
P R O T O K Ó Ł    Nr LII/14

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 września 2014r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

LII sesję Rady Miejskiej w Nisku, zwołaną w trybie nadzwyczajnym otworzył o godz 15.00

Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk.

Wyjaśnił, że sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym z uwagi na konieczność utworzenia obwodu

głosowania w Areszcie Śledczym w Nisku oraz dla dokonania pilnych zmian w budżecie Gminy

i Miasta.

Przywitał przybyłych na posiedzenie:

- Burmistrza – J.Ozimka

- Z-cę Burmistrza – T.Sułkowską

- Skarbnika T.Dziewę

- radnych Radnych Rady Miejskiej

- Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.

Poinformował, że nieobecnych, usprawiedliwionych jest czterech radnych: B.Borowiec, M.Juśko,

J.Krawiec i H.Sudoł.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ utworzenia obwodu głosowania w Areszcie Śledczym w Nisku.

2/ zmiany uchwały budżetowej na 2014rok.

3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na lata 2014-2022.

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

3. Zamknięcie obrad sesji.

Porządek został przyjęty bez uwag.

Ad 2.

1.  Urzędnik  wyborczy  M.Kopeć  poinformowała,  że  w  związku  z  wyjaśnieniami  Państwowej

Komisji  Wyborczej  należy  utworzyć  w  Areszcie  Śledczym  w  Nisku  obwód  głosowania,  bo

wyborców  z  terenu  Województwa  Podkarpackiego  jest  –  zgodnie  z  wyjaśnieniami  Dyrektora

Aresztu  –  27.  Dodała,  że   ani  z  terenu  naszej  Gminy,  ani  z  terenu  Powiatu  nie  ma  wyborcy

osadzonego w Areszcie Śledczym w Nisku. W związku z powyższym, Burmistrz przedkłada Radzie

projekt uchwały w sprawie powołania obwodu głosowania w Areszcie Śledczym w Nisku.

Nie zadano żadnych pytań.



Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LII/400/14

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Areszcie Śledczym w Nisku  (zał nr 1)

2.

 Skarbnik wyjaśnił,  że 30 września to koniec III kwartału, a III kwartał jest bazą dla tworzenia

projektu budżetu na rok następny. Wyniki budżetu, stan długów, spłaty kredytów muszą być zgodne

z zapisami w prognozie na lata następne. Stąd potrzeba sesji w dniu dzisiejszym.

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową:

1. Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody w działach: 

- 400 – wodociągi -  o kwotę 501.452 zł

- 600 – drogi publiczne -  o kwotę 518.097 zł

- 900 o kwotę – kanalizacja -  1.052.438 zł

Wszystkie  zwiększenia  dochodów  dotyczą  dotacji  na  zadanie  inwestycyjne  sfinansowane    ze

środków własnych.

2. Zwiększenie wydatków 

Zwiększenie wydatków dotyczy:

- zwiększenie wydatków o 12.500 zł na uzupełnienie brakującej kwoty na zadanie inwestycyjne

„ Termomodernizacja Żłobka"

-  zakup  urządzenia  wielofunkcyjnego  do  drukowania,  skanowania  i  kserowania  dokumentów -

35.000 zł

- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 1.000 zł i 4 000 kieruje się na utworzony rozdział 90020 –

wpływy i wydatki związane z opłatami produktowymi.

- zakup trybuny na boisku sportowym w Racławicach - 25.000 zł

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 1.994.487 zł przeznacza   się na zmniejszenie

deficytu  budżetowego,  który  po  zmianach  będzie  wynosił  8.241.189  zł.  Zmniejszenie  deficytu

budżetowego oraz zaangażowanie nadwyżki budżetowej  z  lat  ubiegłych w kwocie 6.055.513 zł

pozwoli na rezygnację z zaciągania kredytów i pożyczek w całości tj. 8.000.000 zł oraz zwiększyć

rozchody budżetu  z  tyt.  udzielonych  pożyczek   o  kwotę  50.000  zł.  O pożyczkę  z  wnioskiem

wystąpiło  Stowarzyszenie  z  Zarzecza.  Przeniesienie  dochodów w §2 projektu  uchwały dotyczy

sprostowania w klasyfikacji budżetowej opłaty produktowej.

Przewodniczący  A.Sądej  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

przedstawionego projektu uchwały.

Nie zadano żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.



Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LII/401/14

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

3.  Skarbnik  wyjaśnił,  że  w związku  ze  zmianą  uchwały  budżetowej  na  2014r  należy  dokonać

zmiany zapisów w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.  Zmniejszyła się kwota

długu,  mniejsze  są  spłaty  w  latach  następnych.  Należy  dostosować  zapisy  w  prognozie  do

faktycznego stanu budżetu Gminy na koniec września 2014r. Podkreślił, że załącznik nr 2  zawiera

objaśnienia zmienionych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

omawianego projektu.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „przeciw” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LII/402/14

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko  (zał nr 3)

4. Następny projekt uchwały dotyczył określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru

opłaty targowej. Burmistrz wyjaśnił, że w uchwale podjętej w tym temacie 5 września 2014r , w § 5

Rada zapisała, że pobrane należności powinny być wpłacone do kasy gminnej w tym samym dniu.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówią o wpłacie w dniu następnym. Rada nie

może tego terminu skracać.  Nim uchwała   zostanie  uchylona  w trybie  nadzorczym,  dziś  Rada

podejmie nową uchwałę-  paragraf 5 zostaje wykreślony - równocześnie uchylając tę z 5 września

br.

Wobec  braku pytań, czy uwag Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr LII/403/14

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru opłaty

 targowej (zał nr 4)

Ad 3.

Przewodniczący zamknął LII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 15.20.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk




