
P R O T O K Ó Ł  Nr XLI/13

sesji  Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu  27 listopada 2013r
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

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

Przywitał przybyłych na posiedzenie :

-  Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowską

- Skarbnika – T.Dziewę

- Prezesa MZK – Z.Kuziorę

- Kierowników i pracowników UgiM

- przedstawiciela WIOŚ Rzeszów – H.Sawermanna

- Kierownika Rejonu Dróg Krajowych – Cz. Łopuckiego

- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – B.Rybczyńskiego

- Radnych

- Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych

- przedstawicieli lokalnych mediów i mieszkańców.

Przewodniczący  poinformował,  że  Burmistrz  J.Ozimek  jest  w  Warszawie,  uczestniczy  w 

konferencji pt „Odnawialne źródła energii szansą dla Polski”.

Przekazał  również  usprawiedliwienie  Kierownika  Rejonu  Dróg  Wojewódzkich  Z.Wydry:  pilne 

sprawy służbowe uniemożliwiły mu przybycie na sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych na ogólną liczbę 21 

radnych. Nieobecna: radna A.Stępień.

Na wniosek radnego A.Madeja Rada Miejska uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego I Premiera III 

Rzeczypospolitej – T.Mazowieckiego.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu sesji z 25 października 2013r.

3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy.

4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego w 

Gminie i Mieście Nisko.

5. Informacja Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich,

Zarządu Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko na temat realizacji

inwestycji drogowych na terenie Gminy Nisko.

6.  Informacja  z  realizacji  uchwał  w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania 
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ścieków oraz w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 

Nisko.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

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

2014r.

3/ zmiany uchwały Nr VII/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 

Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4/ ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nisku.

5/ uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Nisko” – opracowanych na lata 2013-2028.

6/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie darowizny nieruchomości 

/działki na przedłużenie ul. Rzecznej w Nisku/.

8. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych podjęła 

inicjatywę  uchwałodawczą   i  przedkłada  Radzie  projekt  uchwały  w  sprawie  podjęcia  apelu 

dotyczącego zamiaru likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, Filia w Nisku.

W związku z tym Przewodniczący wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu. 

Dodał, że w/w projekt został radnym rozdany przed rozpoczęciem sesji. Zaproponował, by zapisać 

projekt uchwały w punkcie 7, podpunkcie 7 porządku.

Nikt nie zgłosił uwag.

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

Ad 2.

Protokół sesji z dnia 25.10.2013 przyjęty został jednogłośnie bez uwag.

Ad 3.

Zastępca Burmistrza T.Sułkowska poinformowała,  że od 25 października w trakcie realizacji są 

następujące inwestycje:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku, oś Barce i Oś Warchoły w rejonie ul. Długiej,

- rozbudowa sieci wodociągowej w Nisku (ul. Rzeszowska, Rzeczna, sieć spinająca ul. 3-Maja i 

Rzeszowską Boczną,

- budowa sieci kanalizacyjnej w Zarzeczu,

- budowa sieci kanalizacyjnej z udziałem Funduszu Spójności w Oś Malce, Oś Barce i Zarzeczu.

- remont nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy (ul. Podleśna, Piaskowa, Borowa, Kręta 
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w Zarzeczu, odcinek drogi przy boisku sportowym w Racławicach,droga wraz z parkingiem przy 

PUP, chodniki przy ul. Wańkowicza.

- remont drogi dojazdowej do pól z FOGRu w Wolinie,

- termomodernizacja budynku ZS nr 2 ,

- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Niska.

Pani Burmistrz poinformowała dalej, że zakończono i przygotowano do rozliczenia:

- skomunikowanie części sołectwa Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych – ulic: 

Kopernika, 22 Lipca, Piaskowa, Wiśniowa i Tysiąclecia.

- rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu 

oraz zagospodarowanie centrum miejscowości,

-  remont i  wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych kulturalnych we wsi  Wolina  i  Nowa 

Wieś wraz z oświetleniem w Wolinie,

Otwarto ofert na zadania:

- przebudowa odcinka drogi krajowej (budowa chodników) w centrum wsi Racławice,

- rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku , ul Reymonta – etap I,  Budowa miejskiej sieci 

wodociągowej na oś Barce – etap VI

- budowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą,

Trwa procedura wyboru wykonawcy na w/w zadania.

Ogłoszono przetargi na zadania:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Wolinie,

- dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Nisko 

i podległych jednostek,

-  rozbudowa  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  GiM  Nisko  –  budowa  kanalizacji  w  rejonie  ul.  

Głowackiego i na Oś Warchoły w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej,

- świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu GiM Nisko,

- remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej położonych na terenie GiM Nisko.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  przygotowano  i  złożono  wniosek  na  realizację  zadania  pn 

„Budowa małej architektury turystycznej poprzez instalacje siłowni terenowych w miejscowościach 

Nowosielec, Wolina, Zarzecze, Racławice i Nowa Wieś w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

z PROW za pośrednictwem LEADERA.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że   w  okresie  między  sesjami  Burmistrz  uczestniczył  w 

następujących uroczystościach, spotkaniach, konferencjach:

- w uroczystości Św Huberta – Koło Łowieckie „Jeleń” w Jeżowem,

- w 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
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- w 60-Leciu Koła Łowieckiego „Sygnał” w Nisku,

- w spotkaniu dotyczącym opracowania strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej 

Woli w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

- w spotkaniu z zakresu organizowania pomocy społecznej na terenie Powiatu Niżańskiego,

w spotkaniu z okazji „Dnia Odlewnika” w Nisku,

- w I Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Seniorskich „Si Senior” w Nisku,

- w VI Festiwalu Przedszkolaków Piosenki Promującej Zdrowie,

- w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego (8 par),

- w koncercie Kuby Michalskiego zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku,

- w debacie na temat współpracy „Polska – Chiny”z uwzględnieniem aspektu regionalnego,

- w Podkarpackim Kongresie Samorządów Terytorialnych w Arłamowie w dniach 20-21.11.13,

- w spotkaniu dotyczącym prezentacji programu „Błękitny San”,

- w Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka miejscem dla wszystkich”,

- w uroczystości odnowienia Aktu Intronizacji Chrystusa Króla,

-  w  naradzie  Gminnego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  służb  miejskich  i  ratowniczych  w 

zakresie przygotowania i gotowości do nadchodzącej zimy.

Radna M. Wybacz stwierdziła, że uczestniczyła z racji rodziców – jubilatów w uroczystości 50-

lecia  pożycia  małżeńskiego.  Wyraziła  uznanie  i  podziękowanie  dla  Burmistrza  i  pracowników 

Urzędu Stanu Cywilnego za zorganizowanie tej miłej uroczystości. Zwróciła uwagę, że należy w 

przyszłości pomyśleć o organizowaniu takich uroczystości na parterze, bo wielu z racji wieku i 

kłopotów zdrowotnych ma duże trudności z wejściem po schodach.

Pani  Burmistrz  potwierdziła,  że  są  zamiary  urządzenia  sali  ślubów  w  budynku  Biblioteki  na 

parterze, ale z momentem przeniesienia Biblioteki w nowe miejsce. Może uda się to zrealizować w 

2014r.

Sołtys  Kończyc  K.Bis  zwrócił  uwagę,  że  tylko  w Kończycach  nie  zaplanowano  z  LEADERA 

siłowni terenowej.

Pani  Burmistrz  przyznała,  że  rzeczywiście  tak  jest,  ale  Kończyce  to  maleńka  miejscowość  i 

siłownia w Nowosielcu z powodzeniem może służyć obu sołectwom.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął realizacje punktu.

Ad 4.

Przewodniczący poprosił  obecnego na posiedzeniu przedstawiciela  Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska  w Rzeszowie H.Sauermanna o krótkie przedstawienie obszernej „Informacji 

o  stanie  środowiska  w powiecie  niżańskim w 2012r”  (zał  nr  1),  którą  radni  otrzymali  wraz  z 
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materiałami na sesję.

Pan  H.Sauermann   poinformował,  że  WIOŚ  w  Rzeszowie  prowadzi  w  ramach  państwowego 

monitoringu środowiska badania jakości powietrza, jakości wód powierzchniowych oraz pomiary 

poziomu pól elektromagnetycznych i hałasu komunikacyjnego.

Od 2002r w oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim. 

Ocena i wynikające z niej działania odnoszą się do obszarów nazywanych strefami. Wyniki oceny 

poziomów  substancji  w  strefach  stanowią  dla  zarządu  województwa  podstawę  określenia 

naprawczych Programów Ochrony Powietrza dla stref, w których przekroczone zostały standardy 

jakości.  W  zakresie  wszystkich  zanieczyszczeń,  uwzględnionych  w  ocenie  za  rok  2012 

województwo podkarpackie  podzielone  zostało  na  dwie  strefy:  miasto  Rzeszów oraz  pozostała 

część  województwa  jako  strefa  podkarpacka.  W  ocenie  rocznej  uwzględnia  się  następujące 

substancje: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM2.5, 

pył  zawieszony  PM10  oraz  zanieczyszczenia  zawarte  w  pyle  PM10:ołów,  kadm,nikiel,arsen. 

Podkreślił, że na stacji pomiarowej w Nisku nie było przekroczeń średniorocznych pyłu PM10,  ale 

ilość przekroczeń dobowych była wyższa od dopuszczalnej, więc uznaje się, że norma jako taka 

została  przekroczona.  Zaznaczył,  że  choć  na  stacji  w  Nisku  nie  dało  się  uzyskać  dokładnych 

pomiarów pyłu PM2.5, ale z szacunków przyjmuje się, że również normy są przekroczone. Także 

stężenia  benzo(a)pirenu  wynoszą  470%  normy.  Pozostałe  wskaźniki  pomiaru  powietrza  nie 

wykazują przekroczenia norm.

Monitoring  stanu  wód  prowadzony  jest  w  wyznaczonych  jednolitych  częściach  wód 

powierzchniowych. Na terenie województwa podkarpackiego znalazło się pięć takich jednostek z 

powiatu niżańskiego. Prowadzony w tych punktach jest monitoring diagnostyczny lub operacyjny 

wód. Generalnie stan wód powierzchniowych jest zły. Dobry jest jedynie na rzece San od granicy 

Powiatu do ujścia rzeki Rudnia. Dodał, że właściwie w myśl traktatu akcesyjnego cały kraj  ma 

wody zagrożone eutrofizacją i jako taki jest obszarem chronionym.

Na terenie powiatu niżańskiego pomiary pola elektromagnetycznego prowadzone były w Rudniku n 

Sanem i Wólce Tanewskiej. Analiza wyników pomiarów nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Generalnie na terenie całego województwa nie 

odnotowano przekroczeń.

Zaznaczył, że w 2012 r nie były robione pomiary hałasu, zwłaszcza komunikacyjnego.

Poinformował, że monitoring odbywa się również poprzez kontrole. Ewidencja WIOŚ w Rzeszowie 

obejmowała  na  koniec2012r  85  podmiotów  prowadzących  działalność  na  terenie  powiatu 

niżańskiego.  Podmioty  te,  z  uwagi  na  oddziaływanie  na  środowisko  podlegają  okresowym 
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kontrolom w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. W 2012r WIOŚ w Rzeszowie 

przeprowadził 19 kontroli w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu niżańskiego, w tym 12 

kontroli  planowych  i  7  kontroli  pozaplanowych,  w  tym  2  kontrole  interwencyjne,  1  kontrola 

inwestycyjna, 1 kontrola na wniosek GIOŚ, 3 kontrole na wniosek PWIOŚ.

Do przedstawionej informacji radni zadawali pytania:

-  Radny  A.Sądej  zapytał,  czy  stwierdzono  naruszenia  wymagań  ochrony  środowiska  przez 

Armatoorę  w  Nisku.  Czy nałożone  zostały  kary  na  Spółkę  i  jeżeli  tak,  to  jakie  kary?  I  jakie 

zalecenia.

- Radny R.Sroka zwrócił uwagę, że stan wody w Barcówce jest zły. Skąd to, jeżeli płynie ona przez 

teren zabudowany, ale skanalizowany? Zapytał też kiedy badania były robione i gdzie jest punkt 

pomiarowy.

- Radny B.Borowiec wyraził zdziwienie, że takie poziomy zanieczyszczeń, a dopiero nie tak dawno 

nagłośnione  w  prasie  było  przyznanie  Gminie  nagrody  „Eko-Gmina”.  Może  ta  nagroda 

uwzględniała zupełnie inne parametry związane z ekologią, ale co uwzględniała?

H.Sauermann odpowiadając wyjaśnił, że co do Armatoory, to proponuje się zwrócić ewentualnie na 

piśmie,  bo  nie  wie,  czy  były  jakieś  nieprawidłowości  stwierdzone.  Osobiście  na  kontroli  w 

Armatoorze nie był, ale cały protokół jest do wglądu i wszelkie działania pokontrolne są informacją 

dostępną. Podkreślił, że z dużą dozą pewności może jednak powiedzieć, że nie stwierdzono tam 

przekroczenia ilości i rodzajów substancji wprowadzanych do powietrza. Nie zaprzecza, że jakieś 

tam naruszenia warunków czy decyzji mogły wystąpić.

Co do Barcówki, to ciek niewielki, płynie przez tereny zabudowane, więc i oddziaływanie jest. 

Podkreślił,  że działania monitoringowe polegają na badaniu stanu jakości wody. Przyczyn takiej 

jakości nie WIOŚ nie określa i nie dochodzi. Punkt kontrolny Barcówki jest przy ujściu, już w 

Stalowej Woli.

Radny A.Madej zwrócił uwagę, że może nie jest tak źle z tą Barcówką, bo żyją tam bobry. Bardziej 

niepokoi go jakość powietrza w centrum Miasta. Tak w godz rannych, między 4.00 a 6.00 wyraźnie 

czuć palony plastik. Jakie działania można podjąć, by zidentyfikować osoby spalające plastik.

H.Sauermann  stwierdził,  że  to  raczej  pytanie  nie  do  niego.  Gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi to zadanie ewidentnie samorządu. Jako mieszkaniec i ten, który wytwarza odpady 

uważa,  że  podstawą  jest  edukacja  i  to  od  jak  najwcześniejszych  lat.  Dzieci  edukowane  w 

przedszkolu, czy szkole zwracają uwagę nawet rodzicom, by nie palili nieodpowiednim materiałem, 

by nie spalali śmieci. Poza podnoszeniem świadomości należy zwyczajnie przez Policję namierzać i 

zwyczajnie karać osoby zanieczyszczające środowisko.

Pani Burmistzr T.Sułkowska poinformowała, że Burmistzr wystosował do mieszkańców apel w tej 
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sprawie: że spalania plastików i innych odpadów w piecach domowych jest wykroczeniem, jest 

zanieczyszczaniem  środowiska.  Apel  będzie  odczytywany  w  kościołach,  przekazany  przez 

Sołtysów  i  Przewodniczących  Rad  Osiedlowych.  Liczymy  na  poprawę  świadomości  w  tym 

temacie.

H.Sauermann podkreślił potrzebę uświadamiania, że jeżeli butelkę plastikową wrzucimy do pieca, 

to problem nie znika, tylko oknem i drzwiami wraca do domu.

Zastępca  Burmistrza  wyjaśniła  odnośnie  konkursu  na  EkoGminę,  że  kryteriami  były  działania 

edukacyjne  wśród  dzieci  i  młodzieży,  a  takie  działania  w  szkołach  są  prowadzone.  Poza  tym 

kryterium były działania Gminy zmierzające do poprawy czystości środowiska: ważna była ilość 

zlikwidowanych  dzikich  wysypisk,  rozwój  sieci  i  ilość  podłączeń  do  nowo  powstałej  sieci 

kanalizacyjnej. Takie były kryteria i spełnialiśmy je jako Gmina. Nie chodziło o to, czy środowisko 

jest  zanieczyszczone,  czy  nie,  ale  jakie  działania  podejmuje  Gmina,  by  poprawić  czystość 

środowiska.

Wiceprzewodniczący B.Tofilski  poinformował,  że  Miejska  Biblioteka  wraz  ze  stowarzyszeniem 

ekologicznym z Woliny wydała ok 2000 ulotek na temat właściwego segregowania i postępowania 

ze  śmieciami.  Ulotki  te  dotarły  do  uczniów  w  szkołach.  Dodał,  że  dzięki  społecznemu 

zaangażowaniu  nawet  w  ostatnim  czasie  zostały  namierzone  dwa  dzikie  wysypiska  śmieci. 

Prawdopodobnie winni zostaną ukarani, bo była możliwość identyfikacji właścicieli śmieci.

Pani Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali przedstawicielowi WIOŚ za współpracę, za 

przygotowanie informacji i przedstawienie jej na sesji.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 5.

Kierownik Rejonu Dróg Krajowych Cz.Łopucki poinformował, że w 2013r w ramach bieżącego 

utrzymania  dróg krajowych  Nr  19  i  77  wykonane  były  następujące  prace:  remonty  cząstkowe 

nawierzchni,  odnowa  oznakowania  poziomego,  oczyszczenie  nawierzchni,  koszenie  traw  pasa 

drogowego, wymiana i regulacja barier na dojazdach do mostu w Zarzeczu, remont przepustu pod 

drogą nr 19 w Racławicach. Łączna wartość wykonanych prac wynosi ok. 498 tys zł. Zrealizowane 

zostało  również  zadanie  inwestycyjne  tj  położono nakładkę asfaltową na  długości  ok 3 km na 

odcinku Nisko-Nowosielec.

Poinformował,  że w planach na 2014r jest remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Zarzecze – 

Nisko tj od mostu do ronda, ale z wyłączeniem ronda, i od ronda do granicy miasta, w kierunku 

Rzeszowa. Remont będzie polegał na sfrezowaniu nierówności i położeniu 3 warstw bitumicznych, 

oraz  roboty towarzyszące:  uzupełnienie  poboczy,  wykonanie  przepustów pod drogą.  Planowana 

wartość tych inwestycji to kwota 8 015 tys zł.
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Dodał, że w kwestii dalekosiężnych planów to właśnie 20 listopada podpisana została trójstronna 

umowa  między  GDDK,  samorządem  Stalowej  Woli  i  wykonawcą  z  Kielc  na  opracowanie 

dokumentacji  obwodnicy Niska  i  Stalowej  Woli.  Termin realizacji  opracowania koncepcji  –  12 

miesięcy.

Kierownik Łopucki poinformował również, że trwają prace nad wydaniem decyzji środowiskowej 

na realizację S19 na odcinku Domostawa – Stobierna. Dokumenty są uzupełniane co jakiś czas w 

zależności od potrzeb RDOŚ w Rzeszowie. Podkreślił, że rekomendowany był wariant w9, ale po 

stanowczych  wystąpieniach  Gminy  Nisko,  Powiatu  Niżańskiego  i  gmin  ościennych  RDOŚ  w 

Rzeszowie wezwał Generalną Dyrekcję o uzupełnienie wniosku o inny wariant przebiegu tej drogi.

Wniosek został uzupełniony. Pozytywnie zaopiniowany w Warszawie. Jest to wg wariantu w5.

Dodał jeszcze, że są dwa programy odnośnie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: redukcja 

ofiar śmiertelnych i poprawa bezpieczeństwa na odcinkach o dużym natężeniu ruchu. Złożone są do 

tych  programów  dwa  wnioski:poprawa  bezpieczeństwa  na  skrzyżowaniu  ul.Rzeszowska  –  ul. 

Rzeszowska Boczna (przy zjeździe z wiaduktu) i skrzyżowanie u. Tysiąclecia – ul. Sandomierska. 

Zadania zgłoszone są do Centralnej Dyrekcji, tam tworzony jest ranking zadań i w zależności od 

posiadanych  środków  i  uzyskanej  kolejności  na  liście  rankingowej  zadania  będą  realizowane. 

Czekamy na ogłoszenie listy rankingowej.

Przewodniczący A.Sądej stwierdził, że rok temu była mowa o tym skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej 

i ul. Tysiąclecia. Z otrzymanej wówczas informacji wynikało, że to zadanie jest wśród 627 innych 

zadań.  Dziś  mówi Kierownik,  że to  zadanie  przyszłościowe,  że  ranking:  to  na którym miejscu 

możemy w tym rankingu się znaleźć?

Kierownik Łopucki wyjaśnił,  że ranking jest  tworzony na podstawie wypadkowości i natężenia 

ruchu.  Początkiem  stycznia  ranking  będzie  ogłoszony,  choć  nie  znaczy,  że  zadanie  będzie 

automatycznie dużo wyżej.

Przewodniczący  Z.Kotuła  zwrócił  uwagę,  że  jeżeli  już  jest  program  mówiący  o  podniesieniu 

bezpieczeństwa, to można by oczekiwać od Generalnej Dyrekcji więcej: brakuje takiego zadania 

jak  ścieżka  rowerowo-piesza  na  odcinku  Nisko-Nowosielec.  Poza  tym  potrzebne  byłoby 

kompleksowe  rozwiązanie  problemu  rowerzystów  na  odcinku  Stalowa  Wola  –  granice  Gminy 

Nisko – Wolina. Ruch na tej trasie jest bardzo duży, jest bardzo niebezpiecznie dla rowerzystów. 

Należy coś przedsięwziąć, bo ilość samochodów zwiększa się.

Radny P.Tofil stwierdził, że przed rokiem na tej sali Kierownik Łopucki informował, że ma być 

wykonana nowa nawierzchnia od Zarzecza do ronda.  Wykonana była od Niska do Nowosielca, 

mimo że była chyba w lepszym stanie. Dlaczego. Poza tym dalej chodzi o przejście w Podborku:  

przekonywał Pan Kierownik, że przejścia są zbyt gęsto i nie ma możliwości. Od Niska do Zdziar  
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jest  tylko  jedno  przejście:między  ul.  Kopernika  i  ul.  Tysiąclecia,  więc  chyba  niezbyt  gęsto. 

Dlaczego więc na Podborku nie może być tego przejścia?

Wiceprzewodniczący  J.Sroka  zapytał,  czy  obwodnica  Niska  i  Stalowej  Woli  ma  już  ustalony 

konkretny przebieg, czy to wciąż szukanie koncepcji. Jest to sprawa ważna dla realizacji różnych 

inwestycji,  by wiedzieć,  którędy będzie  trasa  tej  drogi.  I  czy  ta  podpisana  trójstronna  umowa 

spowoduje, że na koniec listopada przyszłego roku dokumentacja obwodnicy będzie gotowa?

Radny  R.Sroka  stwierdził,  że  na  ul.  Sandomierskiej  były  słupki  które  dawały  pieszym  i 

rowerzystom  poczucie  bezpieczeństwa.  W  tej  chwili  nie  ma  słupków  i  kierowcy  jeżdżą 

niebezpiecznie. Może byłaby możliwość bodaj położenia tej białej linii, której przejechanie daje się 

kierowcy odczuć  w  postaci  drgań.  Może  zwiększałoby  to  poczucie  bezpieczeństwa  pieszych  i 

rowerzystów.

Przewodniczący Rady zapytał na jakim etapie jest remont mostu na Barcówce na drodze nr 19.

Kierownik Cz. Łopucki odpowiedział:

- most na Barcówce: dokumentacja jest opracowana, czekamy na pozwolenie na budowę. Obecnie 

przygotowywany jest teren i materiały, bo zaplanowany jest most z mostem objazdowym, jedno 

jezdniowym, by ruch odbywał się normalnie: wahadłowo.

-  co  do  odcinka  drogi  Stalowa  Wola  –  Nisko  i  ruchu  rowerzystów  i  pieszych,  to  Kierownik 

poinformował, że bynajmniej nie Generalna Dyrekcja zdjęła te słupki. To ludzie je usunęli. Przez 

trzy lata Rejon wymieniał i uzupełniał, ale ostatecznie poddał się. Zaś linie wibracyjne stosuje się w 

terenach niezabudowanych.  Gdyby je  zastosować w tym miejscu,  to  wszyscy zgłosiliby się  ze 

skargą, że nie mogą spać. Podkreślił, że cały czas jest poszukiwane rozwiązanie problemu pieszych 

i rowerzystów na tym odcinku.

- co do obwodnicy Niska, to nie jest tak, jak mówi radny. Jest decyzja środowiskowa RDOŚ o 

przebiegu drogi. Na tej podstawie jest opracowywana koncepcja. Wiadomo, że jest to wariant 3a. 

Jest już wiadomo jakimi działkami będzie ona przebiegać, ile terenów zajmie. Ten drugi etap będzie 

się  wiązał  z  zaprojektowaniem  budowli  inżynierskich,  szerokości  pasa  drogowego,  terenu 

niezbędnego itd. Trwało to 1,5 roku, bo do wcześniejszej decyzji były odwołania, które należało 

rozpatrzyć. Obecnie są już rozgraniczone pasy od 50m do 200m, w których ta inwestycja ma się 

zmieścić.

- co do remontu drogi Zarzecze – Nisko, i wykonanej nakładki Nisko-Nowosielec, to są dwie różne 

sprawy.  Remont  jest  wykonywany  ze  środków  na  remonty,  a  odcinek  Nisko-Nowosielec  był 

realizowany z nakładek. Nakładkę wykonuje się tam, gdzie nawierzchnia jest dobra, ale obciążenie 

ruchu zbyt duże. Wzmacnia się ją nakładką. Tak było zrobione. A dlaczego remontu Zarzecze – 

Nisko  nie  wykonano?  Bo  środków  nie  starczyło,  ale  teraz  jest  na  pierwszym  miejscu  w 
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województwie ta inwestycja.

-  co do ścieżek rowerowych, to Kierownik Łopucki zaznaczył,  że nigdy od współpracy w tym 

zakresie się nie odżegnują.  Akurat na odcinku Nisko – Nowosielec dysponują takim pasem, po 

prawej stronie . Jednak musi być też inicjatywa samorządu w tej kwestii. Należałoby wprowadzić 

ten temat do swoich zadań, zwrócić się z propozycją współpracy, uzyskać warunki, określić kto i 

co. W ten sam sposób do tej pory realizowane były chodniki.

- co do przejścia w Podborku to jedna odpowiedź była. Zdaniem Kierownika Łopuckiego nie była 

zadowalająca i zwrócił się ponownie, wskazując to miejsce jako niebezpieczne. Czeka na komisję 

mającą określić stopień zagrożenia i możliwość wyznaczenia przejścia.

- skrzyżowanie Tysiąclecia z ul. Sandomierską: nic więcej ponadto, co powiedziane: jest ranking. 

Będzie widać na jakiej pozycji zadanie się uplasuje. Nie wiadomo, czy akurat sygnalizacja świetlna 

będzie. Rozwiązanie zależy od natężenia ruchu. Tam mogą być przewidziane światła z uwagi na 

ograniczenie terenu.

Przewodniczący Rady poinformował,  że ponieważ przedstawiciela  Dróg Krajowych nie  będzie, 

pozostaje jedynie jego informacja pisemna przesłana dla Rady Miejskiej (zał nr 2).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego J.Graniczny poinformował, że Komisja 

analizowała  szczegółowo  wszystkie  informacje  odnośnie  dróg.  Wysoko  oceniła  przygotowane 

sprawozdania a obrazem zaangażowania radnych były zadawane pytania, zresztą powtórzone tu na 

sesji.

Radny P.Tofil stwierdził,  że chciałby zapytać, czy planowana przez PZDW odnowa nawierzchni 

drogi wojewódzkiej Nr 858 od skrzyżowania z drogą Nr 19 do nowo wybudowanego wiaduktu nad 

LHS będzie zrealizowana.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  takie  zapytanie  można  przekazać  i  zapewne  odpowiedź 

otrzymamy.

Następnie  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  B.Rybczyńskiego  o  przedstawienie 

informacji o inwestycjach na drogach powiatowych.

Dyrektor Rybczyński stwierdził, że dróg powiatowych na terenie Gminy Nisko nie ma dużo, ale 

wykonano 2220mb przebudowy drogi Rudnik Kończyce w miejscowości Kończyce. W zakres prac 

wchodziło  położenie  dwóch  warstw,  wybudowanie  poboczy,  oczyszczenie  i  odmulenie  rowów. 

Inwestycja wykonana była prawidłowo i poprawiła komunikacje przez Kończyce.

Dalej Dyrektor poinformował, że zlecone jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

przepustu w ciągu drogi powiatowej ul. Długa. Są pewne trudności i możliwe, że dokumentacja w 

tym roku  nie  będzie  zakończona.  Mają  być  dwa  warianty:  całkowitego  rozebrania  obecnego  i 

budowa nowego przepustu oraz remont obecnego przepustu.

10



Również w trakcie jest opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nowa Wieś – 

Przędzel. Koszt tej dokumentacji – 29 397 zł.

Zaznaczył,  że  na  początku  tego  roku  Powiat  musiał  partycypować  w  kosztach  remontu  ul. 

Sandomierskiej. Podzielił koszty wraz z Gminą Nisko.

Poinformował,  że  na  bieżąco  wykonywane  są  roboty  utrzymaniowe,  czystość  dróg, 

chodników,oznakowanie,  pewne  nawierzchnie  wymagają  uzupełnienia,  odkrzaczanie,  koszenie 

poboczy. Również do zimy drogi powiatowe są już przygotowane.

Dyrektor B.Rybczyński podkreślił, że inwestycje na 2014r będą znane po zatwierdzeniu budżetu na 

2014r.

Radny  R.Sroka  stwierdził,  że  w  sierpniu  było  skierowane  z  Urzędu  pismo  do  Zarządu  Dróg 

Powiatowych  w  sprawie  budowy  chodnika  przy  ul.  Sopockiej.  Chciałby  wiedzieć  jaka  była 

odpowiedź.

Radny M.Pachla zapytał, czy jest możliwość ustawienia lustra przy ul. Dąbrowskiego, w pobliżu 

przejazdu kolejowego, naprzeciw wyjazdu od PP Ruszkowskich. Zupełnie nie widać z lewej strony, 

nawet z obu stron nie widać, czy coś jedzie. Ostatnio doszło do dużej stłuczki w tym miejscu. Na 

szczęście nikomu nic się nie stało, ale problem jest ważny.

Przewodniczący Z.Kotuła zwrócił uwagę na dwa przejścia w Nisku: do TESCO i Inter Marche: są 

wprawdzie dobrze oznakowane, ale  chodziłoby o tzw „przejścia aktywne”.

Dyrektor B.Rybczyński wyjaśnił, że ul. Sandomierska jest już przekazana do Generalnej Dyrekcji 

DK.

Co do chodników, to Dyrektor podkreślił, że w obecnej kadencji Zarząd Powiatu nie partycypował 

w budowie chodników. Nie znaczy, że jest to niemożliwe. Osobiście analizował tę dokumentację, 

jest ona z 2009r, pewne decyzje są już nieważne, ale to dałoby się zrobić. Był na gruncie kilka razy,  

nawet ze Starostą. Wyjął nowe mapy. Są tam problemy. Działki prywatne dochodzą miejscami tak 

blisko jedni, że nie da się usytuować chodnika, jeżeli nie odsunie się granicy działki. Druga sprawa, 

to słupy energetyczne, sieć teleinformatyczna blisko krawędzi jezdni. Dodatkowo, jeżeli ograniczy 

się jezdnię krawężnikiem, to woda gdzieś musi się podziać, nie wyparuje. Brak jest tam kanalizacji 

burzowej, jest tylko sanitarna. Z tych odcinków, z których wody opadowe spływają do kanalizacji 

sanitarnej płaci Powiat ogromne pieniądze. Wszystko razem powoduje, że inwestycja jest bardzo 

kosztowna.  Następnie  bardzo  kosztowne  jest  utrzymanie  chodników:chodniki  zarastają,  przy 

krawężnikach zbiera się  bardzo dużo nieczystości.  Najgorzej,  gdy przychodzi  zima,  bo nie  ma 

sprzętu do utrzymywania chodników w należytym stanie, a dodatkowo zaczyna się wówczas taka 

gra: z chodnika na drogę, z drogi na chodnik. Wywożenie śniegu nie rozwiązuje problemu, bo jest 

drogie, nie można byle gdzie, to są zanieczyszczone odpady, więc problem jest duży.
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Radny R.Sroka stwierdził, że ludzie chętnie odstąpią pod chodnik, ale muszą wiedzieć jak daleko 

odsunąć ogrodzenia.

Zdaniem Dyrektora to pytanie akurat nie jest bez odpowiedzi: minimum 1,5m.

Co  do  lustra  przy  ul.  Dąbrowskiego  w  Podwolinie,  to  Dyrektor  zadeklarował,  że  sytuację 

przeanalizuje  i  jeżeli  rzeczywiście  mogłoby poprawić  to  bezpieczeństwo,  to  w przyszłym roku 

zostanie zakupione i zamontowane.

Wiceprzewodniczący  B.Tofilski  zapytał  o  możliwość  wykonania  ścieżki  rowerowej  wzdłuż  ul. 

Nowej, w kierunku Podwoliny. W porze jesiennej, jest ciemno, rowerzyści są mało widoczni, jest 

niebezpiecznie. Czy była jakaś koncepcja rozważana?

Dyrektor Rybczyński stwierdził, że nie on o tym decyduje. W pasie drogowym nie ma możliwości. 

Jeżeli Burmistrz dysponuje gruntem i uzgodni ze Starostą, to ścieżka może być realizowana.

Na  prośbę  Przewodniczącego  Kierownik  Łopucki  wyjaśnił,  że  sygnalizowanie  przejścia  dla 

pieszych światłami stosuje się tam, gdzie przechodzą dzieci. Przy TESCO i Inter Marche nie stosuje 

się takiej sygnalizacji. Przejścia są dobrze oznakowane.

Radni zwracali uwagę, że piesi nie są widoczni na tym przejściu o zmroku.

Przewodniczący Graniczny stwierdził, że osobiście obserwował sytuacje na tym przejściu i uważa, 

że zmiana koloru oprawy lampy, by światło było białe mogłaby poprawić widoczność na przejściu.

Zdaniem  radnego  A.Madeja  na  tym  odcinku  powinna  świecić  się  każda  lampa.  Nie 

oszczędnościowo: co druga.

Pani Burmistrz T.Sułkowska stwierdziła, że będzie włączona każda lampa i zobaczymy jak wpłynie 

to na bezpieczeństwo.

Następnie Pani Burmistrz T.Sułkowska przedstawiła w skrócie informację odnośnie inwestycji na 

drogach gminnych (zał 3).

Poinformowała, że Gmina na  bieżąco realizuje zadania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej 

z  udziałem  środków  zewnętrznych  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego,  dotacji  w  ramach  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  i  usuwania  skutków 

powodzi oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W roku 2012 wykonano następujące inwestycje:

1. Remont nawierzchni poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na niżej wymienionych drogach 

położonych na terenie Niska: wartość – 753 331,90 zł

2. Remont dróg gminnych realizowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych z  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:ul. Dąbrowskiego 760 m,

ul. Rondo 308 m. Dofinansowanie 80%  –  220 624,00 zł,

Całkowita wartość realizowanego zadania – 279 063,63 zł,
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3. Utwardzenie placu szkolnego pod „Miasteczko ruchu drogowego” przy PSP nr 1  w Nisku: 

wartość – 63 849,30 zł

4.  Wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej  z kostki betonowej przy PSP nr 6 w Podwolinie: 

wartość – 28 202 zł

5. Wykonanie przepustu wraz z utwardzeniem tłuczniem odcinka drogi ul. Dąbrowskiego: wartość 

23 958 zł

6. Remont dróg gminnych położonych na terenie Niska: wartość – 68 553,20 zł

remontu nawierzchni asfaltowej na odcinku 62 m na ul. 3 Maja w Nisku,

remont chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej na odcinku 21 m na ul. Wyszyńskiego w 

Nisku,  remont  nawierzchni  asfaltowej  na  odcinku  o  długości  20  m  na  ul.  Wyszyńskiego, 

przebudowa istniejących chodników na łukach skrzyżowań ul. Kościuszki- Sportowej i Sportowej- 

Słowackiego, remont nawierzchni asfaltowej o pow. 68 m2 w pasie drogi gminnej ul. Fredry

7. Oznakowanie dróg w Gminie Nisko: wartość – 30 137 zł

8. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki: wartość – 21 104 zł

9. Modernizacja dróg ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na finansowanie zadania 

pn:  „Budowa i  modernizacja  dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.  Całkowita  wartość – 93 

750,00 zł

10.  Wykonanie zjazdów na ul. Krasickiego: wartość – 38 597,92 zł

11.  Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy cmentarzu w Nisku: wartość – 19 972,13 zł,

12. Remont nawierzchni asfaltowych przy użyciu remontera: wartość – 36 900 zł,

13. Bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Nisko: wartość –130 885 zł

W 2013r. zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące zadania

1. Remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych:

koszt realizacji inwestycji – 250 543,15 zł

ul. Armii Krajowej na odcinku 112 m, do ul. Gen. Andersa w Nisku,

ul. Nowowiejska na odcinku 234 m, w Racławicach,

ul. Rzemieślnicza na odcinku 275m, w Nisku,

ul. Tęczowa na odcinku 90 m, w Nisku

2. Wykonanie nawierzchni dróg, chodników, utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Gminy i 

Miasta Nisko, etap I: koszt realizacji inwestycji wartość 1 101 440,44 zł

3. Remont dróg z udziałem środków z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II 

Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania pn. „Skomunikowanie części sołectwa 
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Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych”:

Dofinansowanie 49,99% – 280 969,00 zł,

Całkowita wartość zadania – 562 049,75 zł

4. Remont drogi gminnej zrealizowanej ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

ul. Torowej w Nisku, odcinek o dł. 1 560 m

Dofinansowanie 80% – 405 010,00 zł.

Całkowita wartość realizowanego zadania wyniosło 586 644,58 zł.

5. Modernizacja dróg ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na finansowanie zadania pn: „Budowa i modernizacja 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych”:

modernizacja drogi rolniczej w Racławicach i Wolinie o dł. 760 m: wartość 35 041,96 zł

modernizacja drogi rolniczej w Wolinie o dł. 420 m: wartość 30 352,83 zł

Dofinansowanie zadania – 55 000 zł,

Całkowita wartość – 65 394,79 zł

6. Remont nawierzchni dróg i chodników położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II: 

wartość 1 020 879,34 zł

ul. Borowa 332 m,

ul. Piaskowa 112 m,

ul. Podleśna 530 m,

remont drogi przy boisku w Racławicach,

ul. Kręta (Zarzecze) 461 m,

remont chodnika przy ul. Wańkowicza,

remont nawierzchni placu przy PUP w Nisku,

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie robót 28 listopada 2013r.

7. Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej: wartość 32 353,92 zł

ul. Willowa,

ul. Kwiatowa,

ul. Gozdowa (Zarzecze),

ul. Stara (Zarzecze),

8. Oznakowanie dróg w Gminie Nisko: wartość 39 411,91 zł

9. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki: wartość 25 697,18 zł

10. Remonty bieżące: – 96 257 zł

14



Do przedstawionej informacji radni zadawali pytania.

Radny R.Sroka zapytał na jakim etapie jest dokumentacja ul. Krzywej. Dalej zapytał dlaczego w 

tym sprawozdaniu ul. Torowa pojawia się dwa razy, jako osobne inwestycje. Czy do wydatków na 

drogi można zaliczyć renowację oczka wodnego w Racławicach, bo tak zostało to zapisane. Nie 

znalazł też w sprawozdaniu ul. Jaśminowej, a wie, że była zrobiona.

Radny A.Madej zapytał Prezesa MZK Z.Kuziorę jak są naliczane opłaty od właścicieli  dróg, w 

jakiej wysokości i czy płacą.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej, w imieniu Komisji, 

bardzo wysoko ocenił obszerny, szczegółowy materiał dotyczący inwestycji na drogach gminnych.

Pani Burmistrz odpowiadając radnemu R.Sroce poinformowała, że dokumentacja 4 dróg, w tym ul. 

Krzywej jest w trakcie opracowywania.

Co do ul. Torowej, to pierwszy raz była remontowana ze środków na usuwanie skutków powodzi, 

było łatanie dziur, a następnie, po pozyskaniu odpowiednich środków zostało wybudowane 1,5km 

drogi.

Pani  Burmistrz  wyjaśniła  również,  że  ul.  Jaśminowa  nie  była  wybudowana  ani  z  asfaltu,  ani 

tłucznia. Jedynie położony został destrukt. Zostało to uwzględnione w remontach.

A oczko wodne, to zapewne porządkowanie terenu przy oczku wodnym, może dojazd do oczka 

wodnego.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że ze względu na liczne pytania zadawane podczas dyżurów 

prosi o bliższe informacje na temat dokumentacji tych 4 ulic: między Głowackiego a Reymonta,  

Rzeszowską Boczną I, przedłużenie Szopena i Krzywą na Malcach.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że wykonawca Pan Z.Lach złożył wymagane dokumenty w RZGW w 

Krakowie i czeka na zwolnienie zakazów dotyczących terenu Warchołów i Barc. Liczy, że do końca 

tego miesiąca uzyska to zwolnienie i wówczas wystąpi o operat wodno-prawny i do Starostwa o 

pozwolenie na budowę.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom Zarządów dróg przybyłych na posiedzenie: 

Cz. Łopuckiemu i B.Rybczyńskiemu za przygotowanie i przedstawienie informacji.

Pani Burmistrz podziękowała obu Panom za współpracę z Gminą Nisko dla poprawienia jakości 

dróg i zwiększenia  bezpieczeństwa na tych drogach.

Prezes MZK Nisko Z.Kuziora odpowiadając na pytanie radnego A.Madeja wyjaśnił,  że Zarządy 

Dróg maja podpisane umowy i płacą za odprowadzane wody opadowe.

Ad 6.

W imieniu  Burmistrza  informacje  o  realizacji  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  w 
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Gminie przedstawił Kierownik Ref OSK – W.Pracoń.

Poinformował,  że  informacja  taka  Radzie  przedkładana  jest  corocznie.  Nie  ma  potrzeby 

powtarzania  tego,  co  w  pisemnej  informacji  radnym  przekazał  (zał  nr  4).  Zwrócił  uwagę,  że 

największym problemem są  podłączenia  do  kanalizacji.  Z  4006 gospodarstw domowych,  które 

złożyły deklarację „śmieciową” aż 1900 nie ma umowy na zrzut ścieków. Z tej liczby ok 400 – 500 

ma możliwość podpięcia się do kanalizacji. Dotyczy to głównie Zarzecza, Malc, Racławic. W ciągu 

ostatnich  2  lat  na  możliwość  200  podpięć  w  Zarzeczu  jest  ok  20  podłączeń.  Przykładowo na 

Warchołach i Barcach, mimo że inwestycja jeszcze nie skończona – połowa nieruchomości jest 

podpięta. Z tego wynika, że tam oczekiwano takiej inwestycji.

Innym  poważnym  problemem  pozostaje  wciąż  problem  opieki  nad  bezdomnymi,  chorymi  i 

porzuconymi  psami.  Ustawa  ,  ustawą,  ale  na  całe  województwo  podkarpackie  jest  jedynie  3 

schroniska, przepełnione. W tej sytuacji, decyzją Burmistrza odławiane są jedynie psy agresywne i 

ranne w wypadku.

Co do usuwania odpadów komunalnych, to w 2012r odbierane były przez 3 podmioty, a od połowy 

2013r wyłoniona w przetargu firma ASA.

Przewodniczący Rady zapytał   jakie  działania  podejmuje  Gmina  w  kwestii  podpisywania  tych 

umów na zrzut ścieków.

Kierownik W.Pracoń stwierdził, że w chwili obecnej  żadnych, bo nie sposób ogarnąć deklaracji 

śmieciowych. Po raz drugi są składane i choć wydawało się, że obniżenie stawki przyczyni się do 

sprawniejszego składania ich,  to do niedawna było opornych 500. Po 4-krotnych interwencjach 

zostało jeszcze ok 200 . Małe prawdopodobieństwo, że do końca roku zostaną złożone.

Zastępca  Burmistrza  zwróciła  uwagę,  że  nie  można  powiedzieć,  że  żadnych  działań  się  nie 

podejmuje. Przeanalizowanie i  zweryfikowanie nieruchomości podpiętych do kanalizacji,  to jest 

bardzo duża praca wykonana. Ta lista 4006 gospodarstw została przekazana Prezesowi MZK do 

weryfikacji  i  w  grudniu  Pan  Prezes  ma  przedstawić  listę  podłączonych  i  niepodłączonych 

nieruchomości  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej.  Mając  rzetelną  listę  nie  podłączonych  może 

Urząd  wszczynać  procedurę,  bo  w  sytuacji,  gdy  sieć  istnieje  wykonanie  przyłącza  jest 

obowiązkowe.

Radny  B.Borowiec  zapytał  o  działania  jakie  Gmina  podejmie,  jakie  środki,  by  uzyskać  cel: 

wykonanie  przyłącza  do  kanalizacji.  Zapytał  też,  czy  nie  ma  zagrożenia  dla  uzyskania  tych 

warunków wymaganych przez UE przy dofinansowywaniu inwestycji budowy kanalizacji tj ilości 

podłączeń  do  powstałej  sieci.  Było  wcześniej  pismo  z  Urzędu,  że  zagrożona  jest  ta  sprawa. 

Skutkowałoby to koniecznością zwrotu środków unijnych.

 Zdaniem radnego P.Tofila to jest sprawa prosta:  Prezes MZK ma dane ile wody zużywa dane 
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gospodarstwo. Należy egzekwować potwierdzenie oddania tej  samej  ilości  ścieków. Przecież ci 

ludzie  zatruwają  innych.  Są  przypadki,  że  szambo  wpuszczane  jest  do  studni.  Należy  to 

zdecydowanie uporządkować.

Radny M.Juśko zapytał pod jaki numer do Gminy należy dzwonić w sprawie agresywnego lub 

rannego psa,  bo jeżeli  Policja dzwoni bezpośrednio do lekarza z którym Gmina ma umowę, to 

odsyła do Gminy.

Pani Burmistrz poleciła, by Prezes MZK odpowiedział radnemu B.Borowcowi.

Prezes  Z.Kuziora  stwierdził,  że  po  stwierdzeniu  uchylania  się  od  wykonania  przyłącza  do 

kanalizacji będzie podpisana umowa z danym właścicielem nieruchomości, że w ciągu 3 miesięcy 

wykona przyłącz.  Do podpisywania tych umów Prezes będzie miał pełnomocnictwo Burmistrza 

Gminy i  Miasta.  W przypadku niewywiązania się  z ustalonego terminu,  Gmina będzie musiała 

zastosować  inne  środki.  Do  stosowania  kar  Prezes  nie  ma  żadnych  umocowań.  Oczywiście 

naliczenie należności jest stosunkowo proste, gdy jest dokumentacja poboru wody. Poinformował, 

że  w bieżącym roku podpisanych  zostało  106 umów na  odbiór  wody i  176 na  zrzut  ścieków. 

Rzeczywiście  najlepiej  podpisywanie  umów  wygląda  na  Warchołach  i  Barcach.  Podkreślił,  że 

aktualnie kończy się etap kanalizacji w Malcach, następuje odbiór kolejnego odcinka w Zarzeczu. 

Może do końca roku jeszcze pojawią się nowe umowy.

Odnośnie  telefonu  kontaktowego  w sprawie  zwierząt  rannych  lub  niebezpiecznych,  Kierownik 

W.Pracoń  poinformował,  że  Policja  ma  przekazany nr  tel  kontaktowego pracownika,  który ma 

obowiązek odbierać telefony również w soboty i niedziele. Podkreślił jednak, że Policja upraszcza 

sobie sprawę i dzwoni nie bacząc do kogo droga należy. Na takie telefony pracownik reagował nie 

będzie.  Drogi  wojewódzkie  mają  wyłonionego  wykonawcę  do  usuwania  tych  zwierząt 

poszkodowanych na  ich  drogach.  Drogi  krajowe i  powiatowe uchylają  się  od tego obowiązku. 

Gmina trochę przyzwyczaiła wszystkich, że robi to na własny koszt i teraz trudno wyegzekwować 

od tych zarządów stosowne do ustawy działania.

Radny M. Juśko stwierdził, że ten numer urzędnika nie zawsze odbiera. Gdy dzwonią do zarządu 

dróg, to oni mówią, że ich nie interesuje pies. To sprawa Gminy.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że jak zawsze chodzi o pieniądze. Gmina wezwie lekarza do psa przy 

drodze  powiatowej,  ale  on  wystawi  rachunek.  Jeżeli  ten  rachunek  wyślemy do  Zarządu  Dróg 

Powiatowych, to oni go odeślą. I to jest problemem.

Przewodniczący zamknął temat.

Ad 7 

1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r przedstawił Skarbnik Gminy.

Wyjaśnił, że projekt został rozszerzony. Pierwotnie były tylko dochody z tytułu opłaty za wycinkę 
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drzew.

Skarbnik wyjaśnił, że decyzją Starosty Niżańskiego dot. wycięcia drzew z terenu gminnego – pas 

drogowy  na  os.  Malce  związaną  z  budową  kanalizacji  sanitarnej   została  ustalona  opłata  w 

wysokości  53024,77 zł,  która  jest  jednocześnie  dochodem i  wydatkiem budżetu  gminy.  Zatem 

środki te nie rodzą żadnych skutków finansowych dla budżetu gminy. Dalej poinformował, że w § 2 

projektu uchwały przychody budżetu na pokrycie deficytu zawarte w uchwale budżetowej, jako 

kredyt bankowy zamienia się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Wyjaśnił, że w budżecie, jako 

pokrycie deficytu był zapisany kredyt bankowy w kwocie 4 mln zł.  W międzyczasie wystąpiła 

nadwyżka budżetowa, którą pokryto kredyt. Dalej poinformował, że otrzymaliśmy od Wojewody 

dotację  dla  oddziałów przedszkolnych i  przedszkoli  w kwocie 98.739 zł.  Środki na utrzymanie 

przedszkoli zostały już wcześniej  zabezpieczone w budżecie gminy w związku, z czym dotację 

przeznacza się na następujące wydatki:

- remonty nieruchomości gminnych 20 000 zł, (remont budynku w Nowosielcu)

-  zwiększenie  wydatków  na  wykonanie  podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  do  budynku 

mieszkalnego przy ul. Sandomierskiej 18-  24 000 zł, (po opracowaniu kosztorysu okazuje się że 

brakuje jeszcze 24 tys.)

-  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  w  szkołach  podstawowych  –  41 139  zł,(po  opracowaniu 

kosztorysu na wymianę oświetlenia w ZS Nr 3 okazało się, że brakuje 41 139 zł , w związku z 

czym środki na  ZUS w szkołach tymczasowo zostały przesunięte na inwestycje w oświacie, teraz 

wrócą do pierwotnego działu)

- udział własny w finansowaniu stypendiów – 1100 zł,

-  opłatę  za  wody  opadowe  za  miesiąc  grudzień  2013r  –  12 500  zł.  (od  1  grudnia  br.  Gmina 

podpisała  umowę  z  MZK  na  odprowadzanie  wód  opadowych  do  kanalizacji  ogólnospławnej, 

Umowa będzie też obowiązywała w przyszłym roku, zatem w autopoprawce do projektu budżetu na 

2014r będziemy musieli uwzględnić te opłaty – Burmistrz zaproponuje kwotę 150 tys zł).

Przewodniczący A.Sądej przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej względem projektu.

Radny A.Madej  zwrócił  uwagę,  że 150 000 zł  to  na cały rok nie  mało.  Zapytał,  czy są jakieś 

pomysły na zmniejszenie kosztów. Zauważył, że woda to dobro, które należy zagospodarowywać 

np. na Małych Plantach do podlewania kwiatów na klombach. 

Pani Burmistrz stwierdziła, że należy nad tym zastanowić się wspólnie.

Radny B.Borowiec przypomniał, że wielokrotnie mówił o możliwości skierowania wód opadowych 

z Oś. Tysiąclecia do Barcówki, ale kanalizacja burzowa jest niedrożna. Dalej nie widzi, by w tym 

temacie coś się działo: nie widzi, by był projekt, by były środki na wykonanie projektu.

Prezes MZK wyjaśnił, że to Spółka będzie wykonywała w styczniu ten projekt.
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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 XLI/327/13

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok  /zał nr 5 protokołu/

2/

Kolejny projekt uchwały dotyczył obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawy do naliczenia 

podatku rolnego.

Skarbnik wyjaśnił, że zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 

rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania 

podatku rolnego. W ubiegłym roku z uwagi na wysoką cenę żyta została ona obniżona o 30 % i w 

2013r na  obszarze gminy Nisko obowiązuje  kwota  53,10 zł/dt.  W br.  ceny żyta  trochę  spadły, 

dlatego też proponuję się jej obniżenie o 20%. tj. z kwoty 69,28 zł/dt na kwotę 55,42 zł/dt. Obniżka  

spowoduje, że wpływy z podatku rolnego będę większe o 20 000 zł.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XLI/328/13

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na 2014r /zał nr 6 protokołu/

3/

Następny  projekt  dotyczył  zmiany  uchwały  w  sprawie  zasad  usytuowania  na  terenie  Gminy  i 

Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przedstawiła go Pani Burmistrz. Poinformowała, że zmiana dotyczy zmniejszenia odległości tych 

puntów sprzedaży i podawania alkoholu od placówek oświatowo-wychowawczych i miejsc kultu. 

Projekt uchwały zawiera propozycję obniżenia tej odległości ze 100m do 50m.

Dodała, że ponieważ taka opinia jest wymagana, projekt ten uzyskał pozytywną opinię Dowódcy 

Garnizonu Nisko.

Przewodnicząca M.Wybacz poinformowała, że Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Zdaniem radnego R.Sroki, jeżeli chodzi tu o lokal „Małgosia”, powinno to być konsultowane z 

proboszczem Parafii Św. Józefa. Ogólnie uważa, że Rada nie powinna zmniejszać tej odległości.

Radny  B.Borowiec  zapytał,  czy  ta  zmiana  nie  spowoduje  konfliktu  z  Gminnym  Programem 

Profilaktyki. Czy było to sprawdzone. Zapytał też ilu było wnioskodawców o takie zmniejszenie.

Pani Burmistrz potwierdziła, że nie ma sprzeczności zapisów tej uchwały z Gminnym Programem 
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Profilaktyki. Wniosek był tylko jeden.

Zdaniem radnego A.Madeja zakazy niczego nie załatwiają. Są inne czasy i nie można ograniczać 

działalności.  Ważne jest,  by Gmina lepiej  kontrolowała może lokale np.  czy nie jest  podawany 

alkohol młodzieży, nietrzeźwym. Tu ważne, że ktoś chce działać, inwestować. Ważne też, że opłaty 

będą do Gminy wpływać.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  12  głosach  „za”,  4  głosach  „przeciw”  i  2  głosach 

„wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XLI/329/13

 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zasad usytuowania na 

terenie Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /zał nr 7 

protokołu/

4/

Pani Burmistrz poinformowała, że opracowany został Regulamin korzystania z Parku Miejskiego. 

Jako prawo miejscowe powinien być przyjęty uchwałą Rady Miejskiej.

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  Park  służy  do  wypoczynku  i  aktywnej  rekreacji.  Nieprawidłowe 

korzystanie  z  terenów  zielonych  oraz  urządzeń  znajdujących  się  w  parku  prowadzi  do  jego 

dewastacji, obniża poziom estetyki oraz zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z urządzeń 

rekreacyjno-sportowych. Poinformowała, że generalnie nie wolno w Parku palić ognisk i grillować 

oraz spożywać alkoholu. Będą jednak organizowane w Parku imprezy plenerowe i wówczas będą 

wydawane odpowiednie, jednorazowe pozwolenia na sprzedaż alkoholu, czy sprzedaż dań z grilla. 

Podkreśliła, że ustalenie regulaminu korzystania z Parku będzie przeciwdziałać aktom wandalizmu, 

wyeliminuje niepożądane działania prowadzące do niszczenia obiektu i zieleni oraz zapewni ład i 

porządek na terenie Parku.

Wszyscy  radni  treść  Regulaminu  otrzymali,  więc  Pani  Burmistrz  szczegółowo  nie  omawiała 

zapisów. Poprosiła o ewentualne pytania.

Przewodnicząca  Komisji  Pomocy  Społecznej  i  Zadań  Publicznych  poinformowała,  że  na 

posiedzeniu  w  dniu  25  listopada  Komisja  szczegółowo  analizowała  treść  Regulaminu  i 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XLI/330/13

 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nisku /zał nr 8 protokołu/
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5/ Przedstawiając projekt uchwały w sprawie  uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nisko” – opracowanych na lata 2013-2028  Pani 

Burmistrz wyjaśniła, że to ustawa z 10 kwietnia 1997r „Prawo energetyczne” art 19 nakłada na 

Gminę obowiązek opracowania projektu takich założeń. Dodała, że dotychczasowy dokument uległ 

przedawnieniu,  opracowane  zostały  nowe  założenia  i  przedłożone  Radzie  do  uchwalenia. 

Podkreśliła, że dokument taki jest wymagany przy składaniu różnych wniosków o dofinansowanie 

ze środków unijnych.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Gospodarki  Komunalnej  J.Graniczny 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu.

Pytań nie zadano.

Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XLI/331/13

 w sprawie  uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Nisko” – opracowanych na lata 2013-2028 /zał nr 9 protokołu/

6/ Następny projekt dotyczył wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

Pani Burmistrz poinformowała, że właściciele działek ewidencyjnych nr 4396/3, 4396/5 i 4399/13 o 

łącznej powierzchni ok 4a położonych w Nisku wyrazili pisemną wolę nieodpłatnego przekazania 

ich  na  rzecz  Gminy  Nisko.  Działki  te  są  przedłużeniem  drogi  –  ul.  Rzecznej  w  Nisku. 

Wyszacowana  przez  biegłego  wartość  działki  wynosi  18  184,00  zł.  Określenie  tej  wartości 

potrzebne jest do sporządzenia aktu notarialnego. Gmina nie ponosi żadnych kosztów. Rada musi 

wyrazić wolę przyjęcia darowizny.

Przewodniczący J.Graniczny poinformował o pozytywnej opinii Komisji względem projektu.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XLI/332/13

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

nieruchomości /zał nr 10 protokołu/

7/ Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych poinformowała, że Komisja 

jednogłośnie podjęła inicjatywę wystąpienia przeciw likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Nisku z 

uwagi  na znaczenie jej  dla  lokalnej  społeczności,  na dużą ilość korzystających z  niej  uczniów, 

studentów i nauczycieli. Efektem jest przedłożony Radzie projekt uchwały.

Nie było żadnych pytań.
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Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę  Nr XLI/333/13

 w sprawie  podjęcia apelu dotyczącego zamiaru likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w 

Tarnobrzegu Filia w Nisku  /zał nr 11 protokołu/

Ad 8.

- Radny B.Borowiec zapytał o sprawę drogi dojazdowej, w sprawie której interweniuje mieszkanka 

Racławic. On nie zna dobrze sprawy, ale zapewne radni z Racławic wiedzą.

Radny Z.Kotuła  stwierdził,  że  było  zaproponowane wszystkim zainteresowanym,  by ustanowić 

służebność przejazdu, ale bynajmniej nie chcieli z tego skorzystać. Zresztą w najbliższym czasie ma 

być zebranie w Racławicach i Burmistrz obiecał, że publicznie przedstawi i wyjaśni tę sprawę. Nie 

ma potrzeby analizowania tego na sesji

- Dalej radny B.Borowiec zapytał też o oświetlenie w Parku Miejskim i na Oś. Tysiąclecia: Park 

intensywnie  oświetlony,  a  na  osiedlu  gasną  lampy.  W Parku  są  wrony,  a  tu  sprawa  poczucia 

bezpieczeństwa kilku tysięcy mieszkańców. Proponuje,  by światła były gaszone dopiero o godz 

2.00. Może też powinno być gęściej oświetlone, tak jak przy tym centrum handlowym: każda lampa 

powinna się świecić.

Pani  Burmistrz  zwróciła  uwagę,  że  Spółdzielnie  mieszkaniowe nie  zwracały się  o  konieczność 

doświetlenie, czy wydłużenia okresu świecenia się lamp ulicznych. Co do Parku zauważyła, że w 

czasie,  gdy  nie  był  doświetlony,  to  był  dewastowany.  Teraz  jest  duża  widoczność  i  nie  ma 

wandalizmu.  W  sytuacji,  gdy  zamontowano  tam  szereg  drogich  urządzeń  jest  to  ważne. 

Użytkownicy też czują się bezpieczniej.

Radny  B.Borowiec  proponuje  zasięgnąć  w  tej  sprawie  opinii  Policji.  Rozważenia  problemu 

oświetlenia  nocą  raz  jeszcze.  Należy  zwrócić  uwagę  na  niektóre  obszary,  które  wymagają 

doświetlenia np. przejścia dla pieszych.

Pani Burmistrz zaproponowała wskazanie tych miejsc na osiedlu, które powinny być doświetlone i 

oświetlone do godz.2.00.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że należy liczyć się z tym, że za chwilę wskazane zostaną 

identyczne miejsca w całej Gminie.

-  Radny R.Sroka  zwrócił  uwagę,  że  już  dawno  były zgłoszone  z  osiedla  miejsca  wymagające 

doświetlenia. Lampy, jak dotąd nie pojawiły się. Jak wygląda realizacja tego doświetlania.

 Poinformował, że zwracają się do niego korzystający z tej siłowni w Parku Miejskim z uwagą, że 

wieczorami  sąsiadująca  z  Parkiem  wytwórnia  mebli  pali  zapewne  odpady  produkcyjne,  bo 

zalegający po Parku dym wręcz utrudnia oddychanie. Trudno o rekreację i trudno o warunki do 

ćwiczenia w tej sytuacji.
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Zwrócił też uwagę, że większość sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych opuściła salę narad. 

Może rzeczywiście należy zastanowić się nad likwidacją tych jednostek pomocniczych.

- Wiceprzewodniczący J.Sroka zapytał jak często monitorowane są nieczynne odcinki kanalizacji 

np. na Grądach.

Co do oświetlenia ulicznego zapytał, czy są możliwości techniczne, żeby lampy świeciły się nie co 

druga, ale wybiórczo, bo np. nad przejściem dla pieszych się nie świeci.

- Radny A.Madej zauważył, że Prezes MZK nie odpowiedział jakie są wpływy z tytułu opłaty za 

wody opadowe wprowadzane do kanalizacji.

Odpowiadając Pani Burmistrz poinformowała, że 22 listopada podpisana została umowa z firmą 

D.Wora na realizację oświetlenia. Z tego, co wie, już wykonawca przystąpił do pracy. W następnym 

roku będą wskazywane i realizowane  następne potrzeby w tym temacie.

Siłownia  w  Parku  jest  rzeczywiście  wykorzystywana  w  dużym  stopniu,  ale  nikt  nie  zgłaszał 

problemu palenia płytami wiórowymi. Zostanie to sprawdzone.

Prezes Z.Kuziora wyjaśnił, że przegląd kanalizacji wykonywany jest dwa razy w roku: na wiosnę i 

przed zimą. Czyszczone są przepompownie, usuwane naniesione nieczystości.

Wiceprzewodniczący J.Sroka stwierdził,  że bynajmniej nikt nie usuwa żadnych nieczystości,  bo 

nawet pokryw nie ma i studzienki piachem zasypane są do połowy. Burmistrz będzie odpowiadał, 

jeżeli  dojdzie  do  nieszczęścia  i  ktoś  do  takiej  studzienki  wpadnie.  Jeżeli  Prezes  użala  się,  że 

pokrywy są kradzione,  to niech położy betonowe lub drewniane. Nikt nie ukradnie.  Muszą być 

jednak zabezpieczone.

Prezes zobowiązał się, że będą zabezpieczone te otwory. Co zaś tyczy się wód opadowych, to z 

wyliczeń wynika, że wprowadzanych jest ok 60 tys m3 wód opadowych. Umowy są podpisane na 

ok 90% tej ilości. Co do kwoty, to ok 25 tys zł miesięcznie powinno wpływać do kasy MZK.

Przewodniczący Rady poprosił, by Prezes przygotował dla Rady szczegółowe zestawienie 

wpływów z tytułu  opłat  za wody opadowe.  Zapytał  też o stosowanie  SeeQuestu w wodociągu 

niżańskim. Sprawy płukania wodociągu, o którym była  mowa we wrześniu.

Prezes  wyjaśnił,  że  w ubiegłym tygodniu  byli  przedstawiciele  firmy,  która  dostarcza  dla  MZK 

SeeQuest . Były otwierane w kilku miejscach hydranty i firma oceniła, że obecnie nie ma potrzeby 

płukania wodociągu, wystarczy przeprowadzić płukanie wiosną.

-  Radny  B.Borowiec  oświadczył,  że  wyprasza  sobie  próby  ograniczania  lub  komentowania 

sposobów kontaktowania się z mieszkańcami, informowania ich o sprawach gminnych. To jet jego 

obowiązek i  prawo gwarantowane przepisami.  Uważa, że demonstracja  dezaprobaty dla  działań 

radnego nie jest ani właściwa, ani zasadna. Podkreślił, że nie chodzi tylko o niego, bo za chwilę 

może to  dotyczyć  innego radnego.  Każdy ma własną interpretację  rzeczywistości,  można z  nią 
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dyskutować, ale nie w taki sposób zakładać kaganiec.

Zdaniem Przewodniczącego Rady radni, informując mieszkańców o sprawach gminnych powinni 

być rzetelni: informując o wodzie, należy przedstawić aktualne wyniki badania wody, informować, 

że  SeeQuest  był  dopuszczony  przez  Sanepid  nie  dla  szkodzenia  ludziom,  ale  oczyszczania 

wodociągu.

Radny  B.Borowiec  zwrócił  uwagę,  że  obowiązkiem  Gminy  i  MZK  było  poinformować 

mieszkańców o stosowaniu SeeQuestu. Można powiedzieć, że wyręczył w tym obowiązku Gminę i 

mógłby oczekiwać wręcz wdzięczności.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poinformował,  że  najbliższa,  budżetowa sesja  będzie  20 grudnia  o  godz 

13.00. Ostatnia sesja w tym roku zaplanowana jett na 30 grudnia.

Ad 9.

Przewodniczący zamknął XLI sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz 16.50.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Waldemar Ślusarczyk
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