Celem  głównym  strategii  jest  dążenie  do  poprawy  standardu  życia  wszystkich  członków 

społeczności,  do  zapewnienia  mieszkańcom  Gminy  warunków  sprzyjających  osobistemu 

rozwojowi,  wzrostu  produktywnego  zatrudnienia  oraz  eliminacji  negatywnych  zjawisk 

dotykających mieszkańców, ich rodzin i całych społeczności, tj. ubóstwa, patologii oraz wszelkich 

form dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

Obecna misja została sformułowana następująco:

Misją Gminy i Miasta Nisko w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
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jest  pomoc  w  zapewnieniu  mieszkańcom  bezpieczeństwa  socjalnego,  przeciwdziałanie 

marginalizacji   i  alienacji  osób  i  rodzin,  które  z  różnych  przyczyn  są  niesamodzielne  oraz 

zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych.

Obszarami strategii będą:

1.Przeciwdziałanie  i  zapobieganie  skutkom  długotrwałego  bezrobocia  wśród 

świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Cel operacyjny: wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy.

2.Tworzenie  warunków  integracji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  i   chorych  przewlekle 

w środowisku lokalnym. Problemy ludzi starych.

Cele operacyjne:usprawnianie osób starszych w środowisku i zapewnienie im właściwej opieki,

ograniczenie  skutków  niepełnosprawności  oraz  aktywizacja  społeczna   i  zawodowa  osób 

niepełnosprawnych-poprawa  jakości  życia  oraz  zwiększenie  możliwości  udziału  w  życiu 

społecznym ludzi chorych. 

3.Zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z uzależnieniami  i przemocą w rodzinie

Cele  operacyjne:  ograniczenie  problemu  przemocy  w  rodzinie,  poprawa  jakości  zdrowia 

psychicznego mieszkańców poprzez ograniczenie zjawisk uzależnień.

4. Rozwijanie systemu pomocy służącego zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.

Ograniczenie zjawiska ubóstwa, bezdomności oraz ich negatywnych skutków 

Cele  operacyjne:  ograniczanie  ubóstwa  i  zapewnienie  bezpieczeństwa  socjalnego  rodzinom 

najuboższym,  stworzenie  systemu  pomocy  osobom  bezdomnym  i  dotkniętym  ubóstwem 

materialnym w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. 

Przeciwdziałanie  bezdomności  oraz  wspieranie  osób  i  rodzin  w  procesie  wychodzenia 

z  bezdomności,  zintegrowany  system  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  uzależnień  na 

terenie gminy.

5. Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Cele operacyjne: wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, pomoc dzieciom i 

młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju.

6. Usprawnienie systemu pomocy społecznej.

Cele operacyjne: 

1.Usystematyzowanie współpracy instytucji  działających na rzecz aktywnej  integracji  i  pomocy 

społecznej.

2.Zapewnienie kompetentnej pomocy potrzebującym.

3.Rozwój aktywnych form pomocy społecznej.
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4.Edukacja  środowisk zaangażowanych w pomoc i integrację społeczną.

Następnie Kierownik OPS K.Wszołek odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji względem projektu.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XL/321/13

w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście i gminie Nisko z 

uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej /zał nr 15 protokołu/

3/ Projekt kolejnej uchwały przedstawiła  S.Szymonik – pracownik Ref RG. Wyjaśniła, że Urząd 

Marszałkowski zlecił wykonanie analizy zgodności obszaru aglomeracji z aktualnie obowiązującym 

rozporządzeniem   Ministra  Środowiska.  Została  ona  wykonana.  W  wyniku  przeprowadzonej 

analizy stwierdzono,  że  na  obszarze  wsi  Nowosielec,  Kończyce,  Wolina  i  Nowa Wieś  nie  jest 

możliwe  osiągnięcie  wskaźników  wymienionych  w  rozporządzeniu.  Wobec  powyższego  w/w 

obszary nie  mogą  wchodzić  w skład  aglomeracji.  Przedłożony Radzie  plan  aglomeracji  jest  w 

nowych granicach, bez Nowosielca,  Kończyc,  Woliny i  Nowej Wsi.  Zaznaczyła,  że wyłączenie 

miejscowości  z  aglomeracji  nie  jest  przeszkodą  w  ubieganiu  się  o  dofinansowanie  budowy 

kanalizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opinia Rady Miejskiej jest wymagana w procesie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Przewodniczący J.Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i 

Gospodarki Komunalnej względem przedłożonego projektu.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XL/322/13

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji Nisko /zał nr 16 

protokołu/

4/ Kolejny projekt uchwały przedstawiła Z-ca Burmistrza T.Sułkowska. Wyjaśniła, że uchwałę w 

sprawie Planu Odnowy Miejscowości Racławice Rada podjęła w czerwcu br. Okazało się, że Urząd 

Marszałkowski  stwierdził,  że  dokument  nie  został  sporządzony  prawidłowo,  zgodnie  z 

rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  Zachodzi  konieczność  podjęcia  nowej 

uchwały,  uwzględniającej  uwagi  Urzędu Marszałkowskiego.  Stąd  nowy projekt.  Podkreśliła,  że 

posiadanie prawidłowego dokumentu umożliwia staranie się o pozyskanie środków unijnych.
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Pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XL/323/13

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racławice na lata 2013-2020    

 /zał nr 17 protokołu/

5/ Pani Burmistrz podkreśliła, że plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, 

który  koncentruje  się  na  podniesieniu  efektywności  energetycznej,  redukcji  emisji  gazów 

cieplarnianych oraz na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istota  Planu jest 

osiągnięcie  korzyści  ekonomicznych,  społecznych  i  środowiskowych  z  działań  zmniejszających 

emisję  gazów  cieplarnianych.  Dodała,  że  potrzeba  sporządzenia  i  realizacji  Planu  gospodarki 

niskoemisyjnej  wynika  ze  zobowiązań określonych  w ratyfikowanym przez  Polskę  Protokole  z 

Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Unię Europejską. Podkresliła, 

że posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie warunkiem koniecznym uzyskania dotacji 

UE  w  latach  2014-2020.  Podkreśliła,  że  gospodarka  niskoemisyjna  to  jeden  z  kluczowych 

programów UE, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów będzie skierowana na realizację 

tego celu. Poinformowała, że z inicjatywy Ministrstwa Rozwoju Regionalnego i z upoważnienia 

Ministerstwa Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 

konkurs  dla  gmin,  które  przygotują  plany  gospodarki  niskoemisyjnej.  Wysokość  możliwej  do 

uzyskania  dotacji  pochodzącej  z  Funduszu  Spójności  wynosi  85%  kosztów  kwalifikowanych. 

Uchwała,  której  projekt  jest  Radzie  przedłożony jest  wymaganym załącznikiem do  wniosku  o 

dofinansowanie.

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  o 

przedłożonym projekcie.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XL/324/13

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki 

niskoemisyjnej   /zał nr 18 protokołu/

6/  Pani  Burmistrz  T.Sułkowska  przedstawiając  kolejny  projekt  poinformowała,  że  Komisja 

Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych 

w zarządzanie środkami UE stworzyła nowy instrument pn Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Podstawowym  warunkiem  realizacji  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  jest  zawarcie 

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego  tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny. 
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Nisko wraz z Pysznicą,  Zaleszanami i  Stalową Wolą tworzą  MOF Stalowej Woli określony w 

Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Wyjaśniła, że celem realizacji ZIT konieczne jest 

również  posiadanie  dokumentu  strategicznego,  określającego  cele,  kierunki  rozwoju  zasady 

współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji, wynikające z analizy barier 

i potencjałów rozwojowych. Opracowaniu tego dokumentu ma służyć zawarcie Porozumienia.

Przewodniczący J.Graniczny poinformował,  że  Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Komisji  Budżetu  i  Finansów A.Sądej  poinformował,  że  Komisja  zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie, ale pojawiła się sugestia Komisji, by na etapie formułowania zapisów 

Porozumienia zorganizować spotkanie radnych Niska i Stalowej Woli.

Radny A.Madej podkreślił, że należałoby zadbać, by to Nisko było inicjatorem takiego spotkania i 

miało  jakąś  ofertę.  Należy  się  zastanowić  co  możemy  zaoferować  i  dobrze  do  spotkania 

przygotować się. Musimy mieć ciekawe pomysły do realizacji, takie które będą interesujące też dla 

Stalowej Woli. Jest to możliwe do zrealizowania.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  wstępnie  o  takim  spotkaniu  z  Przewodniczącym 

A.Kłosowskim rozmawiał. 

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XL/325/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nisko Porozumienia o 

współpracy z gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli, w zakresie 

opracowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 /zał nr 19 protokołu/

7/ Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa w uchwale Nr XXXIX/316/13 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 26 września 2013r 

dotyczącej  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Nisko  na  sprzedaż  nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko. Następnie odczytał obszerne uzasadnienie uchwały. 

Radna A.Stępień stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu   20.09.13 

wypracowane  zostały  dwa  wnioski:  by  zasięgnąć  opinii  mieszkańców  w  sprawie  sprzedaży  i 

wybudować zielony parking na tych działkach i drugi: by zdjąć projekt uchwały z porządku obrad 

sesji. Podkreśliła, że wnioski te zostały na sesji odczytane, ale nie zostały poddane pod głosowanie.  
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Dlaczego nie głosowała Rada nad nimi?

Następne pytanie: dlaczego gdy sprawa tyczyła działek w Podwolinie, to spotkanie takie było, była 

opinia mieszkańców osiedla.

Kolejne pytanie: czy dobro Gminy nie jest tożsame z dobrem Osiedla?

Stwierdziła, że trudno jej odnieść się do uzasadnienia, które przed sesją otrzymała, ale chce zwrócić 

uwagę na pewne sprawy: nie pozwoli, by mówiono, że sprzedaż, dzierżawa i wykonanie zielonego 

parkingu to to samo. Podkreśliła,  że na pytanie czy są za sprzedażą,  czy za wydzierżawieniem 

mieszkańcy nie zdecydowali, było 13:13. Nie można wnosić, że mieszkańcy chcieli sprzedaży tych 

działek.  Nie  zgadza  się  z  opinią,  że  spółdzielnia  mieszkaniowa  nie  jest  zainteresowana  tym 

gruntem. Jako Klub, mają  pismo Prezesa Spółdzielni, które temu przeczy.  Zresztą  mieszkańcy 

mogą nie mieć do końca świadomości, że istnieje już problem braku miejsc parkingowych. Nawet 

Pani Dyrektor ZS NR 2 dziś wspomniała, że potrzebny byłby tam parking. Dodała, że wspomniane 

w  uzasadnieniu  zapoznanie  się  Rady  z  wnioskiem  142  mieszkańców  nie  zakończyło  się 

głosowaniem nad tym wnioskiem.  Rada nie  ustosunkowała  się  do  wniosku najdalej  idącego:  o 

zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad. Dodała, że nie rozumie uwagi Burmistrza, że nie 

będzie finansował parkingu na Oś Tysiąclecia. Zapytała, czy na parking przy ul. Paderewskiego 

były środki zewnętrzne pozyskane, czy z gminnych został wykonany. Podkreśliła, że wszyscy są 

zadowoleni z faktu, że parking ten powstał i wszystkim służy. Zauważyła, że ostatecznie nie byłaby 

to opinia  wiążąca  Radę,  czy Burmistrza,  ale  należało  to  spotkanie  zorganizować.  I  nie  należy 

pomawiać  ludzi,  że  podpisy  były  jakoś  wymuszane,  że  mieszkańcy nie  mieli  świadomości  co 

podpisują. Jeżeli ktoś tak twierdzi, niech napisze oświadczenie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady podkreślił,  że  wszelkie  procedury przy podejmowaniu uchwały w 

sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  działek  na  Oś  Tysiąclecia  zostały  zachowane.  Wnioski 

Komisji  kierowane  były  do  Burmistrza.  On  otrzymał  je  od  Przewodniczącego  Komisji  do 

odczytania. Wniosku o to, by Rada je głosowała nie było. Zarzut jest bezzasadny. 

Radny  B.Borowiec  podkreślił,  że  będzie  wnioskował  o  uchylenie  uchwały  w  sprawie 

sprzedaży  tych  działek,  czyli  o  uwzględnienie  wniosków  mieszkańców.  Pierwszym  dowodem 

będzie, wg radnego wyrok NSA z 19.01.2000r, który stwierdza – wbrew stanowisku naszej Pani 

Radcy -  ,  że  interes  mieszkańców o  którym mówi  art  4  ust  6  Europejskiej  Karty Samorządu 

Lokalnego jest interesem prawnym w rozumieniu art 101 usg. Kolejnym dowodem będzie pewne 

„zmanipulowanie” Rady twierdzeniem, że Spółdzielnie nie są zainteresowane budową parkingów 

ani pozyskiwaniem terenów pod parkingi. Radny A.Sądej wspomniał na ostatniej sesji, że Prezes 

Zarzeczny ma tereny i może parkingi budować. Radny B.Borowiec poinformował, że wobec takich 

stwierdzeń zwrócił się pisemnie do Prezesa  Zarzecznego o jego stanowisko w tej sprawie. Ma 
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odpowiedź  „do wiadomości” mailową.  Pismo jest  skierowane do Burmistrza  Gminy i  Miasta.  

Prezes oświadcza, że Spółdzielnia nie posiada w swoich zasobach terenów pod budowę parkingów 

przy blokach będących w jej posiadaniu. Podkreślił, że dodatkowe miejsca parkingowe w postaci 

zatok powstały w wyniku wykonywania przez Gminę robót drogowych przy bloku 8C i przy  ul. 

Wojska Polskiego 5.  Zaznaczył, że aktualnie w blokach Spółdzielni zamieszkuje 1541 osób, więc 

wniosek podpisało ok 8% populacji. Na koniec Prezes podkreślił, że Zarząd Spółdzielni popiera jak 

najbardziej  inicjatywę stworzenia nowych miejsc postojowych w postaci zielonego parkingu na 

wspomnianych działkach gminnych.

Od siebie radny dodał uwagę, że problem braku miejsc parkingowych będzie narastał. Zaapelował 

do radnych, by nie szli tą drogą, by za kilka lat nie byli wskazywani  jako winni zaistniałej sytuacji. 

Nie  należy  też  ograniczać  samorządności  ani  uzurpować  sobie  prawa   decydowania  ponad 

mieszkańcami.  Raz  jeszcze  zwrócił  się  do  radnych  z  prośbą o  uchylenie  uchwały  w  sprawie 

sprzedaży i  zwołania  zebrania  osiedlowego w celu  wyrażenia  opinii.  Dopiero  wówczas  można 

podjąć uchwałę na nowo.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty  Z.Kotuła  wyraził  wątpliwość  czy  przywołany  wyrok 

dotyczył rad osiedla czy zebrania wiejskiego. To zupełnie inne sprawy. Sołectwa mają przekazane 

w zarząd mienie i wówczas wola zebrania wiejskiego jest wiążąca. Nie ma tego w przypadku rad 

osiedlowych.  Druga sprawa to wniosek Komisji, by zapytać mieszkańców osiedla. Uważa, że w 

jakiś sposób wniosek ten miał swoją realizację. Mieszkańcy mieli możność wyrażenia swojej opinii 

na zebraniu.  Iluś skorzystało z tej możliwości. Oczywiście opinia zebrania osiedlowego nie jest 

wiążąca.  Zauważył  też,  że  słuchając  treści  pisma Prezesa  Spółdzielni  nie  widzi,  by Prezes  był 

zainteresowany terenem pod parking. Odnosi wrażenie, że jest on zainteresowany jedynie tym, by 

wybudować mu parking.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  H.Sudoł  zauważył,  że  dyskusja  jest  bezprzedmiotowa. 

Uchwała o sprzedaży była podjęta, a dzisiejsza dotyczy wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

Do tego należy się ograniczyć w dyskusji.

Radny B.Borowiec stwierdził, że właśnie o to chodzi, bo uzasadnieniem jest, że nie ma podstaw w 

Europejskiej  Karcie Samorządu  Lokalnego.  On  dowodzi,  że  właśnie  jest  podstawa.  Uważa,  że 

uzasadnienie dzisiejszej uchwały jest nieprawidłowe. 

Radny  R.Sroka  zastanawiał  się,  czy  Rada  powinna  narzucać  mieszkańcom  swoją  wolę,  czy 

wysłuchiwać i służyć im. Uważa, że rola Rady jest służebna raczej.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego zwrócił uwagę, że jeżeli na 4500 mieszkańców 

przychodzi na zebranie 30 osób, w tym 15 liczy Rada Osiedla, to o co radni się spierają. Zebranie 

było  ogłoszone,  plakaty  widoczne.  Przecież  mieszkańcy  nie  są  niczym  zainteresowani. 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa jest  zainteresowana tylko tym, by ktoś inny wybudował parking.

Wiceprzewodniczący J.Sroka stwierdził, że nie miał zabierać głosu, ale nie wyobraża sobie, że z 

jednego miejsca jest  2-4 radnych i  nie  mogą się  dogadać w jednej  sprawie.  Nie zgadza się  ze 

stwierdzeniem, że nie wysłuchuje się mieszkańców. Sam była za tym, by wysłuchać. Na pirwszą 

propozycję Burmistrza radni powiedzieli  :  nie.  Nie zgodzili  się na dzierżawę. A jeżeli  tak dużo 

mówimy o dobru tych mieszkańców, to kto z tych mieszkańców pojawił się na jednej, czy drugiej  

sesji, gdy te tematy się realizuje. Zapytał jak uszanowano głosy mieszkańców, gdy likwidowano 

szkołę w Racławicach. Mieszkańcy wówczas dotarli do wszystkich radnych. Pojawili się też na 

sesji. Szkołę zlikwidowano. Taka była wola Rady. Nikt nie prosił o głosowanie imienne, nikt się nie 

odwoływał. A była to bardzo ważna sprawa. Sugeruje więc, by nie dzielić radnych na „my” , „wy”, 

bo każdy stara się dbać jakoś o dobro mieszkańców.

Radna A.  Stępień  zauważyła,  że  projekt  uchwały pojawił  się  5  minut  przed sesją,  więc 

mieszkańcy nie mieli możliwości pojawić się na sesji.

Wiceprzewodniczący J.Sroka stwierdził, że mówił o sesjach na których był projekt uchwały 

w sprawie dzierżawy i tej na której podjęta została uchwała o sprzedaży.  Dzisiejsza sesja jest już 

trzecią w tym temacie.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty  zauważył,  że  mieszkańcy  odnieśli  się  do  sposobu 

zagospodarowania  terenu  w  formie  tych  wezwań  do  usunięcia  naruszenia  prawa.  Nie  można 

twierdzić, że nie mieli możliwości wyrażenia opinii.

Radny M.Juśko zwrócił uwagę, że dopóki Gmina nie zabrała się za zagospodarowanie terenu, nikt 

nie interesował się tymi działkami. Owszem, 142 podpisy, ale dlaczego tak późno?

Przewodniczący Komisji Budżetu, równocześnie Przewodniczący RO Tysiąclecia A.Sądej 

zwrócił uwagę, że działka nr 2916/4, leżąca powyżej tych dwóch działek do czerwca 2006r była 

własnością  Spółdzielni  Budownictwa  Mieszkaniowego  Stalowa  Wola.  Walne  Zgromadzenie 

wyraziło zgodę na sprzedaż tego gruntu. To jest 1359m2, 3 ary więcej niż te dwie gminne działki i 

bezpośrednio przylegający grunt do terenu Spółdzielni. Gdzie ci mieszkańcy byli wówczas, gdy 

najwyższa władza Spółdzielni taką uchwałę podejmowała?

Radny  B.Borowiec  zauważył,  że  to  są  mieszkańcy  Gminy  i  jeżeli  Spółdzielnia  ich 

skrzywdziła, to Rada może im pomóc. Płacą podatki tak, jak inni mieszkańcy. Wymagają takiego 

traktowania, jak wszyscy inni. Należy zrobić zebranie mieszkańców, by zobaczyć czego oni chcą.

Burmistrz J.Ozimek zabierając głos stwierdził, że nie da się wciągnąć w tę bitwę. Stara się 

realizować to, co do niego należy. Dodał, że zostało złożone przez radnych pismo do Wojewody i 

Wojewoda zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie. W piśmie tym zwraca uwagę napisana dużymi 

literami nazwa Spółki: OZIMSKA, co prosto może kojarzyć się z nazwiskiem Burmistrza. Może 
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sugerować, że ma interes w sprawie. Oświadczył raz jeszcze, że żadnego interesu nie ma, w tej 

Spółce udziału nie ma, nie ma żadnych praw ani powiązań z nią. Wyraził obawę, że radnym nie 

chodzi o interes społeczny w tej sprawie.

Przewodniczący zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał go pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  14  głosach  „za”,  4  głosach  „przeciw”  i  2  głosach 

„wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XL/326/13

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 

XXXIX/316/13 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 26 września 2013r dotyczącej wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nisko.  /zał nr 20 protokołu/

Ad 10.

1. Radna A.Stępień zapytała o dwie ważne informacje, które Burmistrz zobowiązał się przygotować 

: odnośnie planów przestrzennego zagospodarowania i opłat za odpady od firm tzw teczkowych.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi wpłynęły w dniu dzisiejszym na jego ręce i 

ksero odpowiedzi przekaże radnej.

2. Radny R.Sroka zapytał na jakim etapie jest sprawa chodnika w Racławicach, były na sierpniowej 

sesji przeznaczane pieniądze, kwota 100 tys zł.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że przygotowany jest przetarg, ogłoszony będzie najprawdopodobniej 28 

października, po 2 tygodniach od ogłoszenia rozpoczęcie i realizacja zadania do końca lipca.

Więcej pytań nie zadano.

Ad 11.

Przewodniczący Rady zamknął XL sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz 18.50.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Waldemar Ślusarczyk
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