
P R O T O K Ó Ł    Nr LIII/14

sesji  Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 października 2014r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Posiedzenie o godz. 13.00 otworzył Przewodniczący – Waldemar Ślusarczyk.

Przywitał  przybyłych na posiedzenie:

- Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – J.Ozimka

- Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T.Dziewę,

radnych,  sołtysów,  Przewodniczących  Rad  Osiedlowych  oraz  zaproszonych  gości:  Dyrektora

Sanepidu  –  M.Budkowską,  Komendanta  Powiatowego  Policji  –  L.Maczkowski  i  Komendanta

Miejsko-Gminnego  OSP,  będącego  równocześnie  reprezentantem  Komendanta  Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej – M.Czecha.

Poinformował, że nieobecni radni to: A.Stępień, A.Madej i H.Sudoł. Obrady są prawomocne.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów sesji z dnia 05.09.2014r.oraz z 30.09.2014r.

3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy.

4. Informacja Dyrektora Sanepidu o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nisko w 2014r.

5.  Sprawozdanie  Komendanta  Powiatowego Policji  w Nisku z  realizacji  zadań oraz  informacja

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Nisko w 2014r.

6.  Informacja  Komendanta  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Nisku  o  stanie  bezpieczeństwa

w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Nisko

w 2014r.

7.  Sprawozdanie  z  działalności  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Gminy  Nisko  i  Komendanta

Miejsko-Gminnego Związku OSP w Nisku w 2014r.

8. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy i Miasta Nisko.

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2014rok.

2/ uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015rok”.

11. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
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12. Zamknięcie obrad sesji.

Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad 2.

Protokoły sesji z dnia 05.09.2014r.oraz z 30.09.2014r. przyjęte zostały bez uwag

Ad 3.

Burmistrz J.Ozimek poinformował m.in.:

- odbyło się XII Forum Samorządowe. Burmistrz podkreślił, że było ono okazją do podsumowania

wprowadzenia  reformy  samorządowej,  określenia  kondycji  samorządów.  Zwrócono  uwagę  na

elementy  pozytywne  i  określono  obszary,  w  których  należy  podjąć  działania  dla  usprawnienia

funkcjonowania. Generalnie reforma została oceniona pozytywnie.

-   odbyło  się  szereg  zebrań  w  sołectwach  i  osiedlach.  Dotyczyły  sprawozdań  i  zatwierdzenia

funduszu sołeckiego.

- Burmistrz uczestniczył w święcie 3 Batalionu Inżynieryjnego w jednostce niżańskiej.

- odbyła się duża konferencja w Stalowej Woli odnośnie utylizacji odpadów tzw. spalarni. Będzie w

tym regionie taki obiekt funkcjonował.

- w NCK „Sokół” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela.

-  odbyło  się  również  spotkanie  z  okazji  Konferencji  Samorządu  Terytorialnego  u  Marszałka

Województwa. Poinformował on o założeniach programu wojewódzkiego na lata następne.

-  odbyła  się  kontrola  popowodziowa.  Nasze  wnioski  w  pierwszej  analizie  zostały  rozpatrzone

pozytywnie, możemy liczyć na pozyskanie środków z tej puli, choć ostatecznej decyzji jeszcze nie

ma.

-  Burmistrz  uczestniczył  w inauguracji  roku akademickiego w Wyższej  Szkole Bezpieczeństwa

i Ochrony oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

-odbyła się narada zorganizowana przez GDDKiA w sprawie obwodnicy Niska i Stalowej Woli.

Przedstawiony został projekt i zapadły ostateczne decyzje o jej realizacji wzdłuż Sanu z przejściem

za elektrownią,  łącznie z  rozpoczęciem prac dokumentacyjnych.  Burmistrz  podkreślił,  że  temat

obwodnicy jest zamknięty.

- kolejna konferencja w Urzędzie Marszałkowskim dotyczyła programów planistycznych pod kątem

finansowania, dystrybucji środków.

- w niedzielę przekazany został do eksploatacji średni samochód OSP w Nowosielcu. Burmistrz

pogratulował zorganizowania udanej imprezy Pani sołtys Nowosielca – J.Gemzik.

- naliczona została kara finansowa w wysokości 19 tys zł za nieterminowe usuwanie odpadów.

-  Burmistrz  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  odbyło  się  spotkanie  z  Komendantem

Wojewódzkim  Państwowej  Straży  Pożarnej  dotyczące  dalszego  funkcjonowania  Państwowej  i
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Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  naszym  regionie.  Stąd  nieobecność  na  sesji  Poawitowego

Komendanta PSP.

Zastępca  Burmistrza  T.Sułkowska  przedstawiła  informacja  z  wykonania  zadań  inwestycyjnych

w okresie międzysesyjnym tj: 05.09.2014r.-29.10.2014r.

I. w zakresie dróg

1.  Zakończono  zadanie  pn.  „Remont  dróg  gminnych  położonych  na  terenie  miasta  Nisko,

miejscowości  Racławice oraz dzielnicy Podwolina”,  remont obiektów: ul.  Krasickiego w Nisku

oraz ul, Szarych Szeregów, Kochanowskiego, Polskiego Sierpnia, Dąbrowskiej, Reja na Podwolinie

oraz ul. Nowowiejska, Rudnicka w Racławicach. 

2. Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych położonych w miejscowości

Zarzecze Gmina Nisko” remont drogi  ul.  Kościuszki,  Słowackiego,  Leśna,  Błonie i  Ogrodowa.

Zadanie  dofinasowane  z   Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych,  tzw.

Schetynówki” .  

3. Trwają prace budowlane na zadaniu pn. „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i

Miasta Nisko – dzielnica Barce i Warchoły”, remont obiektów: ul. Podleśna (boczna), Okrężna,

Błonie, Pętla, Krucza, Długa (boczna), Płk. Dąbka, Lasowiaków, Piaskowa w Nisku.

Wykonawcą jest Paweł Lach, Szyperki 39A.

4. Trwają prace budowlane na zadaniu pn. „Remont nawierzchni dróg, chodników oraz utwardzenie

pobocza drogi na terenie Gminy i Miasta Nisko, miejscowości Nisko, Wolina, Racławice”. 

II. W zakresie sieci wod-kan zakończono zadania:

- „ Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Kilińskiego w Nisku”.

- „Budowa kanalizacji w drodze powiatowej we wsi Nowa Wieś”

Trwa realizacja zadania: 

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce, ul. Sandomierska- etap VIII

 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Reymonta (od Głowackiego do pompowni

przy ZM)

 - Trwa projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowosielec i Kończyce.

Zadania zakończone:

 -  Budowa siłowni terenowej przy ul. Słowackiego  w Nisku”

 -  „Budowa siłowni terenowych na  terenie Gminy i Miasta Nisko” (Siłownie w miejscowościach:

Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina, Zarzecze)

-  wykonanie nowych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”  na terenie:
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Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku przy ul. Słowackiego 10 oraz Publicznej Szkoły

Podstawowej Nr 5 w Nisku przy ul. Tysiąclecia 12A.

-  „ Remont i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i  Nowa

Wieś” – naprawa nawierzchni boisk sportowych -  wykonawstwo zastępcze.

zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

- Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego – w Nowosielcu – w trakcie realizacji.

- Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Nisku” 

- „Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez przebudowę stadionu sportowego w Nisku oś.

Podwolina - ETAP I.”

Gmina przygotowała i złożyła:

1.  wniosek  o  dofinansowanie  budowy  budynku  wielorodzinnego  do  Banku  Gospodarstwa

Krajowego.

2. materiały do umowy na zadanie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko”

dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

3.  wniosek  o  dofinansowanie  remontu  dróg  w  Centrum  Niska  z  Narodowego  Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki”. 

Pani Burmistrz poinformowała, że rozstrzygnięte zostały następujące przetargi na zadania:

1.Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko”

2. Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych położonej w miejscowości Zarzecze;

3. Konserwacja rowu melioracyjnego Nowa Wieś – Wolina;

4. Dostawa wyposażenia do traktora ogrodowego;

5. Odtworzenie i odmulenie rowu melioracyjnego w Wolinie;

6. Dostawa traktora ogrodowego dla Gminy i Miasta Nisko;

7.  Wykonanie  dokumentacji  niezbędnej  do  likwidacji  stref  ochrony  wody  dla  ujęcia  wody

zlokalizowanego  w  miejscowości  Nisko  oraz  uzyskanie  decyzji  właściwych  organów

administracyjnych;

8  .  Wykonanie  dokumentacji  hydrogeologicznej  niezbędnej  do  ustanowienia  stref  ochrony  dla

ujęcia wody w miejscowości Zarzecze.

Poinformowała, że w trakcie oceny ofert i podpisania umowy są zadania:

- Budowa terenu pod potrzeby rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Kończyce;

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w ZS w

Zarzeczu;

-  Remont elewacji  budynku Niepublicznej  Szkoły Podstawowej w Racławicach oraz Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu;
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- Rozbudowa budynku szatni na stadionie MKS „Sokół” w Nisku;

- Instalacja opraw oświetlenia ulicznego wraz z wymiana słupów na terenie Gminy i Miasta Nisko;

- Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku oraz sieci

wodociągów w miejscowości Nowosielec;

- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko;

-  Opracowanie  projektów decyzji  o  warunkach  zagospodarowania  oraz  projektów zaświadczeń

wraz z analizami.

Dalej Pani Burmistrz poinformowała, że ogłoszono przetargi na:

- Budowę miejsca rekreacyjno-sportowego na Osiedlu Malce w Nisku,

- Rozbudowę miejskiej sieci wodociagowej w Nisku, ul. Reymonta i sieci kanalizacji sanitarnej w

Nisku, ul. Reymonta i Głowackiego

- Odmulenie rowu melioracyjnego we wsi Kończyce.

Poinformowała  również,  że  trwają  ustalenia  z  Polskimi  Kolejami  Państwowymi  w  sprawie

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nisko nieruchomości dworca kolejowego z terenem

przyległym (ogródki + budynek magazynu). 

Ponadto przygotowano i podpisano umowę na założenie na stronie Gminy Nisko portalu eGmina

(wgląd  do  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  numeracji  nieruchomości,  wykazu  ulic  i

innych aplikacji przygotowanych przez Urząd).

Poinformowała  też,  że  w  dniu  22.10.2014r  odbył  się  przetarg  na  zbycie  nieruchomości.  Do

przetargu  wystawiono  18  działek  (Malce,  Osiedle  Grądy,  Nowa  Wieś).  Nabywców  znalazło  5

działek: 2 na Oś. Malce, 2 na Oś Grądy i jedna w Nowej Wsi.

Radny R.Sroka zapytał o dokumentację tych 4 ulic (w tym Krzywej): czy została wykonana?

Zastępca Burmistrza poinformowała, że dokumentacja tych dróg została wykonana i przekazana do

Starostwa. Trwa procedura uzyskania pozwolenia.

Burmistrz  J.Ozimek  poinformował,  że  ostatecznie  zakończona  została  sprawa  zapadliska  przy

„Nimecie”.  Wyjaśnił,  że  trwało  to  tak  długo,  bo  natrafiono  na  międzynarodową  sieć

telekomunikacyjną, biegnącą bezpośrednio nad studzienką. Była potrzeba podjęcia odpowiednich

działań z tym związanych.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 4.

Informację Dyrektora Sanepidu (zał nr 1) o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nisko w 2014r

radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję celem zapoznania się.

Obecna na sesji Dyrektor M.Budkowska  poinformowała,  że ogólnie sytuacja epidemiologiczna
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chorób zakaźnych na terenie miasta Nisko jest korzystna. 

Jakość  wody przeznaczonej  do spożycia z wodociągu sieciowego w Nisku w styczniu i  lutym

2014r.  opowiadała  obowiązującym  normom.  Od  marca  do  sierpnia  b.r.  badania  wykazały

przekroczenie parametrów fizykochemicznych t. j.: mętność, żelazo i glin. W okresie od 19.05 do

04.06.2014r. przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej w Nisku. Analiza wody pobranej

04.08.2014r. nie wykazała przekroczeń żelaza i mętności. W dniu 22.08. 2014r. do PPIS w Nisku

wpłynęło sprawozdanie z badań próbki wody potwierdzające,  że jakość wody w zakresie  glinu

odpowiada normom. 

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w zakładach prowadzących działalność związaną

z produkcją  środków  spożywczych  oraz  produkcją  kosmetyków,  przeprowadzono  130  kontroli

sanitarnych. W trakcie nadzoru wydano 93 decyzje administracyjne w tym 12 decyzji nakazujących

poprawę stanu sanitarno- technicznego. Unieruchomień zakładów nie było. Nałożono 15 mandatów

karnych. W trakcie kontroli pobrano 97 próbek żywności, które nie uległy zakwestionowaniu.

W zakresie poprawy warunków środowiska pracy PPIS w Nisku przeprowadził kontrole sanitarne

w  22  podmiotach  oraz  wydał  9  decyzji  administracyjnych  dot.  przeprowadzenia  pomiarów

czynników szkodliwych w środowisku pracy.

W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego prowadzone są postępowania związane ze

zgłoszeniami  podejrzeń  chorób  zawodowych.  Przeprowadzono  1  postępowanie  wyjaśniające

w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej, natomiast PPIS w Nisku nie wydał

decyzji  dot.  chorób  zawodowych.  PPIS  w  Nisku  nadzoruje  przestrzeganie  wymagań  ustawy

o ochronie  zdrowia  przed  następstwami używania  tytoniu  i  wyrobów tytoniowych w zakładach

pracy. 

PPIS  w  Nisku  sprawuje  nadzór  nad  przestrzeganiem  wymagań  dot.  wprowadzania  do  obrotu

mieszanin chemicznych, produktów biobójczych i detergentów. W tym zakresie skontrolowano 11

podmiotów. W związku z nadzorem nad produktami biobójczymi przeprowadzono 3 kontrole dot.

sprawdzenia czy w obrocie znajdują się produkty biobójcze bez aktualnego pozwolenia. 

PPIS w Nisku przeprowadził  4  kontrole  dot.  wprowadzenia do obrotu wyrobów zawierających

substancje chemiczne w niedozwolonej ilości. 

PPIS w Nisku nadzoruje przestrzeganie wymagań związanych z pracami polegającymi na usuwaniu

wyrobów azbestowych. Przeprowadzono dotychczas 1 kontrolę firmy zew., która prowadziła prace

demontażowe na terenie gminy Niska.

PPIS w Nisku monitoruje lokalne środowisko w zakresie występowania środków zastępczych tzw.

Dopalaczy,  przeprowadza  dochodzenia  w  związku  z  zatruciami  środkami  zastępczymi  oraz

posiadaniem środków zastępczych. 
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Do  końca  sierpnia  2014r.  przeprowadzono  28  kontroli  sanitarnych  w  placówkach  nauczania

i wychowania, oraz 10 kontroli placówek wypoczynku. W trakcie czynności kontrolnych oceniono

bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu  uczniów.  W 2  placówkach  przeprowadzono  pomiary

natężenia oświetlenia sztucznego, stwierdzono, że natężenie oświetlenia elektrycznego nie spełnia

wymagań.  Wydano  decyzję  mającą  na  celu  zapewnienia  właściwego  oświetlenia  w  salach

lekcyjnych z terminem realizacji do 31.08.2015r.

Na terenie gminy i miasta Nisko w czasie ferii zimowych i wakacji przeprowadzono kontrole form

wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży,  zwracając  uwagę  na  bezpieczeństwo  i  higienę

wypoczywających. 

Radny A.Sądej  zapytał,  czy Sanepid  ma wgląd  i  nadzór  nad zakładami  typu Almet,  produkcja

papierów ściernych.

Pani  Dyrektor  M.Budkowska wyjaśniła,  że  Sanepid  ma nadzór  nad tymi  zakładami  pod kątem

warunków pracy zatrudnionych tam osób. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska jest to zakres

ochrony środowiska.

Radny  B.Borowiec  zapytał  czy  były  i  ile  mandatów  było  nałożonych  na  MZK  Nisko  i  za

przekroczenie jakich przepisów prawa materialnego. W jakiej wysokości były naliczone te mandaty,

jeżeli były. Zapytał też ile decyzji administracyjnych zostało nałożonych i w związku z naruszeniem

jakich przepisów prawa były one nałożone.

Pani Dyrektor M.Budkowska stwierdziła, że w okresie sprawozdawczym nie został nałożony żaden

mandat na MZK Nisko.

Wydane zostały natomiast  dwie decyzje zarządzające w związku z przekroczeniem parametrów

mętności i żelaza w wodzie podawanej w wodociągu. Również były dwie decyzje płatnościowe

(poniżej  100  zł)  również  za  przekroczenie  tych  parametrów  wody.  Wyjaśniła,  że  decyzja

płatnościowa to kwota do zapłaty wynikająca z kosztów badania.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący  podziękował  Pani  Dyrektor  M.Budkowskiej  za  przygotowaną  i  przedstawioną

radnym informację.

Następnie zamknął realizację punktu.

Ad 5.

Komendant Powiatowy Policji w Nisku L.Maczkowski przesłał  dla radnych informację o stanie

bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Nisko za I półrocze (zał). Korzystając z obecności na

sesji Rady Miejskiej przedstawił tę informację za III kwartały br. Podkreślił, że Powiat Niżański jest

jednym  z  bezpieczniejszych  powiatów  w  całym  kraju.  Poinformował,  że  do  końca  września

stwierdzono łącznie 246 przestępstw tj o 137 mniej niż w analogicznym okresie roku 2013. Dodał,
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że  wykrywalność  jest  na  poziomie  83,2%,  co  stawia  Komendę  na  I  miejscu  w województwie

Podkarpackim. Poinformował, że przeważają na naszym terenie przestępstwa kryminalne, których

do końca października stwierdzono 190. Kolejną grupą są przestępstwa drogowe – 45 czynów oraz

trzecia kategoria: przestępstwa gospodarcze, których zaistniało 28.

Wśród  przestępstw  kryminalnych  najwięcej  jest  przestępstw  przeciw  mieniu  –  140.Kolejne  to

przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu, których było w omawianym okresie 10. Tu wykrywalność

jest bardzo wysoka: 94%.

Wśród przestępstw przeciw mieniu najwięcej jest kradzieży – 41, dalej włamania- 55 i uszkodzenia

mienia – 13.

Osobną kategorią przestępstw kryminalnych są te z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tych

stwierdzono do początku października 6 na terenie Gminy Nisko, a w całym Powiecie Niżańskim

55.

Wśród  45  przestępstw  drogowych  było  17  przestępstw  kierowania  pojazdem  w  stanie

nietrzeźwości.

Komendant  stwierdził,  że  w  omawianym  okresie  ujawniono  8  nieletnich  sprawców  czynów

karalnych. Nieletni dopuszczają się przede wszystkim czynów takich jak rozboje, kradzieże, bójki i

pobicia.  Ujawniono  również  3  nieletnich  pod  wpływem  alkoholu.  Przekazani  byli  rodzicom  i

podjęte były odpowiednie wystąpienia.

Jeśli chodzi o profilaktykę policjanci uczestniczyli w 11 spotkaniach z uczniami, 14 spotkaniach z

nauczycielami i jednym spotkaniu z rodzicami na wywiadówce.

Komendant podkreślił, że w okresie III kwartałów 2014r policjanci Komendy Powiatowej w Nisku

ujawnili ogółem 3274 wykroczeń, za które nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie

do sądu, bądź pouczali sprawców wykroczeń. W ruchu drogowym stwierdzono 200 zdarzeń tj. 22

wypadki i 178 kolizji. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 2 osoby, a 23 zostało rannych.

Najczęstszymi przyczynami zaistniałych zdarzeń drogowych były:

- nieprawidłowe wykonywanie manewrów omijania, wyprzedzania i wymijania,

- niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze,

nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,

- ze strony pieszych – wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd.

Komendant L.Maczkowski poinformował również, że w 2014r przeprowadzono działania drogowe

pod  kryptonimami:  Prędkość,  Pasy,  BUS,TRUCK,Alkohol  i  Narkotyki,  Bezpieczne  wakacje,

Trzeźwy poranek i Bezpieczny weekend.

Komendant podkreślił, że w sytuacjach wymagających zwiększonej ilości patroli Komenda zawsze

może liczyć na wsparcie oddziałów prewencji z Rzeszowa.
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Przewodnicząca M.Wybacz zapytała o sprawę rzekomej bomby w budynku Urzędu Skarbowego w

poniedziałek.  Było  duże  zamieszanie,  policja  straż  pożarna  i  karetki  pogotowia,  ewakuowani

pracownicy.

Komendant przyznał, że w całym kraju w tym dniu były informacje mailowe do różnych instytucji

o zagrożeniu,  które o określonej  godzinie zadziała.  Na terenie  Niska takie informacje otrzymał

Urząd  Skarbowy  i  Prokuratura.  Policjanci  wstępnie  dokonali  sprawdzenia  tych  obiektów,

kierownicy tych instytucji potwierdzili początkowo, że praca będzie przebiegała normalnie, ale ok

godz.  11.00  Dyrektor  Urzędu  Skarbowego  poinformował,  że  podjął  decyzję  o  ewakuacji

pracowników. Oczywiście odpowiednie służby musiały taką akcję zabezpieczać. Ewakuowano 35

osób, przez godzinę byli  poza zasięgiem tego budynku. Gdy minęła ta godzina „W” ponownie

sprawdzono budynek i ludzie mogli powrócić. Koszty takich działań w skali kraju są ogromne.

Komenda  Głowna  Policji  prowadzi  dochodzenie  mające  na  celu  wykrycie  sprawców  tego

zagrożenia.

Przewodniczący A.Sądej zwrócił uwagę, że  piesze patrole doskonale się sprawdzają, ale sugeruje,

by działały bardziej w godzinach wieczornych w miejscach newralgicznych, gdzie pojawiają się

różne niepokojące zjawiska z udziałem młodzieży np. w okolicy barów, pubów. 

Radny K.Oczkowski zapytał o drogę S19. Stwierdził, że tylko na odcinku od Niska do Jeżowego

droga ta nie posiada pasa dla rowerzystów i pieszych. Z tego powodu, zwłaszcza na odcinku od

Niska  do Nowosielca w każdym tygodniu  jest  wypadek lub kolizja.  Czy Komenda Powiatowa

Policji podejmuje jakieś działania w celu poprawy tej sytuacji, poprawy bezpieczeństwa na tym

odcinku drogi.

Odpowiadając Komendant podkreślił, że zarówno S19 jak i Nr 77 jest pod szczególnym nadzorem

drogówki i posyłane są tam patrole nie tylko z miernikiem prędkości, ale i innymi narzędziami, by

ruch przebiegał w miarę spokojnie. Przyznał, że osobiście jako Komendant Powiatowy w Nisku z

żadnym wystąpieniem na piśmie w tej sprawie nie podejmował działań.

Co do wieczornych patroli  pieszych poprosił,  by złożyć  z  Osiedla wniosek na piśmie,  by była

podstawa do takich działań.

Burmistrz J.Ozimek poinformował, że miał okazję uczestniczyć w dorocznej odprawie z udziałem

Komendanta  Wojewódzkiego.  Komendant  Wojewódzki  podkreślił  wysoką  sprawność  Komendy

Powiatowej w Nisku i gratulował osiągnięć. Również ze swej strony Burmistrz wyraził uznanie i

pogratulował  sukcesu  w  postaci  stwierdzenia  przez  Komendanta  Wojewódzkiego,  że  jest  to

najlepiej działająca jednostka w Województwie. Podziękował też za dobrą współpracę w sytuacjach

zagrożenia na terenie Gminy.

Ad 6 i 7
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Informację  o  działaniach  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w

Gminie Nisko przedstawił Gminny Komendant OSP – M.Czech.

Stwierdził, że choć ogólnie jest tendencja spadkowa, to zdarzeń na terenie Gminy Nisko było za

okres sprawozdawczy najwięcej w skali Powiatu. Na terenie Gminy są obszary zakwalifikowane do

I kategorii zagrożenia pożarowego lasów i przekłada to się na ilość pożarów, zwłaszcza wiosną gdy

pojawia się plaga wypalania traw, gdy niekontrolowane ogniska przenoszą się na tereny leśne i

zalesione. W roku bieżącym było 42 takie zdarzenia.

Drugim, istotnym dla naszej specyfiki zagrożeniem są zagrożenia związane z ruchem kolejowym i

ruchem drogowym. Mamy dwie drogi krajowe i trzy szlaki kolejowe.. Jakość dróg jest znana a

natężenie ruchu duże. Uciążliwość duża. Na terenie Gminy Nisko zanotowano od początku roku 25

wypadków i kolizji drogowych, do których wyjeżdżała Straż Pożarna.

Do  najczęściej  przewożonych  materiałów  niebezpiecznych  trasami  kolejowymi  należą:  kwas

siarkowy, kwas azotowy, amoniak.

Zauważył,  że  w  ostatnich  latach  warunki  atmosferyczne,  warunki  pogodowe  nabierają  dużego

znaczenia i również angażują Straż. Przykładem są tegoroczne opady i związane z tym podtopienia.

Nawałnica  5-6  sierpnia  sparaliżowała  miasto  i  spowodowała  szereg  interwencji.  Dodatkowo

deszczówka cofnęła się kanalizacją powodując jeszcze większe zniszczenia.

Podkreślił,że  działania  Państwowej  Straży  Pożarnej  wspiera  3  jednostki  Ochotniczej  Straży

Pożarnej. Na dzień przygotowania sprawozdania, to jest okres IV kwartał 2013 r. i okres od 1-go

stycznia  do  31  sierpnia  2014  r.  ochotnicze  straże  pożarne  z  terenu  Gminy  i  Miasta  Nisko

interweniowały 35 razy w różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Do  najważniejszych  wydarzeń  pożarnictwa  ochotniczego  Gminy  Nisko  w  2014  roku  należy

zaliczyć:

1. Wydzielenie w budżecie Gminy i Miasta Nisko oraz pozyskanie dofinansowania zewnętrznego w

wymaganej kwocie ok. 623 tys. złotych przeznaczonego na zakup nowego średniego samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowosielc oraz podpisanie umowy o dostawie tego samochodu z

firmą MotoTruck z Kielc.

2.  Sukces  ucznia  Cezarego  Sagan  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Zarzeczu,  który  jako

reprezentant gminy i powiatu oraz  wicelider eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju

Wiedzy Pożarniczej zakwalifikował się do rozgrywek centralnych.

3.  W dniu 1 czerwca 2014 r. uroczystość nadania sztandaru dla OSP Nowosielec ufundowanego

przez Władze Gminy i Miasta Nisko z Burmistrzem Julianem Ozimkiem na czele. 

4. Udział trzech niżańskich drużyn OSP w „Pikniku Rodzinnym” w Nowosielcu, w ramach którego

odbył  się  III  Turniej  Piłki  Siatkowej  Drużyn  OSP.   W  turnieju  tym  uczestniczyło  6  drużyn

10



reprezentujących ochotnicze straże pożarne z terenu Gmin Nisko i Rudnik nad Sanem. 

5.  Udział  strażaków  niżańskich  OSP  w  zabezpieczeniu  wydarzeń  kulturalno-rozrywkowych  i

imprez  masowych,  takich  jak:  Szkatuła,  Pikniki  Rodzinne  w  Nisku,  Nowosielcu,  Racłwicach,

Podwolinie i Zarzeczu, Dni Niska 2014, Regaty Żeglarskie.

6. Przeprowadzenie eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w miesiącu

marcu w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

7.  Udział  4  Młodzieżowych  Drużyn  Pożarniczych  z  terenu  Gminy  Nisko  w VIII Powiatowych

Zawodach Sportowo-Pożarniczych rozgrywanych w dniu 15 czerwca 2014 r. w Krzeszowie. 

8.  Wysoka  lokata  debiutującej  w  zawodach  sportowo-pożarniczych  na  szczeblu  wojewódzkim

Kobiecej  Drużyny Pożarniczej  z  Nowosielca.  Drużyna startując  w zorganizowanych w dniu 24

sierpnia 2014 r. w Lubaczowie zawodach zajęła szóste miejsce deklasując szereg utytułowanych

zespołów.

Komendanta M.Czech podkreślił  znaczną poprawę współpracy samorządu gminnego z OSP i troski

władz Gminy o właściwe przygotowanie jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych. Szczególnie

dobrze  ocenił  współpracę  z  Burmistrzem  Panem  Julianem  Ozimkiem.  Dzięki  zrozumieniu  i

współdziałaniu na tym poziomie w 2014 roku udało się uzyskać dofinansowanie, bądź zapowiedź

przyznania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych w łącznej wysokości ok. 15 tys. na

umundurowanie i ochrony strażaków oraz 300 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Ponadto z dofinansowania KSRG otrzymano ok. 5,8 tyś zł na bieżące wydatki jednostek OSP. 

Przyznał,  że w tym roku nie udało się nam doprowadzić do pomyślnego finału sprawy zakupu

nowego,  lekkiego  samochodu  pożarniczego  przeznaczonego  dla  jednostki  OSP  Zarzecze.

Samochód  ten  miał  być  wykorzystywany  zarówno  do  działań  ratowniczo-gaśniczych

prowadzonych przez jednostkę, jak też na rzecz działającej  Orkiestry Dętej. Główną przeszkodą w

realizacji  przedsięwzięcia  zakupu  samochodu  w  2014  roku  okazała  się  negatywna  decyzja

WFOŚiGW w sprawie  dofinansowania  zakupu,  wynikająca  z  niedoboru  środków finansowych.

Sprawa ta prowadzona jest nadal i istnieją realne możliwości zrealizowania zakupu samochodu w

2015  roku,  jednak  niezbędna  będzie  tutaj  pomoc  ze  strony Rady Miejskiej  i  Pana  Burmistrza

w zapewnieniu puli środków własnych.

Komendant  Miejsko-Gminny  M.Czech  podziękował  za  współpracę  i  życzył  sukcesów  w

nadchodzących wyborach samorzadowych.

Radny P.Tofil podkreślił, że to Rada Miejska podejmowała decyzję o przeznaczeniu środków na

samochód dla OSP Nowosielec. Życzyłby sobie, by Gminny Komendant zauważał, że są i inne

jednostki  OSP i  mają  potrzeby.  Przykładowo OSP w Zarzeczu  również  potrzebuje  samochodu

pożarniczego. Wyraził nadzieję, że Komendant podejmie działania w kierunku pozyskania środków
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na ten samochód.

Zapytał dalej jak PSP widzi współpracę z Prezesem MZK w kwestii hydrantów. Sam Prezes jakoś

nieskutecznie  działa  w  tej  sprawie,  mało  który  hydrant  może  być  wykorzystany  w  sytuacji

zagrożenia.

Komendant  M.Czech wyjaśnił,  że udział  Rady Miejskiej  w decydowaniu o zakupie samochodu

podkreślił w swoim wystąpieniu, a wnioski były złożone dwa: o średni samochód dla Nowosielca i

lekki dla OSP Zarzecze. Ponieważ nie udało się uzyskać wszystkich planowanych dofinansowań,

zrezygnowano  z  zakupu  lekkiego  samochodu,  priorytetem był  większy  samochód.  Oczywiście

świadomość potrzeby zakupu tego samochodu była nie tylko u Komendantów, ale i strażaków, bo

ten, który był na stanie miał ponad 30 lat.

Co do hydrantów, Komendant stwierdził, że częściowo Państwowa Straż Pożarna ma możliwość

weryfikowania ich stanu i korzysta z tych uprawnień tam, gdzie jest odbiór nowych obiektów, przy

okazji  jest  sprawdzana  przydatność  ich  do  zewnętrznego  gaszenia  tych  obiektów.  Tam jest  to

bezwzględnie przez Straż wymagane. Komendant nawiązał do czasu, gdy były organizowane przez

Straż, wspólnie z Radą Miejską,  przy udziale przedstawicieli właściciela wodociągów , członków

OSP  kontrole  hydrantów.  Po  takich  akcjach  stan  hydrantów  poprawiał  się.  Działania  były

skuteczne.  Zauważył,  że  pomoc  ze  strony  Rady  w  tym  zakresie  byłaby  bardzo  cenna  i

przyczyniłaby się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy. Dodał, że rozmowa jest o

terenie Gminy Nisko, a Państwowa Straż Pożarna działa na terenie całego Powiatu i hydrantów w

całym  Powiecie  sprawdzić  nie  da  rady.  To  właściciel  sieci  wodociągowej  jest  ustawowo

zobowiązany, by raz w roku każdy hydrant sprawdzić.

 Burmistrz podkreślił, że naciskając na pozyskanie dwóch samochodów pożarniczych można było

oba stracić. Ciężki samochód jest zdecydowanie trudniej zdobyć i stąd była decyzja, że koncentruje

się  starania  o samochód ciężki  tj  dla  OSP Nowosielec.  Na samochód lekki  wciąż szansa jest  i

zasadność jego pozyskania jest oczywista.  Burmistrz zauważył,  że wstydliwą wręcz sprawą jest

niedoinwestowane OSP Nisko. W tym kierunku należy w przyszłości  podejmować działania.  Z

pozostałych jednostek OSP możemy być dumni.

Burmistrz pogratulował osiągnięć w turniejach Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Nowosielca.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi M.Czechowi i zamknął realizację punktów.

Ad 8.

Informację o stanie oświaty gminnej radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję (zał).

Zastępca Burmistrza T.Sułkowska poinformowała, że w roku szkolnym 2013/2014  funkcjonowało

8 szkół  podstawowych oraz  5 gimnazjów, w tym  4 w ramach zespołów szkół oraz Przedszkole
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nr 1.Przy  szkołach  podstawowych  zorganizowano  12  oddziałów  przedszkolnych  .

Ponadto  na  terenie  Gminy  Nisko  funkcjonują   placówki  niepubliczne  –  Niepubliczna  Szkoła

Podstawowa   w  Racławicach,  Niepubliczne  Przedszkole  Żaczek  w  Nisku,  Przedszkole

Niepubliczne DOMmisia w Nisku, Akademia Przedszkolaka w Nisku, Niepubliczne Przedszkole

„Słoneczko „ w  Racławicach.

Poinformowała,  że  w  roku  szkolnym 2013/2014  w oddziałach  przedszkolnych  było373  dzieci.

W szkołach podstawowych było 1088 uczniów i w gimnazjach było 624 uczniów. W porównaniu z

rokiem szkolnym 2012/2013 liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 zmalała o 54  w szkołach

podstawowych i o 37 w gimnazjach, natomiast       liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych

zwiększyła się o 40. Liczba oddziałów                      

w szkołach podstawowych i w oddziałach przedszkolnych pozostała bez zmian, w gimnazjum 

liczba  oddziałów  zmalała  o  1.  Liczba  etatów  pedagogicznych  w  stosunku  do  ubiegłego  roku

zmalała o 4,3 etatu. Do klas pierwszych szkoły podstawowej uczęszczało 163 dzieci, w tym 48

sześciolatków.

Jeśli chodzi o dożywianie szkoły dysponują  trzema stołówkami : w PSP nr 1, w ZS nr 3, w ZS w

Zarzeczu.  W  pozostałych  placówkach  funkcjonują  punkty  dożywiania,  w  których  uczniowie

korzystają z gorących posiłków. Stołówka w Zarzeczu przygotowuje posiłki dla ZS w Nowosielcu,

natomiast stołówka w PSP nr1- dla ZS nr 2, Gimnazjum nr 1, PSP nr 4, PSP nr 6, PSP w Wolinie. 

Łącznie 930 uczniów korzystało z obiadów w szkołach, w tym 380 korzystało z refundacji przez

OPS.

Dowóz uczniów: Realizując wymogi ustawy o systemie oświaty w r. szk. 2013/2014 refundowane

były bilety miesięczne dla  185  uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów. Zgodnie z ustawą

prowadzony  był  dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół   specjalnych w Stalowej  Woli  i

Rudniku- łącznie dla 40 wychowanków, zarówno w formie zorganizowanej, jak również poprzez

refundacje kosztów dowozu dla rodziców.

Dalej Pani Burmistrz poinformowała, że jeśli chodzi o stypendia i zakup podręczników z programu

„  Wyprawka  szkolna  „   na  zakup  podręczników  dla  uczniów  klas  I-III  oraz  klasy  V  szkoły

podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów niepełnosprawnych skorzystało 219

uczniów  na  łączną  kwotę  53.615,-zł.  Ze  stypendiów  materialnych  o  charakterze  socjalnym

skorzystało  393  uczniów,  średnio  stypendium  wyniosło  399,-zł  .Łączna  kwota  wypłaconych

stypendiów wyniosła 157 084,-zł . Wypłacono 17 zasiłków losowych dla uczniów na łączna kwotę

6 983,-zł.

Jeśli chodzi o wyniki nauczania  do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 179 uczniów z

8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko oraz 5 uczniów z Niepublicznej Szkoły

13



Podstawowej  w  Racławicach.  Gmina  Nisko  uzyskała  średnio  26,23  pkt.,  średnia  w  powiecie

niżańskim wyniosła – 25,62 pkt.

W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 213 uczniów.

Sprawdzana była wiedza w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

                 Gmina Nisko uzyskała najwyższe wyniki z języka polskiego, matematyki, przedmiotów

przyrodniczych  i języka angielskiego w powiecie niżańskim.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  w  roku  szkolnym  2013/2014  wykonano  termomodernizację

obiektu  szkolnego ZS Nr  2  na  kwotę  1  210 003 zł  oraz  wybudowano szkolne  place  zabaw z

projektu „Radosna Szkoła” przy ZS Nr 2 i przy PSP Nr 1.

Jeśli chodzi o remonty – wykonano je na łączną kwotę 361 780 zł.

Do przedstawionej informacji odniósł się radny P.Tofil. Wyraził nadzieję, że z trudem uzyskany

rozdział uczniów kl VI na dwa oddziały wpłynie zapewne na poprawę wyników nauczania. Liczne

klasy nie sprzyjają osiąganiu dobrych wyników.

Burmistrz podsumowując informacje o oświacie gminnej podkreślił,  że w najbliższym czasie w

dziedzinie oświaty są do rozwiązania dwa problemy: dożywianie i demografia. 

Sprawę dożywiania, stołówek podnosi Sanepid. Mniej niż połowa uczniów korzysta z posiłków w

szkole. Dziecko nie rozumie dlaczego jedno może korzystać z obiadu, drugie nie. Bez względu na

dochody powinno każde dziecko mieć możliwość korzystać z dożywiania. Będzie dokonana analiza

i oszacowane możliwości.

Następna sprawa to demografia w najbliższych latach: jak ułoży się ilość dzieci w poszczególnych

szkołach i jak będzie wyglądała ich dalsza organizacja. To są problemy z którymi będzie musiała

zmierzyć się następna kadencja.

Burmistrz pogratulował dyrektorom szkół. Stanęli na wysokości zadania, przeprowadzone kontrole

nie wykazały większych uchybień.

Burmistrz podziękował również za pracę Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej szkół

i  Przedszkoli:  tyle  inwestycji  w  oświacie   nie  było  od  Tysiąclatek  i  wymagało  to  dużego

zaangażowania w pracę.

Ad 9.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zostały złożone

oświadczenia  majątkowe  za  rok  2013.  Po  analizie  przez  Urząd  Skarbowy  i  Wojewodę

Podkarpackiego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Również Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że w złożonych do niego oświadczeniach Kierowników

jednostek i referatów nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości.
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Ad 10.

1/  Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiany  uchwały  budżetowej  przedstawił  Skarbnik  T.Dziewa.

Poinformował,  że  zachodzi  konieczność  zmiany  projektu  przesłanego  radnym,  bo  dziś

rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę szatni na stadionie  „Sokoła” i  najniższa cena była wyższa o

5 tys zł od przewidzianej dla tej inwestycji. Należy dopisać dział 926, rozdział 92601, czyli obiekty

sportowe,  wydatki  inwestycyjne,  nazwa  zadania  :”rozbudowa  budynku  szatni  na  stadionie

sportowym w Nisku” - 5000 zł. Trudno w tej chwili źródła dochodu poszukiwać, więc zmniejszone

zostaną wydatki na dowóz uczniów do szkół: zamiast 14 000 będzie tu 9 000 zł. Kwoty ogólne nie

ulegają zmianie.

Skarbnik wyjaśnił, że dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się wydatki o 82 848 zł jako zwrot do

budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

W dziale 801 oświata i wychowanie przeznacza się na dowóz uczniów 9 000 zł i wynagrodzenia

bezosobowe – 2 150 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o 50 tys zł po rozeznaniu przez nowego

Kierownika potrzeb Ośrodka, zwł. związanych z odprawą emerytalną poprzedniego Kierownika.

Dalej Skarbnik wyjaśnił, że w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększona zostaje

dotacja dla NCK  o 30 045,63 zł z uwagi na stałe przenoszenie wynagrodzeń za grudzień na styczeń

następnego roku. To zwiększenie spowoduje zakończenie takiego finansowania wynagrodzeń.

Podobna sprawa dotyczy Biblioteki, tam brakuje 5000 zł.

Kwotę  16  tys  zł  przeznacza  się  na  remont  ogrzewania  w  świetlicy  w  Nowej  Wsi  i  7  tys  na

zwiększenie funduszu sołeckiego w Nowosielcu z przeznaczeniem na klimatyzację w świetlicy.

Skarbnik poinformował, że łącznie dochody i wydatki rosną o kwotę 207 043,63 zł.

Przewodniczący A.Sądej  poinformował,  że  projekt  uchwały uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji

Budżetu i Finansów.

Radny B.Borowiec zapytał z czego wynika ten zwrot dotacji do Ministerstwa Finansów.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  w  2010r  Ministerstwo  przekazało  za  wysoką  subwencję  na  dzieci

niepełnosprawne i klasy sportowe w kwocie 82 848 zł i teraz należy to zwrócić.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ Nr LIII/404/14 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r (zał nr 6)

2/ Zastępca Burmistrza T.Sułkowska poinformowała,  że każdego roku do końca listopada Rada

Miejska jest obowiązana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

uchwalić  program  współpracy  Gminy  i  Miasta  Nisko  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
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podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 tejże ustawy. Ma on na celu jak najszersze zaangażowanie

mieszkańców w realizację zadań, które zostaną nakreślone.

Pani Burmistrz podkreśliła, że do priorytetowych zadań należą m.in:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,

-  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  w  ramach  Gminnego  Programu

Profilaktyki,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że właśnie na realizację zadań z tych zakresów podmioty będą

mogły ubiegać się o dotacje poprzez przystępowanie do konkursów ofert.

Przedłożony Program będzie obowiązywał od 1.01.2015r.

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

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ Nr LIII/405/14 

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015rok”  (zał nr 7)

Ad 11.

Przewodniczący Rady W.Ślusarczyk  wraz  z  Burmistrzem J.Ozimkiem podziękowali  wszystkim

radnym VI kadencji za pracę i współpracę, życzyli sobie wzajemnie wygranej w zbliżających się

wyborach samorządowych a na pamiątkę wszyscy otrzymali  pamiątkowe tabla.  Również sołtysi

i przewodniczący rad osiedlowych otrzymali pamiątkowe  podziękowania.

Ad 12.

Przewodniczący Rady zamknął LIII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 15.46.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                Waldemar Ślusarczyk
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