
PROTOKÓŁ  Nr III/14 

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 8 grudnia 2014r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Kolejną sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz 13.30 Przewodniczący

– Waldemar Ślusarczyk.

Przywitał   radnych  Rady  Miejskiej,  Burmistrza  J.Ozimka,  Zastępcę  Burmistrza  T.Sułkowską

i Skarbnika T.Dziewę.

Przywitał  również  przybyłych  na  sesję  sołtysów,  przewodniczących  rad  osiedlowych  oraz

przedstawicieli mieszkańców i lokalnych mediów.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczą wszyscy radni.

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 01.12.2014r.

3. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nisku.

2/ powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji oświaty, kultury i sportu, ustalenia

zakresu jej działania i składu osobowego.

3/ powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji oświaty, kultury

i sportu.

4/ powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji budżetu i finansów, ustalenia zakresu

jej działania i składu osobowego.

5/  powołania  Przewodniczącego  stałej  Komisji  Rady  Miejskiej  w  Nisku  -  Komisji  budżetu

i finansów.

6/powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji rozwoju gospodarczego i gospodarki

komunalnej, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.

7/powołania  Przewodniczącego  stałej  Komisji  Rady  Miejskiej  w  Nisku  –  Komisji  rozwoju

gospodarczego i gospodarki komunalnej.

8/  powołania  stałej  Komisji  Rady  Miejskiej  w  Nisku-  Komisji  pomocy  społecznej  i  zadań

publicznych, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.

9/  powołania  Przewodniczącego  stałej  Komisji  Rady  Miejskiej  w  Nisku  –  Komisji  pomocy

społecznej i zadań publicznych.

10/ powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji Rewizyjnej, ustalenia zakresu jej
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działania i składu osobowego.

11/ powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Rewizyjnej.

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

2015 rok.

13/ określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.

5. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Do  przedstawionego  porządku  obrad  zgłosił  wniosek  Skarbnik:  stwierdził,  że  zachodzi  pilna

potrzeba dokonania zmiany uchwały budżetowej  na 2014r.  Wnosi o włączenie jej  do programu

dzisiejszej sesji. Projekt został rozdany radnym przed sesją.

Przewodniczący zaproponował, by projekt znalazł się w porządku w punkcie 4, podpunkt 14.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła tak zmieniony porządek posiedzenia.

Ad 2.

Przewodniczący poinformował,  że protokół z pierwszej  sesji  Rady był  jak zwykle wyłożony w

Biurze Rady Miejskiej i zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nie wniesiono uwag do zapisów.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół sesji z 1 grudnia 2014r.

Ad 3.

Burmistrz  J.Ozimek  poinformował,  że  w okresie  międzysesyjnym tj  od  30  października  2014r

Burmistrz m.in:

- uczestniczył 4 listopada w uroczystej gali w Ministerstwie Środowiska z okazji podsumowania

konkursu "Zielone miasta – w stronę przyszłości", gdzie Gmina Nisko otrzymała wyróżnienie,

- 5 listopada uczestniczył w gali "Złota Setka Gmin Podkarpacia" w Urzędzie Wojewódzkim w

Rzeszowie. W klasyfikacji głównej rankingu Gmina Nisko zajęła 9 miejsce, natomiast w kategorii

gmin miejsko-wiejskich – 2 miejsce,

- 7 listopada uczestniczył w spotkaniu z okazji Święto Odlewnika,

- 11 listopada w obchodach Narodowego Święta Niepodległości,

- 12 listopada Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Seniora połączonego z II Powiatowym

Przeglądem Chórów i Zespołów Seniorskich "Si Senior",

- 20 listopada  Pani Sekretarz uczestniczyła w imieniu Burmistzra wVII Festiwalu Przedszkolaków

Piosenki Promującej Zdrowie

- 20 listopada Zastępca Burmistrza uczestniczyła w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "Eutrapelia"

z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Racławice,

- Zastępca Burmistrza uczestniczyła również 26 listopada w wystawie malarstwa "Wyspa Kobiet"
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p. Elżbiety Boukurbane.

W  sprawach  inwestycyjnych  Burmistrz  poinformował,  że  przyznane  są  środki  na  tzw

"schetynówki" w wysokości 1 200 tys zł.

Poinformował również, że 

-  zakończono  zadanie  pn.  "Przebudowa  i  remont  dróg  gminnych  położonych  w  miejscowości

Zarzecze"

-  trwa realizacja  zadania  pn.  "Remont  nawierzchni  dróg,  chodników oraz  utwardzenie pobocza

drogi na terenie  Gminy i Miasta Nisko, miejscowości Nisko, Wolina Racławice" oraz zadania pn.

"Remont  dróg  gminnych  położonych  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  –  dzielnica  Barce  i

Warchoły",

-  Ogłoszono  przetarg  na  wykonanie  zadania  pn.  "Rozbudowa  drogi  publicznej  odcinka  małej

obwodnicy – od rzeki Barcówki do skrzyżowania z ulicą Długą -droga powiatową.,

- Burmistrz poinformował,  że odbyło się VII spotkanie w sprawie obwodnicy Niska i  Stalowej

Woli. Wydana została przez Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja

środowiskowa, firma Trakt z Katowic wykonuje koncepcję programowo-przestrzenną, która będzie

podstawą do przeprowadzenia przez GDDKiA przetargu na realizację tej  inwestycji  w systemie

"Zaprojektuj i wybuduj".

W zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej:

- trwa realizacja zadań pn.:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na Osiedlu Malce w

rejonie  ul.  Sandomierskiej",  "Rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  w  Nisku,  ul.  Reymonta"  oraz

"Rozbudowa sieci wodociągowej w Nisku, ul. Reymonta oraz sieci kanalizacyjnej ul. Reymonta"

- trwa projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowosielec i Kończyce

-  4 grudnia  2014r  ogłoszono przetarg  na "opracowanie  dokumentacji  sanitarnej  w rejonie  ulic:

Kilińskiego, Krętej, Bema i Krótkiej w Nisku" . Otwarcie ofert 12 grudnia 2014r.

- zakończono opracowanie koncepcji budowy drogi łącznikowej do obwodnicy St Woli i Niska –

przedłużenie ul. Modrzewiowej,

- zakończono instalację opraw oświetlenia ulicznego wraz z wymianą słupów na terenie Gminy i

Miasta Nisko,

- w trakcie jest rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym MKS "Sokół" w Nisku,

- trwa remont elewacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racławicach oraz Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu,

- trwa budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Nowosielcu

- urządzany jest teren pod potrzeby rekreacyjno-turystyczne w Kończycach,

- trwa procedura wybierania najkorzystniejszej oferty na budowę miejsca rekreacyjno-sportowego
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na Osiedlu Malce w Nisku,

- rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta

Nisko w sezonie 2014/2015: część I – na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec, część II – na

terenie Racławic, Woliny i Nowej Wsi, część III – na terenie Zarzecza.

Burmistrz  poinformował,  że  od  1  stycznia  2015r  uruchomiony  zostanie  portal  e-Gmina.

Zainteresowani  mieszkańcy  będą  mieli  wgląd  do  planów  zagospodarowania  przestrzennego,

numeracji nieruchomości, wykazu ulic i innych aplikacji przygotowywanych przez Urząd.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag.

Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu.

Ad 4

1/  Przewodniczący  poinformował,  że  Rada  przystępuje  do  wyboru  wiceprzewodniczących.

Wyjaśnił,  że  wybór  następuje  w głosowaniu  tajnym,  bezwzględną  większością  głosów.  Należy

wybrać dwóch wiceprzewodniczących. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny J.Graniczny zgłosił kandydaturę radnego B.Tofilskiego. Podkreślił, że pełnił tę funkcję w

poprzedniej kadencji, dobrze się wywiązał z obowiązków, jest dobrym kandydatem.

Zapytany o zgodę na kandydowanie B.Tofilski wyraził zgodę.

Radna G.Karnat zaproponowała jako kandydata radnego E.Piekarza. Stwierdziła, że jest  radnym

już czwartą kadencję.  Ma doświadczenie i  w związku z tym jest  właściwym kandydatem na tę

funkcję. 

Radny E.Piekarz również wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna A.STępień zgłosiła wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Przewodniczący zamknął listę kandydatów i zaproponował, by skład komisji skrutacyjnej był ten

sam, jak przy wyborze Przewodniczącego.

Nie zgłoszono uwag do tej propozycji. Zapytani A.Stępień, G.Karnat, A.Drąg, M.Pachla i E.Szymik

wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący ogłosił krótką przerwę na ukonstytuowanie się komisji, przygotowanie kart i zasad

głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej M.Pachla wyjaśnił, że przygotowanych jest 21

kart  do głosowania,  głosować można na jednego lub dwóch kandydatów stawiając znak "X" w

kratce przy nazwisku. Niepostawienie żadnego "X" na karcie powoduje głos nieważny.  By być

wybranym kandydat musi uzyskać minimum11 głosów.

Następnie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytywał kolejno nazwiska z listy obecności,

wręczał kartę do głosowania, radny przechodził w miejsce zapewniające tajność głosowania i po

wypełnieniu karty wrzucał ją do urny.
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Po  przerwie  potrzebnej  Komisji  dla  policzenia  głosów  i  sporządzenia  protokołu  głosowania

Przewodniczący M.Pachla odczttał protokół Komisji skrutacyjnej z którego wynikało, że kandydat

B.Tofilski uzyskał 21 głosów ważnych a kandydat E.Piekarz uzyskał głosów 20.

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania

wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/2/14 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nisku (zał nr 1) 

stwierdzającą, że Wiceprzewodniczącymi są B.Tofilski i E.Piekarz.

Przewodniczący pogratulował obu radnym wyboru i zaprosiła do stołu prezydialnego.

2/ Rada przystąpiła do wyboru członków stałej Komisji Rady – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący  W.Ślusarczyk  zasugerował,  by  liczebność  komisji  była  –  jako  sprawdzona  w

działaniu – analogiczna jak w kadencji poprzedniej.

Radna A.Stępień zauważyła, że w ten sposób mogłoby dojść do ograniczania radnym możliwości

pracy w Komisjach.

Radny Z.Kotuła zaproponował kandydatów na członków Komisji:

- radnego T.Oleksaka – wyraził zgodę na kandydowanie,

- Wiceprzewodniczącego B.Tofilskiego – wyraził zgodę

- radnego K.Tabiana – wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący E.Piekarz zaproponował kandydaturę radnej G.Karnat. Wyraziła zgodę.

Radna E.Szymik zaproponowała kandydaturę B.Lechocińskiego. Wyraził zgodę.

Radna A.Stępień zaproponowała kandydatury: 

- radnego S.Naprawy – wyraził zgodę

- radnego P.Dudzica – wyraził zgodę

-radnego A.Drąga – wyraził zgodę

-radnego Z.Łukę – wyraził zgodę.

Następnie  Rada  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  zaakceptowała  kolejno,  poszczególne

kandydatury.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty.

Po odczytaniu projektu, Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/3/14 

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Oświaty, Kultury i

Sportu, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego (zał nr 2) 

3/Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie kandydatury na Przewodniczącego powołanej
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Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Radny Z.Kotuła zgłosił kandydaturę radnego K.Tabiana. K.Tabian wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Z.Łuka zgłosił  kandydaturę  radnego T.Oleksaka  na  Przewodniczącego Komisji  Oświaty.

Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie.

Kandydatura  K.Tabiana  w  głosowaniu  jawnym  uzyskała  11  głosów  "za"  przy  9  głosach

"wstrzymujących się".

Kandydatura T.Oleksaka uzyskała 9 głosów "za" przy 11 głosach "wstrzymujących się".

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  w  sprawie  powołania  radnego  K.Tabiana  na

Przewodniczącego Komisji Oświaty.

Rada  Miejska  w głosowaniu  jawnym,  przy  12  głosach  "za"  i  9  głosach  "wstrzymujących  się"

podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/4/14 

w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku  - Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu(zał nr 3) 

4/ Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Budzetu i Finansów. 

Wiceprzewodniczący B.Tofilski  zaproponował  na  członków Komisji  :  J.Granicznego,  Z.Kotułę,

M.Juśko i M.Pachlę.

Na pytanie Przewodniczącego wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodniczacy E.Piekarz zaproponował kandydaturę radnej G.Karnat.

Radna E.Szymik zaproponowała kandydaturę B.Lechocińskiego.

Radna  A.Stępień  zgłosiła  kandydatury:  T.Surdyki,  S.Jaskota,  S.Naprawy,  Z.Łuki,  P.Dudzica  i

A.Stępień.

Na pytanie Przewodniczacego wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym poszczególne kandydatury uzyskały nastepującą ilość głosów:

- J.Graniczny – 19 "za", 1 "wstrzymujący",

- Z.Kotuła – 20 "za", 1 "wstrzymujący",

- M.Juśko – 20 "za", 1 "wstrzymujący",

- M.Pachla – 20 "za", 1 "wstrzymujący",

- G.Karnat – 21 "za", 0 "wstrzymujący",

- B.Lechociński - 21 "za", 0 "wstrzymujący",

- T.Surdyka – 10 "za" i 11 "przeciw",

- S.Jaskot - 21 "za", 0 "wstrzymujący",

- S.Naprawa – 10 "za" i 11 "przeciw"
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- P.Dudzic - 21 "za", 0 "wstrzymujący",

- Z.Łuka – 10 "za" i 11 "przeciw",

- A.Stępień - 21 "za", 0 "wstrzymujący".

Po odczytaniu projektu Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 20 głosach "za" i jednym głosie

"wstrzymującym się" podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/5/14 

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Budżetu i Finansów,

ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego (zał nr 4) 

w  składzie:  J.Graniczny,  Z.Kotuła,  M.Juśko,  M.Pachla,  G.Karnat,  B.Lechociński,  S.Jaskot,

P.Dudzic i A.Stępień.

Radna A.Stępień zwróciła uwagę, że przy takim systemie głosowania nad kandydatami do Komisji

może dojść do sytuacji,  że  radny nie  będzie  mógł  pracować w żadnej  Komisji,  bo  tam,  gdzie

chciałby, może być usunięty w drodze głosowania, a tam gdzie jest miejsce, niekoniecznie chce

pracować. Jej zdaniem nieprawidłowe jest ograniczanie nawet liczebnego składu Komisji.

Zdaniem  Przewodniczącego  Komisja  powinna  być  mobilna,  a  osobowy  skład  ustalany  jest  w

głosowaniu i nie można zmusić radnego do tego, jak ma głosować.

5/  Na  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Wiceprzewodniczacy  B.Tofilski

zaproponował J.Granicznego. Wyraził on zgodę na kandydowanie do funkcji.

W  głosowaniu  nad  kandydaturą  J.Graniczny  uzyskał  12  głosów  "za"  przy  9  głosach

"wstrzymujących się".

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach "za" i 7 "wstrzymujących się" podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/6/14 

w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji

Budżetu i Finansów (zał nr 5) 

6/  Przewodniczacy  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  członków  Komisji  Rozwoju

Gospodarczego.

Radna A.Stępień zgłosiła kandydatury: Z.Łuki, S.Naprawy, G.Bisa, A.Drąga, P.Dudzica, S.Jaskota,

T.Surdyki i A.Stępień.

Radny Z.Kotuła zgłosił kandydatury: M.Pachli, J.Granicznego, K.Tabiana i T.Oleksaka.

Radna G.Karnat zgłosiła kandydaturę E.Piekarza.

Radny B.Lechociński zgłosił kandydaturę radnej E.Szymik.

Wszyscy – na pytanie Przewodniczącego – potwierdzili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym, poszczególne kandydatury uzyskały następującą ilość głosów:

- Z.Łuka – 21 "za",
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- S.Naprawa – 21 "za",

- G.Bis – 21 "za",

- A.Drąg – 20 "za" i 1 "wstrzymujący się",

- P.Dudzic – 9 "za", 11 "przeciw" i 1 "wstrzymujący się",

- S.Jaskot – 10 "za" i 11 "przeciw",

- T.Surdyka – 21 "za",

- A.Stępień – 10 "za" i 11 "przeciw",

- M.Pachla – 20 "za" i 1 "wstrzymujący sie",

- J.Graniczny – 20 "za" i 1 "wstrzymujący sie",

- K.Tabian – 20 "za" i 1 "wstrzymujący sie",

- T.Oleksak – 20 "za" i 1 "wstrzymujący sie",

- E.Piekarz – 20 "za" i 1 "wstrzymujący sie",

- E.Szymik – 20 "za" i 1 "wstrzymujący sie".

Po  odczytaniu  projektu  uchwały  Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  20  głosach  "za"

(opuścił salę radny B.Borowiec) podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/7/14 

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego

(zał nr 6) 

7/  Na Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  radny Z.Kotuła  zgłosił  kandydaturę

radnego M.Pachli. Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie do funkcji. Więcej kandydatur nie

zgłoszono.

W głosowaniu jawnym kandydatura M.Pachli uzyskała 19 głosów "za", przy 1 "wstrzymującym

się".

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/8/14 

w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej (zał nr 7) 

8/  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  na  członków  Komisji  Pomocy

Społecznej i Zadań Publicznych.

Wiceprzewodniczący E.Piekarz zgłosił kandydaturę radnej G.Karnat.

Radna A.Stępień zgłosiła kandydatury: S.Naprawy, Z.Łuki, S.Jaskota i własną.

Radna G.Karnat zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego E.Piekarza.

Radny B.Lechociński zgłosił kandydaturę radnej E.Szymik.
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Radna E.Szymik zgłosiła kandydaturę radnego M.Pachli.

Na pytanie Przewodniczącego wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym, kolejno, każda kandydatura uzyskała maksymalną liczbę 21 głosów „za”.

Po odczytaniu projektu Rada Miejska, w głosowaniu jawnym ,jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/9/14 

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Pomocy Społecznej i

Zadań Publicznych, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego (zał nr 8) 

9/  Na  Przewodniczącego  Komisji  Pomocy  Społecznej  Wiceprzewodniczący  E.Piekarz

zaproponował radną G.Karnat. Wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny  B.Borowiec  zaproponował  kandydaturę  radnej  E.Szymik,  jako  osoby  zawodowo

zaangażowanej w pomoc społeczną. E.Szymik nie wyraziła zgody na kandydowanie.

W  głosowaniu  jawnym,  kandydatura  G.Karnat  uzyskała  20  głosów  „za”,  przy  jednym

„wstrzymującym się”.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/10/14 

w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji

Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych (zał nr 9) 

10/

Rada przystąpiła do powołania Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z

zapisem  §29 ust  2  Statutu  Gminy Nisko w skład  Komisji  wchodzą  przedstawiciele  wszystkich

klubów radnych. Odczytał w tym miejscu zawiadomienia, które otrzymał przed sesją: o powstaniu

Klubu  Radnych  Porozumienie  Samorządowo-Gospodarcze  w  składzie:  B.Borowiec,  Z.Łuka,

S.Naprawa i Przewodnicząca A.Stępień oraz Klubu Radnych Inicjatyw Społecznych w składzie:

G.Bis, A.Drąg, P.Dudzic, S.Jaskot i Przewodniczący T.Surdyka (zał nr 10)

Radna A.Stępień zgłosiła do pracy w Komisji Rewizyjnej kandydaturę radnego B.Borowca.

Radny J.Graniczny zgłosił kandydatury: Z.Kotuły, M.Juśko, E.Szymik.

Radny T.Surdyka zgłosił kandydaturę G.Bisa.

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym, wszyscy kandydaci uzyskali maksymalną ilość tj. 21 głosów „za”.

Po odczytaniu projektu, Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/11/14 

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Rewizyjnej, ustalenia

zakresu jej działania i składu osobowego (zał nr 11) 
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11/ Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny J.Graniczny zaproponował radnego Z.Kotułę.

Radny Z.Kotuła wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym wszyscy radni poparli tę kandydaturę.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/12/14 

w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji

Rewizyjnej (zał nr 12) 

12/  Skarbnik  wyjaśnił,  że  podatek  rolny  wg  ustawy,  liczony  jest  od  ceny  żyta.  Z  1ha

przeliczeniowego gruntu  rolnego opłata  wynosi  równowartość  2dt  żyta.  Różne są ceny żyta  w

poszczególnych latach.  Rada Miejska ma uprawnienia do obniżenia  tej  ceny,  jeśliby miała  ona

powodować znaczny wzrost podatku rolnego. Przy obecnej cenie żyta podatek ten wzrósłby o 10%.

Ponieważ nie jest przewidywany wzrost podatku od nieruchomości na rok 2015, należy obniżyć

cenę żyta. Dla utrzymania podatku rolnego na poziomie roku 2014 obniżona zostaje cena żyta do

kwoty 55,42 zł za 1 dt.

Nie zgłoszono pytań ani uwag.

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  (obecnych 20 radnych, B.Borowiec opuścił

posiedzenie za zgodą Przewodniczącego) podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/13/14 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia

podatku rolnego na 2015 rok  (zał nr 13) 

13/

Skarbnik  wyjaśnił,  że  podatki  od  nieruchomości  na  rok  2015  nie  wzrastają,  ale  Wojewódzki

Komendant  Policji  zwrócił  się  do  Gminy z  wnioskiem o  zwolnienie  z  podatku  nieruchomości

służącej  celom  bezpieczeństwa  publicznego.  Nie  można  wpisać,  ze  zwalnia  się  Policję,  bo

zwolnienie  musi  być  przedmiotowe,  nie  podmiotowe.  W kategorii  „ochrony  bezpieczeństwa  i

porządku publicznego” mieści się tylko Policja.

Burmistrz przedkłada Radzie projekt uchwały w tej sprawie. Skutki zwolnienia wynoszą 9015 zł.

Wobec braku pytań, czy uwag Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały poddał go

pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/14/14 

w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok  (zał nr 14) 
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14/ Skarbnik przedstawiając zmiany uchwały budżetowej  na 2014r wyjaśnił,  że na koniec roku

należy  porządkować  budżet.  Budżety  jednostek  planowane  są  oszczędnie,  nie  zawsze  można

przewidzieć dokładnie wydatki. Na końcu roku należy ewentualnie uzupełnić.

Wyjaśnił,  że  w  § 1 zwiększa  się  dochody i  wydatki  z  tytułu  rezerwy subwencji  oświatowej  z

przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki

dzieci sześcioletnich.

W  w § 2 przenosi się wydatki w kwocie 275 000 zł z zadania inwestycyjnego pn budowa budynku

socjalnego z powodu, że nie została podpisana umowa na wykorzystanie tych środków, zadanie

zostało zapisane w budżecie roku 2015. Niewykorzystane środki uzupełnią braki w dziale Oświata -

70 tys zł, w dziale opieka społeczna – 150 tys zł, dotacja dla Biblioteki – 5 000 zł.

Burmistrz uzupełnił, że w sprawie mieszkań socjalnych jest możliwość pozyskania dotacji z

Banku  Krajowego  i  sprawa  jest  w  trakcie  załatwiania,  więc  nie  było  potrzeby  wydatkowania

własnych środków, bo byłyby nie do odzyskania, ale zadanie zostało zapisane na 2015r i będzie

realizowane.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr III/15/14 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r (zał nr 15) 

Ad 5.

-  Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, co

powinno nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania. Następna sesja zaplanowana jest na 29

grudnia, dobrze byłoby na ten dzień dostarczyć wszystkie oświadczenia. Sesja 29 grudnia będzie

sesją opłatkową i budżetową. Komisje powinny jak najszybciej zacząć prace nad budżetem. Rok

jest wyjątkowy, czas jest krótki, a ze względu na inwestycje lepiej byłoby mieć budżet przyjęty

przed nowym rokiem.

-  Dalej  Przewodniczący  Rady  poinformował,  by  radni  nieobecności  na  posiedzeniach

usprawiedliwiali  na  piśmie,  z  podaniem  powodu  nieobecności  i  kierując  pismo  do

Przewodniczącego Rady w ciągu 3 dni.

- Radna A.Stępień poinformowała, że przekazuje do Przewodniczącego Rady dwa wnioski (zał. nr

16) w imieniu radnych Klubu PSG i radnych Klubu Inicjatyw Społecznych.: pierwszy dotyczy sesji

nadzwyczajnej  a  drugi  to  wniosek  o  to,  by posiedzenia  Komisji  i  sesje  Rady odbywały się  w

godzinach popołudniowych, by ułatwić obecność radnym pracującym zawodowo i by umożliwić

mieszkańcom udział w posiedzeniach. Kluby wnoszą również o rejestrowanie przebiegu posiedzeń i
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umieszczanie nagrań na stronach internetowych Gminy,  by mieszkańcy wiedzieli jakie tematy są

poruszane,  jakie  problemy  analizowane.  Jest  to  otwarcie  na  budowanie  społeczeństwa

obywatelskiego. Wyjaśniła, że chodziłoby o rejestrowanie obrazu i dźwięku kamerą lub chociażby

zarejestrowany dźwięk umieszczać na stronie UGiM. Zaznaczyła, że protokół umieszczony w BIP

jest jedynie wyciągiem z sesji, nie do końca odzwierciedla przebieg posiedzenia.

Przewodniczący  Rady  podkreślił,  że  godzina  rozpoczęcia  posiedzeń,  zwłaszcza  sesji  jest

wypracowana przez  okres prawie trzech kadencji i sprawdza się w praktyce. Jest optymalny dla

wszystkich. Raczej nie ulegnie zmianie.

Wniosek o sesję nadzwyczajną odnośnie  działań podjętych przez Burmistrza w sprawie przebiegu

S19 w związku z protestami mieszkańców Zarzecza i Nowosielca zostanie rozważony i ewentualnie

podjęte działania.

Burmistrz  J.Ozimek  stwierdził,  że  nie  rozumie  jaką  informację  ma  złożyć  w  imieniu

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych odnośnie S19. Nie ma takich uprawnień. Nie jest inwestorem

ani wykonawcą. Przekazuje jedynie dokumenty, jeżeli wpływają. Poza tym decyzja środowiskowa

została zaskarżona i dopóki nie ma rozstrzygnięć nie można rozmawiać, bo nie wiadomo o czym.

Nie  ma w tej  sprawie nic  więcej  do powiedzenia i  –  zdaniem Burmistrza -  zwoływanie sesji

nadzwyczajnej jest niezasadne i nic do tematu nie wniesie. Należy odczekać aż Generalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska w Warszawie zajmie ostateczne stanowisko.

Jeśli chodzi o budżet, to pojawiają się nowe środki do pozyskania. Jeżeli  do Wojewody  będzie

potrzebna uchwała budżetowa – a to podstawowy dokument przy staraniu się o dofinansowanie,

musimy mieć ją gotową. Burmistrz podkreślił, że są to środki ruchome: mamy je, gdy są na koncie.

Póki jesteśmy jedynie na liście, choćby podstawowej, to jeszcze nie koniec. Aktualnie jesteśmy na

liście podstawowej i o środki na schetynówki i na kanalizację. Ważne to, bo z UE raczej na drogi

środków nie będzie, raczej będą przekierowane na zadania wodno-kanalizacyjne.

Dodał,  że  w  podjętej  uchwale  zmieniającej  budżet  jest  przewidziane  50  tys  na  dokumentację

projektową  dla  zagospodarowania  wnętrza  Oficyny  Pałacowej  w  Nisku.  Chodzi  tu  o  budynek

dawnego gimnazjum, dziś Biblioteki. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Planowany jest

do budżetu ZRIT. Ten budżet nie jest jeszcze zatwierdzony przez Marszałka, ale wszystko jest na

dobrej drodze. Budynek zmieniłby funkcję. Biblioteka zostanie przeniesiona do budynku przy ul.

Szopena,  tu  będzie  powierzchnia  wystawienniczo-muzealna,  może  uda  się  salę  ślubów

zorganizować. 

-  Z.Łuka  stwierdził,  że  jako  Przewodniczący  Osiedla  dziękuje  za  ulicę  Szopena:  zakończona,

wszystkie  wjazdy są  wykonane.  Poprosił,  by zostały  wymienione  lampy,  bo  albo  zupełnie  nie

świecą, albo mrugają.
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Przewodniczący Rady zapytał wnioskodawców o sesję nadzwyczajną, czy wyjaśnienia Burmistrza

są zadowalające i czy na tę chwilę wycofują wniosek o sesję.

Radny G.Bis stwierdził, że dysponuje ekspertyzą geologiczną z której wynika, że budowa drogi w

Zarzeczu w tak głębokim wykopie spowoduje degradację ujęcia wody w Zarzeczu. Mieszkańcy

będą się bronić przed utratą ujęcia wody i dobrze byłoby, by Rada miała świadomość jak wygląda

ta sprawa.  Urząd, Rada jeszcze może podjąć działania mające na celu zmianę trasy przebiegu tej

drogi.

Burmistrz zwrócił uwagę, że zgodnie z wolą Rady badania geologiczne zostały zlecone. Będą to

kompleksowe  badania  :  drogi,  wody,  cmentarza.  Dopiero,  gdy  ten  dokument  będzie,  można

podejmować dalsze kroki.

Radny Z.Kotułą  zwrócił  uwagę,  że prywatnie  zlecona ekspertyza  jest  dokumentem prywatnym,

podstawą dalszych działań będzie ekspertyza zlecona przez Burmistrza. Co do zagrożenia dla ujęcia

wody,  to  na  zebraniu  w  Zarzeczu  była  mowa,  że  w  przypadku  zaistnienia  tej  sytuacji  będzie

przepięcie do nowych źródeł lub nawet do ujęcia niżańskiego.

Przewodniczący Rady zauważył, że może cała dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo na dziś rząd nie

chce tej drogi. Sprawa jest w toku. Proponuje wycofanie wniosku o sesję nadzwyczajną.

Wnioskodawcy oświadczyli, że wniosek podtrzymują.

Więcej uwag ani wniosków nie zgłoszono.

Ad 6.

Przewodniczący W.Ślusarczyk  zamknął  III  sesję  VII  kadencji  Rady Miejskiej  w Nisku o  godz

16.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Waldemar Ślusarczyk
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