
P R O T O K Ó Ł    Nr LI/14

sesji  Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 5 września 2014r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

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

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych Rady Miejskiej oraz:

- Burmistrza Gminy i Miasta – J.Ozimka

- Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowską

- Prezesa MZK Spółka z o.o – Z.Kuziorę

- Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych, przedstawicieli lokalnych mediów.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący poinformował, że nieobecnymi są: radny H.Sudoł

i radny B.Tofilski. Stwierdził prawomocność obrad.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów sesji z dnia: 30.06.2014r i 18.07.2014r.

3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy.

4.  Informacja  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Nisku  o  działalności  w  zakresie

zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

2/ określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

3/ upoważnienia Zarządu Spółki Miejskiego Zakładu Komunalnego Nisko Spółka z o.o w Nisku do

załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.

4/ zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko do kategorii dróg gminnych.

5/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości położonej w

obrębie Nisko./działka pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nisku/.

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

położonych w obrębie Nisko /darowizna gruntów pod budowę dróg - ul. Nowej i Słonecznej w

Nisku na rzecz Powiatu Niżańskiego/

7/ ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek oraz innych miejsc targowych w Nisku.

6. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Zastępca Burmistrza zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna

1



przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja

obiektów użyteczności  publicznej  –  plany gospodarki  niskoemisyjnej  (PGN) (Konkurs  nr  2/PO

IiŚ/9.3/2013). Wyjaśniła, że w listopadzie 2013r Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  o  dofinansowanie  opracowania  planu  gospodarki

niskoemisyjnej,  który  będzie  nam  potrzebny  gdy  będziemy  ubiegać  się  o  dofinansowanie

termomodernizcaji budynków użyteczności publicznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i

stąd zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tych środków.

-  w  sprawie  utworzenia  obwodu  głosowania  w  szpitalu.  Wyjaśniła,  że  dotyczy  to  wyborów

samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014r

Przewodniczący W.Ślusarczyk zaproponował, by wpisać te projekty kolejno jako podpunkty 8 i 9

w punkcie 5 porządku obrad.

Tak zmieniony porządek Rada Przyjęła jednogłośnie.

Ad 2.

Jednogłośnie, bez uwag Rada Miejska przyjęła protokoły sesji z 30.06.2014 i 18.07.2014r.

Ad 3.

Burmistrz J.Ozimek  poinformował m.in.:

- uczestniczył w spotkaniu z GDDKiA,które dotyczyło obwodnic miast w woj Podkarpackim, m.in.

obwodnicy  Niska.  Burmistrz  podkreślił,  że  większych  uwag  do  prac  przygotowawczych

w GDDKiA nie ma.

-  finalizowane  są  prace  nad  dokumentami  dotyczącymi  powołania  Funduszu  Poręczeń

Kredytowych.  Do końca  tego miesiąca  powinna być  powołana  struktura  tego Funduszu,  osoby

zarządzające nim. Z wstępnych szacunków wynika,  że byłoby 1-2 mln zł  do wykorzystania  na

kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- Burmistrz uczestniczył w obradach LGD dotyczących małych grantów do realizacji na terenie

Powiatu. Zakwalifikowanych zostało 8 wniosków.

- odbyło się dwa spotkania z proboszczem i Przewodniczącym Rady Parafialnej Zarzecza.

- spotkanie i ocena pracy Aresztu Śledczego z udziałem władz wojewódzkich.

- po ocenie, pozytywna opinia Zespołu Radców Prawnych dla naszych Radców.

- Burmistrz uczestniczył w akademii i uroczystym apelu z okazji Dnia Wojska Polskiego.

- udział w pikniku rodzinnym w Nowosielcu,

- udział w święcie Jarocina,

- spotkanie z proboszczem parafii Warchoły i Barce w sprawie ogrodzenia cmentarza. Gmina nie

może  inwestować  nie  na  swoim  gruncie  i  nie  może  ogrodzić  jedynie  połowy  cmentarza.

Uzgodnione,  że  proboszcz  zgromadzi  środki  i  w następnym roku wspólnie  zostanie  wykonane
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ogrodzenie całości cmentarza.

-  dwukrotnie  odbyło  się  spotkanie  z  ASĄ  w  sprawie  niedociągnięć  w  odbiorze  odpadów

komunalnych i punktu odbioru odpadów przy ul. Szklarniowej.

- Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Centrum I. Przewodnicząca i radni informowali

o potrzebach osiedla i działaniach na osiedlu.

- 23 i 24.08 – Dni Niska, sobota sportowa, udział brała młodzież i dzieci. W drugim dniu pogoda

niezbyt dopisała, ale ogólnie impreza udała się.

- Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z okazji wręczenia nominacji na Komendanta Państwowej

Straży Pożarnej – Kom. R.Napieracz.

- odbyło się spotkanie z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów w sprawie bazy lokalowej dla

organizacji. Nie ma decyzji w tej sprawie.

- podpisana umowa na tzw „Małą architekturę” w Kończycach. Zadanie jest realizowane.

- podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na zakup ciężkiego

samochodu dla OSP Nowosielec. Samochód jest w trakcie uzbrajania.

-  Burmistrz  uczestniczył  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Marszałka  –  podana  była  pełna

informacja  dotycząca  kontraktu  wojewódzkiego,  który  będzie  podpisywany  w  Urzędzie  Rady

Ministrów oraz omówiony został Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

- Dożynki Powiatowe w Rudniku nad Sanem – aura również nie dopisała.

-  Z-ca  Burmistrza  uczestniczyła  w  Programie  „Błękitny  San”.  Po  zabiegach  samorządów  do

Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego wszedł „Błękitny San” jako zadanie ze

znacznymi środkami finansowymi. Będą omawiane szczegóły.

- odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie przebiegu tras rowerowych,

zwłaszcza połączenia Stalowej Woli poprzez Nisko z Ulanowem.

- trwają rozmowy, mają się ku końcowi – dotyczące przejęcia przez Gminę dworca PKP wraz z

przyległym terenem. Sprawa nie jest zamknięta, czy w ogóle przejmować i na jaki cel.

-  trwa  odbiór  nowo  budowanych  dróg:  Ogrodowa,  Jezioro,  Podwale.  Komisja  ocenia  stan

wykonania. Trwają też remonty ulic: Kościuszki, Słowackiego, Leśnej, Błonie i części Ogrodowej.

Też remonty odbywają się na ulicach:Podleśna, Okrężna, Dąbka i Lasowiaków – tu są problemy z

wykonawcą,  ale wszystko powoli zostanie  uporządkowane,  choć na dzień dzisiejszy,  z powodu

jakości wykonania, roboty zostały wstrzymane.

- podpisana została umowa z FOGR i środki przeznaczone są na dojazdy do pól w Hawryłach.

- trwają prace nad projektem kanalizacji Nowosielec -Kończyce. Są trudności z przejściem S19 w

okolicach toru kolejowego, bo nie ma ostatecznego przebiegu S19. Pertraktacje będą dłuższe, ale

zapewne będzie możliwość ewentualnie późniejszego wykonania tego odcinka.
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- trwa VIII etap budowy kanalizacji w Malcach, ul. Sandomierska i części ul. Reymonta.

-  zakończona  została  budowa szaletu  na  stadionie.  Złożony wniosek  o  pozwolenie  na  budowę

szatni.

- zakończona budowa kortów tenisowych w Racławicach,

- trwają prace przy boiskach w Nowosielcu,

- w ramach Programu „Radosna Szkoła” trwają prace przy realizacji placów zabaw przy szkołach i

Zespole Szkół ul. Tysiąclecia.

-trwa pierwszy etap budowy boiska w Podwolinie. Temat traktowany jest jako realizacja terenów

rekreacyjnych wokół zbiornika.

- wchodzą w etap realizacji siłownie terenowe w Nowosielcu, Wolinie, Racławicach, Nowej Wsi

i Zarzeczu,

- uzyskane zostało pozwolenie na budowę budynku socjalnego przy ul. Wyszyńskiego (10 boksów

mieszkalnych),

- w trakcie wykonywania jest dokumentacja na sięgacz od ul. Modrzewiowej do obwodnicy Niska,

- kończą się prace przy termomodernizacji Żłobka Miejskiego.

- przygotowywany jest temat placu sportowo-rekreacyjnego w Malcach.

Burmistrz podkreślił, że ogółem wartość zawartych porozumień to ok 9 mln zł.

Poinformował, że podpisana została umowa o współpracy z Wojskiem i Aresztem Śledczym.

Dodał,  że  do  Programu  Wojewódzkiego  zgłoszone  zostały  szkody wyrządzone  przez  opady w

kanalizacji miejskiej  ul. Wyszyńskiego i Kilińskiego. Możliwe, że uda się uzyskać dofinansowanie

na modernizację tych odcinków kanalizacji.

Do przedstawionej  informacji  Burmistrza pytanie zadała  radna A.Stępień.  Zapytała  jaki procent

skanalizowania Gminy przewidywane jest do osiągnięcia na koniec tego roku.

Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że postęp w tej dziedzinie jest olbrzymi. Skanalizowanie obszaru

Gminy na koniec roku powinno być w granicach 70%. Całość prac nad kanalizacją może potrwać

jeszcze 3 – 4 lata.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Ad 4.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2013r w zakresie zatrudnienia

i  przeciwdziałania  bezrobociu  na  terenie  Gminy  Nisko  (zał  nr  1)  radni  otrzymali  wraz  z

zaproszeniem na sesję celem zapoznania się.

Przewodniczący Rady podziękował  za  przygotowany dla  radnych  obszerny materiał  i  poprosił

obecną na posiedzeniu Panią D.Jędrzejczak – Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP  o

przedstawienie informacji Radzie Miejskiej.
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Pani  Kierownik stwierdziła,  że  rok 2013 to  był  rok,  w którym poziom bezrobocia  nieznacznie

wzrósł w stosunku do roku poprzedniego. Tendencja ta była obserwowana już od roku 2009. W

roku 2013 poziom bezrobocia w każdym miesiącu był wyższy od roku poprzedniego o 300 – 350

osób. Stopa bezrobocia jest niezmiennie dosyć wysoka, ciągle utrzymywaliśmy się na pierwszym

miejscu w województwie Podkarpackim. Wynosiła ona od 24,6% w styczniu do 26% w grudniu

2013r z najniższą wartością 23,9% w czerwcu. Była to o ok 1,5 – 2% stopa wyższa niż w roku

ubiegłym. Stopa bezrobocia jest równa dla mężczyzn i kobiet, w 60% mają udział mieszkańcy wsi,

młodych do 25 roku życia to spory odsetek – 22%, też sporo osób po 50 roku życia  - ok 20% i

niestety  ok  60% to  osoby  długotrwale  bezrobotne  tzn,  że  pozostają  w  rejestrze  bezrobotnych

powyżej 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o Gminę Nisko, to na koniec roku z liczby 6 237 osób, 1944 to byli mieszkańcy miasta

Niska, 1307 to byli mieszkańcy Gminy.

Pani Kierownik podkreśliła, że w 2013r UP dysponował dosyć dużymi środkami na aktywizację

bezrobotnych.  Z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę  10 234 500 zł.  Dodatkowo od września

2012r do sierpnia 2014r realizowany był projekt konkursowy, współfinansowany z Europejskiego

Funduszu  Społecznego  i  budżetu  państwa.  Rok  2013  był  zasadniczą  fazą  realizacji  projektu,

wydatkowano w tym roku ok 800 tys zł. Dodała, że UP dysponował jeszcze 100 tys zł środków z

PEFRON-u z których 60 tys wydatkowano na instrumenty, sfinansowano staż i szkolenie dla osoby

niepełnosprawnej i wyposażono stanowisko pracy dla niepełnosprawnego. Podkreśliła, że Urząd

wystąpił do PEFRON-u o maksymalną dotację (50% algorytmu) 50 tys zł. Środki te Urząd pozyskał

i niemal w 100% je wykorzystał.

Poinformowała, że w 2013r ze środków Funduszu Pracy najwięcej środków wydatkowano na staże

– 38%.  Skorzystało  z  tej  formy 650 osób.  Drugą  formą były  jednorazowe środki  na  podjęcie

działalności gospodarczej. Wydatkowano 25% ogólnych środków i działalność podjęło 28 osób.

Następną formą było wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Podpisane zostały 72

umowy na 91 stanowisk. Wydatkowano18% ogólnych środków.

Kolejna forma to prace interwencyjne. Skierowano 266 osób – udział wydatków 10%. Do robót

publicznych  skierowano  56 osób –  5% wydatków.  Na szkolenia  UP przeznaczył  3% środków.

Skorzystało 166 osób. Do prac społeczno-użytecznych skierowano 141 osób, przy zaangażowaniu

1,5% środków.

Poinformowała, że w 2013r wpłynęło do UP 1187 ofert na 1551 miejsc pracy. Tylko 229 miejsc

było niesubsydiowanych. Wynika z tego, że pracodawcy składają oferty licząc na dofinansowanie

zatrudnienia.  Jedynie,  gdy zawód jest  bardzo poszukiwany lub wręcz nie występuje na naszym

terenie, pracodawcy poszukują pracownika poprzez Urząd. Pani Kierownik zauważyła, że było w
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ciągu roku około 310 zgłoszeń z innych urzędów pracy. Przeważnie były to oferty ze Stalowej Woli,

ale  trafiały  się  nie  raz  i  oferty  z  odległych  urzędów.  Dodała,  że  UP  otrzymał  w  ramach

europejskiego pośrednictwa 373 zgłoszenia na 3 175 miejsc pracy.  Poszukiwane były osoby w

zawodach: pielęgniarz, obsługa hotelowa, kierowca autobusu.

Poinformowała,  że rok 2014 rozpoczął się wprawdzie wyższymi niż w 2013r wskaźnikami,  ale

równocześnie po raz pierwszy od 2009 były to niższe liczby: w styczniu i lutym były to cyfry

wyższe od analogicznych w 2013,  ale  tylko o kilkadziesiąt  osób.  Od marca praktycznie liczba

bezrobotnych jest  niższa niż  w okresach analogicznych z 2013r.  Stopa bezrobocia jest  również

niższa. Nie są to zmiany znaczące, ale jest tendencja malejąca. Oby była trwała. Co do środków

finansowych na rok bieżący, to są zasadniczo na tym samym poziomie co i w roku ubiegłym, ale

inna jest struktura pochodzenia tych środków. UP otrzymał zdecydowanie mniejsze środki z tzw

algorytmu: w 2013 – 4 100 tys zł, a obecnie – 2 630 tys zł. Zwiększyły się zdecydowanie środki na

projekt systemowy: z 4 mln zł do ponad 6 mln zł. Mankamentem  jest, że nie tu określamy do kogo

projekt  jest  adresowany,  ale  kryteria  są  narzucone  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy,  z  którym

podpisywana jest umowa. Tegoroczne środki adresowane były do osób do 30 roku życia i po 50

roku życia oraz do niepełnosprawnych. Dodatkowo w programie nie mogła brać udziału osoba,

która kiedykolwiek uczestniczyła w tym projekcie, a realizowany jest już od 2008 roku.

Kolejnym  źródłem  pozyskiwania  środków  jest  rezerwa  ministra.  Sposoby  ubiegania  się  o  te

pieniądze  są  podobne,  ale  inne  są  przydziały  w  zależności  od  grup  bezrobotnych.  UP Nisko

pozyskał środki na bezrobotnych w przedziale wiekowym do 25 lat, dużo niższe, niż wnioskowane,

jedynie 165 tys zł i musiały w całości być przeznaczone na staże. Podkreśliła, że zmieniła się 27

maja  br.  ustawa  zasadnicza  o  bezrobotnych  i  powoduje  to  konieczność  dostosowania

funkcjonowania Urzędu do nowych wymogów. Przykładem jest wymóg, by każdy pracodawca i

każdy bezrobotny miał przypisanego doradcy, który niejako prowadzi go, opiekuje się nim przez

okres  pozostawania  w  kontakcie  z  Urzędem.  Drugim  aspektem  tych  zmian  jest  profilowanie

pomocy. Wzbudza to wiele kontrowersji. Przykładowo z pierwszego profilu (bezkosztowy) osoby

powinny otrzymać pracę w przeciągu pół roku. Określa się indywidualne pakiety działania w tym

celu.  Innym,  nowym  instrumentem  jest  Krajowy  Fundusz  Szkoleniowy.  Może  zyskać

zainteresowanie pracodawców. Ze środków Funduszu pracodawca może sfinansować kształcenie

ustawiczne swoje lub pracowników. Nie są to duże środki, na całe województwo przyznano 1 600

tys  zł,  ale  może  wzbudzą zainteresowanie.  UP refunduje  do  300% najniższego wynagrodzenia

koszty szkolenia na jednego pracownika. Wróciły też do łask instrumenty zaniedbane: pożyczki na

utworzenie miejsca pracy i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Nowością jest, że nie

będzie ich udzielał UP, ale wybrany operator. Rola UP ograniczy się do informowania bezrobotnego
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lub pracodawcę, gdzie taką pożyczkę może otrzymać oraz monitorowania zatrudnienia z tej formy

pomocy. 

Nowością tej zmienionej ustawy jest też możliwość uzyskania przez UP nagrody za efekty pracy.

Oceniana  będzie  efektywność  zatrudnieniowa,  efektywność  kosztowa  oraz  ilość  osób

przypadających  na  jednego  doradcę  klienta.  Od  tych  wskaźników  będzie  zależała  wysokość

środków  przyznanych  z  algorytmu.  Oczywiście  ma  to  na  celu  mobilizować  Urzędy  Pracy,  by

aktywizowały bezrobotnych jak najtaniej i jak najskuteczniej.

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

posiedzeniu w dniu 2.09 Komisja analizowała szczegółowo przedłożone Sprawozdanie. Nie było

przedstawiciela Urzędu Pracy, więc pytań, ani uwag nie zgłoszono. Materiał przedłożony Komisja

oceniała jako rzeczowy i dokładny.

Radny  B.Borowiec  zwrócił  uwagę,  że  w  kontekście  opinii,  które  pojawiają  się  odnośnie

bezrobotnych ma pytanie,  na które chciałby usłyszeć odpowiedź dziś lub uzyskać ją na piśmie:

często pojawia się wątek, że wśród bezrobotnych z Gminy Nisko bardzo duży odsetek stanowią

osoby, które  meldują się w naszej Gminie dla pobierania zasiłku bezrobotnych przez dłuższy czas.

Chciałby wiedzieć, jak faktycznie wygląda to liczbowo, procentowo w stosunku do pobierających

zasiłek. Należałoby zderzyć dane z ewidencji ludności z danymi Urzędu Pracy. Przykładowo ilu

zameldowało się na pobyt  czasowy w okresie  roku 2013 i  ilu  z tych czasowo zameldowanych

zgłosiło się po zasiłek.

Pani  Kierownik  D.Jędrzejczak  poinformowała,  że  wśród   pobierających  zasiłek  ok  18%  jest

zameldowanych tymczasowo na terenie Gminy Nisko, ale sprawdzi tę informację.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący podziękował Pani Kierownik za przygotowaną i przedstawioną informację.

Ad 5.

1/  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  rok  2014  przedstawiła  Pani

Burmistrz.

Poinformowała, że zmiany są następujące:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o 27.010 zł oraz wydatki 5.000 zł

na  zakup  traktora  ogrodowego  dla  Os.  Podwolina.  W postępowaniu  przetargowym  nie  został

wybrany dostawca, gdyż zabezpieczona kwota 17.000 zł jest niewystarczająca.

2. W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku

bankowym o kwotę 105.356,09 zł.

3. W dziale 756 zwiększa się dochody zapłaty produktowej o 4.000 zł i z odsetek za nieterminowe

wpłaty podatków i opłat 6.000 zł.
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4. W dziale 758 zwiększa się subwencje oświatową o kwotę 30.950 zł, dotacje 26.545,74 zł oraz

wpływ środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 81.088,17 zł.

5. W dziale 801 zwiększa się wydatki na remont dachu na budynku szatni obiektu Orlik 5.000 zł.

- wymianę pieców gazowych w Domu Nauczyciela w Zarzeczu – 10.000 zł.

- wymianę wyparzacza w Przedszkolu 5.000 zł.

6. W dziale 854 zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia w świetlicach w kwocie 30.950 zł –

środki ze zwiększonej subwencji oświatowej.

7.  W  dziale  900  zwiększa  się  wydatki  na  zadanie  inwestycyjne  "Kanalizacja

ul. Głowackiego w Nisku" o kwotę 225.000 zł.

W § 2 przenosi się wydatki:

w  kwocie  200.000  zł  z  zadania  "Kanalizacja  ul.  Reymonta"  na  zadanie  "Kanalizacja  ul.

Głowackiego".

w  kwocie  145.000  zł  z  zadania  "Ogrodzenie  cmentarza  komunalnego"  na  zadanie  "Budowa

budynku mieszkalnego – socjalnego",

w kwocie 105.000 zł  z zadania "Dokumentacja krytej  pływalni"  na zadanie "Budowa budynku

mieszkalnego  –  socjalnego".  Tu  wyjaśniła  Pani  Burmistrz,  że  na  budowę  budynku  socjalnego

została zabezpieczona kwota 400 tys  zł.  Jest niewystarczająca.  Dodatkowo więc przenosu się z

ogrodzenia cmentarza 145 tys zł i z dokumentacji pływalni kwotę 105 tys zł.

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

projektu.

Radny Z.Kotuła zapytał skąd taka duża kwota na ten traktorek. Jedni kupują za 12 tys, inni za 10

tys zł traktorek, a tu 25 tys zł.

Wiceprzewodniczący J.Sroka zapytał, czy po zdjęciu tych środków z dokumentacji pływalni będzie

to zadanie jeszcze realizowane, czy tylko nazywa się, że jest w budżecie.

Przewodniczący zapytał,  czy  zadanie  „kanalizacja  ul  Reymonta”  po  zdjęciu  200  tys  zł  będzie

zrealizowane w tym roku.

W sprawie przetargu na traktorek wypowiedział się radny M.Pachla. Stwierdził, że w pierwotnej

kwocie nikt nie zgłosił się z ofertą. Zaznaczył, że w wyposażeniu ma być pług do odśnieżania. Były

sugestie oferentów, że kwota zbyt mała.

Pani Burmistrz podkreśliła, że w Podwolinie jest 16 ha terenu wokół zbiornika, który musi być

koszony. Traktorek musi mieć odpowiednie parametry. Stąd zwiększenie kwoty, gdy okazało się, że

za kwotę wcześniejszą nie da się zakupić sprzętu odpowiedniej jakości.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  nie  można  przystąpić  do  realizacji  dokumentacji  pływalni,  bo  dla  tego

8



obszaru nie ma planu zagospodarowania. Należy wpierw rozpocząć działania nad planem i na tym

etapie zaplanować obiekt i rozpocząć prace nad dokumentacją.

Radny R.Sroka zapytał gdzie będzie garażował traktorek, kto będzie obsługiwał go, kto odpowiadał

i czy społecznie będzie koszony teren przy zbiorniku.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  pracownik  gospodarczy Urzędu  będzie  odpowiedzialny za  sprzęt  i  jego

wykorzystanie. Nie ma obaw, ciągnik nie będzie stał bezużytecznie.

Więcej  pytań ani uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/391/14

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. (zał nr 2) 

2/ 

Zastępca  burmistrza  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  dziennych

stawek  oraz  zasad  poboru  opłaty  targowej.  Wyjaśniła,  że  uchwała  z  27  listopada  2007r  jest

nieaktualna, a na podstawie art. 19 pkt 1 lit.a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada miejska

jest zobowiązana do określenia zasad ustalania i poboru oraz  terminu płatności i wysokości stawek

opłaty targowej na terenie miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż.

Proponowane  w  uchwale  stawki  są  zróżnicowane  w  zależności  od  formy oraz  miejsca

prowadzenia sprzedaży.

Górna  granica  dziennej  stawki  opłaty  targowej  nie  przekracza  kwoty  wskazanej  w

obwieszczeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  7  sierpnia  2014r.  w  sprawie  górnych  granic  stawek

kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Rada  Miejska,  zgodnie  z  art.19  pkt  2  ustawy o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  może

zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia

za inkaso.

Uchwała wskazuje też KS „Sokół” jako inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Nisko.  

Następnie Pani Burmistrz przedstawiła szczegółowo zapisy projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej M.Wybacz przedstawiła pozytywna opinię Komisji

względem projektu uchwały.

Również  Przewodniczący  A.Sądej  poinformował,  że  Komisja  Budżetowa  zaopiniowała

przedłożony projekt uchwały pozytywnie.

Burmistrz  uzupełnił  informację,  że  równocześnie  będzie  egzekwowany  zakaz  handlu  na  ulicy

naprzeciw targowiska. W poprzednią środę udało się przemieścić sprzedających na plac targowy,

ale już w ostatnią środę mieszkańcy sami otwierają bramy i pojawiają się stragany. W ten sposób
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mimo protestów mogą stoiska handlowe powrócić. Bez tych stoisk jest ulica przejezdna, można

zatrzymać  się  samochodem  na  poboczu  i  tego  zarządca  będzie  starał  się  przestrzegać.  Jeżeli

mieszkańcy sami sprowadzą handel najpierw do bram a w następstwie znów na tę przeciwległą

stronę. Burmistrz dodał, że podjęte są rozmowy i działania zmierzające do przeniesienia straganów

sprzed ROSSMANNA na targowicę.

Radny R.Sroka zwrócił uwagę, że Pani Burmistrz przedstawiając opłaty targowe informowała, że

dotyczą  one  nie  tylko  targowicy,  ale  terenu  całej  Gminy.  Zapytał  czy  stragany  przed

ROSSMANNEM też mają płacić?

Pani  Burmistrz  T.Sułkowska wyjaśniła,  że  inkasent  może  pobierać  opłatę  za  handel  na  terenie

należącym do Gminy.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/392/14

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru opłaty 

targowej (zał nr 3) 

3/ Przedstawiając projekt kolejnej uchwały Burmistrz J.Ozimek wyjaśnił, że dla usprawnienia

i ułatwienia mieszkańcom, chce swoje kompetencje w sprawie wydawania decyzji co do podłączeń

do  kanalizacji  scedować na Zarząd Spółki  MZK Nisko. Dodał,  że  Spółka eksploatuje  gminny

majątek  wodno-kanalizacyjny  oraz  przejęła  zadanie  własne  gminy  w  zakresie  zbiorowego

zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  więc  posiada  informacje  o

nieruchomościach, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przewodniczący  J.Graniczny przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i

Gospodarki Komunalnej względem projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/393/14

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskiego Zakładu Komunalnego Nisko Spółka 

z o.o w Nisku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji

 publicznej (zał nr 4) 

4/  Przedstawiając  następny  projekt  uchwały  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  droga  jest  w

Zarzeczu, jest drogą łączącą się z drogą wojewódzką – ul.  Mickiewicza. Nie była zaliczona do

kategorii  dróg  gminnych.  Ktoś  wybudował  się  i  zależy  mu  na  tym,  by  była  nazwa  i  numer.

Następnym krokiem będzie nadanie nazwy tej ulicy. Dodała, że Gmina uzyskała pozytywną opinię

Zarządu Powiatu Niżańskiego w tym temacie.

Przewodniczący  J.Graniczny  poinformował  o  pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju  względem

przedłożonego projektu.
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Radny R.Sroka  zapytał dlaczego jedne drogi się zalicza a innych nie. Stwierdził, że mieszkańcy

Malc chcieli przekazać drogę na rzecz Gminy i otrzymali odpowiedź odmowną.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że droga w Zarzeczu jest to grunt gminny, ale nie była ta droga

formalnie zaliczona do dróg. To nie jest przejmowanie od prywatnych osób terenu pod drogę. 

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/394/14

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko do kategorii 

dróg gminnych (zał nr 5) 

5/  Przedstawiając  kolejny  projekt  Burmistrz  poinformował,  że  dotyczy  on  wykupu  działki  w

okolicy oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na kolejny osadnik. Wnioskował o takie działanie

Prezes MZK. Działka  nr 2109 położona jest  między działkami stanowiącymi własność Gminy

Nisko. Drugi osadnik jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania, prawidłowej eksploatacji

oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący  J.Graniczny  poinformował,  że  Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  zaopiniowała

przedłożony projekt uchwały pozytywnie.

Na pytanie Przewodniczącego Rady Pani T.Nobis wyjaśniła,  że działkami gminnymi są działki:

2107, 2108/2, teraz kupujemy 2109 i dalej już są działki gminne.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/395/14

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

położonej w obrębie Nisko (zał nr 6) 

6/  Burmistrz  wyjaśnił,  że  następny projekt  dotyczy regulacji  gruntów przydrożnych,  resztówek.

Przy  gruntach  gminnych  droga  powiatowa.  Skrawki,  które  nie  przynoszą  Gminie  pożytku

przekazujemy na własność dla Powiatu, by łatwiej było gospodarować i działać. 

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/396/14

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

nieruchomości położonych w obrębie Nisko (zał nr 7) 

7/   Pani  Burmistrz  T.Sułkowska  poinformowała,  że  w  związku  z  zakończeniem  inwestycji
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targowiska „Mój Rynek” zachodzi konieczność uregulowania działalności tego obiektu oraz innych

miejsc targowych w mieście. Ponieważ radni zapoznali się z zapisami Regulaminu Pani Burmistrz

podkreśliła jedynie, że nadzór nad targowiskiem sprawuje KS „Sokół”, nadzór sprawuje Burmistrz.

Mowa jest  w Regulaminie  zarówno o  targowisku „Mój  Rynek”  jak  i  innych  miejscach,  gdzie

odbywa się sprzedaż. Regulamin przedstawia podział targowiska na sekcje, określa co  można w

jakiej sekcji sprzedawać, jakich artykułów nie wolno w ogóle sprzedawać na targowisku itp.

Przewodnicząca M.Wybacz przedstawiła pozytywną opinię Komisji Pomocy Społecznej względem

projektu uchwały.

Radny R. Sroka zwrócił uwagę, że w paragrafie 8,pkt 1,podpunktach 2 i 3 są powtórzenia.

Pani Burmistrz przyznała,  że wkradł się błąd.  Poprosiła o skreślenie w podpunkcie 2:”środków

farmakologicznych, materiałów medycznych”.

Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że są rozstrzygnięcia nadzorcze, które zwracają uwagę, że art 40

ust2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym nie daje kompetencji Radzie Miejskiej do regulowania

spraw  uregulowanych  innymi  ustawami.  A taki  przypadek  zachodzi  w  projekcie  Regulaminy,

paragraf  10,  pkty:  4,  7  i  8,  traktujące  o  ważeniu,  uwidacznianiu  cen,  używaniu  urządzeń

pomiarowych z legalizacją. Te sprawy reguluje ustawa Prawo o miarach. Wydane do niego zostały

odpowiednie rozporządzenia.  Wnosi o wykreślenie tych punktów z projektu Regulaminu, bo Rada

nie może regulować czegoś, co zostało uregulowane.

Zdaniem Pani Burmistrz ten Regulamin będzie uwidoczniony na targowicy. Nie wszyscy są biegli

w  ustawach  i  dla  nich  byłoby  wygodniej  zapoznać  się  z  zapisami  ustaw  powtórzonymi  w

Regulaminie.

Radca  A.Barć  zwróciła  uwagę,  że  rację  ma  radny  B.Borowiec,  bo  Regulamin  jest  prawem

miejscowym,  a  prawo miejscowe nie  powinno  powtarzać  zapisów ustawowych.  Zauważyła,  że

sprzedawane są artykuły mierzone w koszyczkach, słoikach itp.

Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że należy w takim razie wskazane punkty wykreślić, by nie mieć

problemu z nadzorem.

Przewodniczący Rady poinformował,  że  w projekcie  zostają  wykreślone  wskazane zapisy tj  w

paragrafie 10 punkty: 4, 7 i 8. Pozostałe punkty zmieniają odpowiednio numerację

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/397/14

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek oraz innych miejsc

targowych w Nisku  (zał nr 8)
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8/ Przewodniczący Rady wyjaśnił, że następny projekt został wprowadzony do porządku w dniu

dzisiejszym,  dotyczy przyjęcia  środków z  Funduszu Spójności  z  Priorytetu  IX –  Infrastruktura

energetyczna  przyjazna  środowisku  i  efektywność  energetyczna  w  ramach  Działania  9.3  –

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

(Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013) i został przedstawiony przez Panią Burmistrz.

Przewodniczący Komisji  Budżetowej  A.Sądej  przedstawił  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 LI/398/14

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 –

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej

(PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013)   (zał nr 9)

9/ Następnie Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LI/399/14

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu  (zał nr 10)

Ad 6.

1.  Przewodniczący  Rady  przypomniał  o  obowiązku  złożenia  oświadczenia  majątkowego  na  2

miesiące przed końcem kadencji. Należy je złożyć w dniach od 15 do 19 września br.

2.  Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęła  skarga  na  niego  –  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej  w Nisku  do  Wojewody Podkarpackiego  w związku  z  podpisaniem pisma w sprawie

przebiegu  S-19  od  węzła  Zapacz  do  węzła  w  Sokołowie  Małopolskim  w  wariancie  w5

sprzeciwiającej się wersji w9. Przypomniał, że po sesji nadzwyczajnej Burmistrz J.Ozimek poprosił

radnych o uwagę i przedstawił nowy przebieg drogi ekspresowej w9, ukazał plusy i minusy tej

wersji  i  Rada  poprzez  aklamację  wyraziła  zgodę,  że  Przewodniczący  podpisze  wniosek  do

GDDKiA, by przebiegała ona w wersji pierwotnie przez Radę akceptowanej, czyli w5. Nie było na

tym etapie mowy o wersji w5j.

3.  Radna  A.Stępień  zapytała  o  Skarbnika.  Nie  jest  obecny na  sesji.  Czy to  urlop,  czy  krótka

choroba, czy jakaś poważna sytuacja.

Burmistrz wyjaśnił, że to jakieś przeziębienie. Urlop Skarbnik ma wykorzystany.

4.  Również radny R.Sroka wyraził zaniepokojenie nieobecnością Skarbnika. Zastanawia się, czy
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nadzór  nad  finansami  Gminy  jest  dostateczny,  bo  chodzą  słuchy,  że  Skarbnik  wybiera  się  na

emeryturę. Z powodu nieobecności Skarbnika odwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Są to objawy niepokojące zdaniem radnego.

Dalej zapytał o płytę boiska „Sokoła”. Wydatkowane były duże środki a po ostatniej imprezie na

stadionie wygląda ona kiepsko.

Zapytał też o dokumentację dróg. W Sprawozdaniu za I półrocze była informacja, że są w toku. Na

jakim etapie są dzisiaj.

Zapytał  też  Przewodniczącego  o  sprawę  jakości  wody:  na  ostatniej  sesji  stwierdził,  że  ma

telefoniczną informację z ostatniej chwili, że jakość wody jest dobra. Komunikat Sanepidu dwa dni

wcześniej informował, że jakość wody jest zła. Skąd była informacja o dobrej jakości wody?

-5. Radna A. Stępień wyraziła niezadowolenie z otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie

ASY. Stwierdziła,  że  28.08 ASA znów nie odbierała  plastików, mimo wystawionych worków i

dostarczonego mieszkańcom harmonogramu.  Porobiła  zdjęcia  i  może okazać jak szpecą miasto

wystawione na cały dzień worki ze śmieciami. Bywa, że psy rozszarpują te worki. Zapytała, czy

zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do ASY.  Zaznaczyła, że ani ona, ani mieszkańcy nie

będą dzwonili do firmy z uwagami odnośnie nieprawidłowości przy wywozie śmieci, bo pieniądze

płacą wszyscy do Gminy i to Gmina ma zapewnić jakość usługi.

6.  Wiceprzewodniczący  J.Sroka  zapytał,  czy  w  sprawie  tego  chodnika  w  Racławicach  są

jakiekolwiek decyzje czy rozmowy (przy kościele, zawyżony krawężnika).

Dalej stwierdził, że na skyteparku są poobrywane nity i śruby. Może dojść do nieszczęścia. Coś

należy z tym zrobić i to niezwłocznie.

Zapytał też o projekt rozbudowy Domu Kultury: czy zostanie zachowana unikatowa architektura tej

budowli.

Dodał  również,  że  od  dwóch  lat  prosi  o  poprawienie  wyglądu  przepompowni  przy  ul.

Sandomierskiej.  Stan opłakany.  Sam Pan Burmistrz  dwa razy mówił,  że Prezes  weźmie puszkę

farby  i  pomaluje.  Nic  nie  jest  pomalowane.  Nie  wspomni  już  o  hydrantach.  Obok  niego  są

zardzewiałe, do których nikt nie zagląda.

7. Radny R. SRoka zauważył, że w Racławicach korty już są wykonane i zamknięte na głucho.

Kiedy będą otwarte i kto je będzie nadzorował.

8. Radny B.Borowiec zapytał o zapadlisko na jezdni i chodniku obok TOORY. Trwa to już długo,

dlaczego aż tak długo. Dzieci się kręcą, jest zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Burmistrz odpowiedział:

- zapadlisko przy TOORZE: miał wykonać to PRIMBUD. Odstąpił. Dwie inne firmy też odstąpiły.

Z dzisiejszych informacji  Prezesa MZK wynika,  że w poniedziałek nowa firma przystępuje do
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rozkopania i wymiany odcinka kanalizacji.

- Skarbnik już trzykrotnie zgłaszał chęć przejścia na emeryturę, ale  nie odszedł i budżet będzie

przygotowywał. Może i następne też.

- Jeśli chodzi o dokumentację ulic Krzywej i innych temat został przekazany do Przewodniczącego

i  Wiceprzewodniczących  Rady.  W poniedziałek  Pan Lach  twierdził,  że  do  soboty  poinformuje

Przewodniczącego Rady o przekazaniu  pełnej  dokumentacji.  Do dziś  nie  ma potwierdzenia,  że

skończył dokumentację. Jeżeli w następnym tygodniu nie zostanie dokumentacja złożona, sprawa

trafi do sądu.

- Sprawa ASY: odbyły się dwie bardzo ostre rozmowy z firmą, tłumaczą się, że samochody się

popsuły.  Tłumaczenia  nie  zostały  przyjęte,  jeżeli  się  sytuacja  powtórzy  będzie  naliczona  kara

umowna.  Obiecali,  że  więcej  się  to  nie  powtórzy.  Przewidywana  jest  zmiana  harmonogramu

wywozu śmieci, ale to w terminie późniejszym.

- o problemach ze skyteparkiem Burmistrz stwierdził, że nie miał pojęcia. W poniedziałek będzie

polecenie, by doraźnie poprawić ewentualne nieprawidłowości. Pani Burmistrz dodała, że zlecone

jest wykonanie zastępcze, bo Pan Lach nie wywiązał się z obowiązku usunięcia usterek.

-  do projektu rozbudowy budynku Sokoła Burmistrz  uwag nie  ma.  Część historyczna budynku

pozostanie niezmieniona. Rozbudowa planowana jest w kierunku ulicy Kilińskiego. Od tej strony

budynek będzie nowoczesny. Zdania są różne, gdy będzie projekt gotowy przedstawi go Burmistrz

Radzie. Realizacja będzie zależała tez od możliwości pozyskania środków unijnych.

- Korty, to działka sołtysa. Niech się wypowie.

-  Płyta  boiska  „Sokoła”  -  wiadomo,  że  tysiące  ludzi  przeszło  i  rozdeptało.  Wał  następnie

nawierzchnię zagęścił i nie powinno być konieczności wymiany całej trawy.

Przewodniczący A.Sądej  poinformował,  że był  wczoraj  na stadionie,  nawierzchnia wygląda już

dużo  lepiej  a  do  20  września  nie  zapowiadają  opadów.  Boisko  po  uwałowaniu  powinno

prezentować się  dobrze.  Zauważył  jednak,  że  w przyszłości  tego typu  imprezę  miejską  należy

przenieść w inne miejsce. O wymianie trawy na całym stadionie też należy myśleć.

- o hydrantach i przepompowni to odcinek Prezesa MZK.

- Burmistrz przyznał, że nie sprawdził,  co w kwestii chodnika w Racławicach zostało zrobione.

Sprawa była po sesji przekazana.

Radny Z.Kotuła równocześnie sołtys Racławic poinformował, że korty są od pewnego czasu już

czynne, bezpłatne, oświetlone. Do godz 14.00 zasadniczo jest rezerwacja dla szkół. Po godz 14.00

każdy może telefonicznie z sołtysem uzgodnić rezerwację kortów. Czynne są do godz. 22.00.

Co  do  informacji  o  jakości  wody  Przewodniczący  poinformował,  że  uzyskał  informacje  od

pracownika Sanepidu i dotyczyła ona jakości wody na wyjściu ze SUW.
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- Prezes MZK wyjaśnił,  że była awaria wentylatora i miało to wpływ na jakość wody. Obecnie

wszystko jet dobrze i woda do sieci podawana jest o odpowiednich parametrach, od sierpnia nie jest

już stosowany siqest. Jeśli chodzi o przepompownię i hydranty, to po prostu firma ma tyle pracy, że

nie jest  w stanie  tego wykonać.  Już Prezes  nawet  poszukiwał  firmy do wykonania tych  robót.

Zaznaczył, że przepompownia na Moskalach wymaga kapitalnego remontu.

- Radny K.Oczkowski stwierdził, że Nowosielec, zwłaszcza w części początkowej jest całkowicie

zaniedbany przez władze Gminy. Zaczął się rok szkolny, dzieci przechodzą przez tory, idąc S19. To

jest bardzo niebezpieczne. Dodatkowo zlikwidowano znak STOP przed przejazdem. Zwiększa to

przepustowość na drodze,  ale i  niebezpieczeństwo dla pieszych. Brak chodnika na tym odcinku

zgłaszany jest od lat. Bezskutecznie. Dalej ciśnienie wody w wodociągu w tej części miejscowości,

też zgłaszane i bez reakcji. Prezes MZK jakoby reguluje wciąż to ciśnienie i nie jest  - jak dotąd –

uregulowane.  Dodatkowym utrapieniem dla tej  części  miejscowości jest  tuczarnia,  a konkretnie

fetor jaki rozlewa się po okolicy.

Burmistrz odpowiadając stwierdził, że dwa przejazdy przez tory: w Podwolinie i ul. Akacjową plus

Nowosielec są bardzo niebezpieczne. Kolejarzom jest to zgłaszane przy każdej okazji. Podobnie w

Zarzeczu przejazd przez tory: potrzeba koszenia traw, poprawy widoczności. Ze strony Gminy tylko

monitowanie  tych  potrzeb  i  zagrożeń  może  być.  Dopiero,  gdy coś  się  stanie  można  liczyć  na

radykalne działania. Oczywiście będzie podjęta kolejna interwencja.

Odnośnie tuczarni była już wstępna rozmowa na posiedzeniach Komisji.  Można nie przedłużać

umowy na następne lata, ale takiej decyzji Burmistrz nie chciałby podejmować jednoosobowo, bez

opinii Rady. Ta gnojowica może zagrażać ujęciu wody i choć jest to duża hodowla, pracują ludzie,

ale należy się zastanowić na przyszłość. Burmistrz podkreślił, że technicznie obiekt jest w złym

stanie, całość pokryta eternitem. Po zlikwidowaniu eternitu reszta jest praktycznie nieużyteczna.

Dobrze  się  składa,  że  umowa  kończy  się  w  przyszłym  roku.  Można  się  zastanowić  i  podjąć

właściwą decyzję.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  poinformował,  że  na  zakończenie  kadencji  przewidywane  jest  sporządzenie

pamiątkowego tablo. Poprosił radnych o dostarczenie do Biura Rady zdjęć.

Przewodniczący zamknął LI sesję Rady Miejskiej o godzinie 15.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                           Waldemar Ślusarczyk

16


