
PROTOKÓŁ  Nr V/15 

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 13 lutego 2015r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

V sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych  oraz:

- Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T.Dziewę

- Kierownika ZOEASiP – A.Krawiec

- Kierownika OPS – E.Tłustą

- Dyrektora NCK „Sokół” - A.Sochacką

- Prezesa MZK Nisko Sp.z o.o – Z. Kuziorę,

- Kierowników Referatów UGiM,

przedstawicieli mieszkańców, lokalne media, Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.

Na podstawie listy obecności stwierdził,  że obecnych jest 17 radnych i obrady są prawomocne.

Dodał, że  radna A.Stępień zapowiedziała, że spóźni się na posiedzenie.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Ocena realizacji programów:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

dla Gminy i Miasta Nisko za 2014 rok.

5.Informacja z kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

oraz podmioty wymienione w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wykorzystania przekazanych dotacji z budżetu Gminy 

i Miasta Nisko w 2014 roku.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.

2/ zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

1



3/ przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2020”.

4/ przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie

dożywiania” na lata 2015-2020.

5/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla

Gminy i Miasta Nisko na rok 2015.

6/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta

Nisko na lata 2015-2017.

7/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata

2015-2017.

8/ zmiany uchwały Nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko.”

9/ sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

10/ zmiany uchwały Nr XXVIII/238/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie

ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości.

11/ pozbawienia statusu pomnika przyrody.

12/zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy i Miasta Nisko do kategorii dróg gminnych./drogi

na os. Warchoły w rejonie „Małej Obwodnicy”/.

13/ zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy i Miasta Nisko do kategorii dróg gminnych. /droga

na os. Warchoły w rejonie „Małej Obwodnicy”/.

14/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /działka nr 2008 na zagospodarowanie działki NCK

„Sokół”/.

15/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /działki nr 453/1, 453/3, 453/2 i 452 położone  

w  Nowosielcu/.

16/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko./tryb

przetargowy, działka nr 441/98 położona na os. Malce w Nisku/.

17/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko./tryb

przetargowy, działka nr 3770/2 położona w Nisku przy ul. Polnej./

18/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko./tryb

bezprzetargowy, działka nr 1345/12 położona w Nisku przy ul. Sopockiej/.

19/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko  /tryb

bezprzetargowy, działki nr 1406/6, 1407/1 i 1407/2 położone w Nisku przy ul. Gen. Andersa/.

20/ uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2015.
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7.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Pani Burmistrz T.Sułkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenie projektów

uchwał:

-  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,

wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  właścicieli  nieruchomości  na

terenie Gminy Nisko,

- w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na obecność mieszkańców Woliny proponuje wprowadzenie

projektu  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  szkoły  w  Wolinie  w  punkcie  3  porządku.  

W głosowaniu  jawnym za  wprowadzeniem projektu  uchwały  do porządku sesji  głosowało  17

radnych.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  Przewodniczący  zaproponował

wprowadzić w pkt 6, pdpkt 11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

przyjmie nr 12 i następne zmienią się odpowiednio.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła poprawkę.

Całość tak zmienionego porządku sesji Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół ostatniej sesji był powieszony w BIP, wyłożony do

wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Zapytał o ewentualne uwagi.

Radny  G.Bis  zauważył,  że  inaczej  brzmiała  wypowiedź  Przewodniczącego  dotycząca  projektu

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza, a inaczej zostało to zapisane w protokole.

Na dowód przytoczył dosłownie spisany fragment nagrania z sesji 29.12.14.

Przewodniczący stwierdził,  że  protokół  nie  jest  stenogramem i  ważne są nie  tyle  poszczególne

słowa, ale istota rzeczy, a ta została zachowana: głosowany był wniosek dalej  idący w sprawie

ustalenia wynagrodzenia. Projekt uchwały pod obrady wprowadziła Rada jednogłośnie.

Zdaniem radnego G.Bisa zapis w protokole nie jest poprawny.

Poproszona o opinię Radca A.Barć zwróciła uwagę, że radnym Klubu PSG wszelkie wątpliwości w

tej sprawie wyjaśnił już Wojewoda Podkarpacki. Nie ma potrzeby już do tego wracać. Podkreśliła,

że protokół nie jest stenogramem. Wniosek w sprawie wysokości kwoty mógł paść od każdego

radnego. Zwróciła zdecydowanie uwagę, że nie mówimy tu o żadnej podwyżce, tu jest ustalanie

wynagrodzenia Burmistrzowi, którego stosunek pracy został nawiązany 8 grudnia 2014 tj z datą,

kiedy  złożył  ślubowanie.  Podkreśliła,  że  poprzedni  stosunek  pracy  wygasł  7  grudnia  

i bezpodstawnym jest używanie w wypowiedziach sformułowania, że do 29 grudnia obowiązywała
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stara  uchwała o wynagrodzeniu,  bo ona wygasła  z  datą  7 grudnia,  kiedy stosunek pracy ustał.

Przytoczyła treść zapisu art 28 ustawy o samorządzie gminnym w tej sprawie.

Dodała,  że  można  mówić  o  wzroście  wynagrodzenia  w  stosunku  do  poprzedniego,  ale  nie  o

podwyżce wynagrodzenia.

Po  tym wyjaśnieniu  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  sesji  z

29.12.14.

W głosowaniu jawnym, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.

Przeciw przyjęciu protokołu głosowało 5 radnych.

Protokół został przyjęty.

Ad 3.

Pani Burmistrz T.Sułkowska podkreśliła, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły

przedkłada Burmistrz Gminy i Miasta. Zwróciła uwagę,  że projekt dotyczy zamiaru likwidacji. Po

ewentualnym  podjęciu  takiej  uchwały  Gmina  zawiadamia  rodziców,  związki  zawodowe,

Kuratorium. Gremia te ustosunkowują się do takiej uchwały, choć ich opinie nie są wiążące.

W sprawie samej likwidacji potrzebna jest osobna uchwała.

Pani Burmistrz poinformowała, że na posiedzeniu każdej Komisji RM był ten projekt szczegółowo

analizowany, przedstawiane było wyczerpujące uzasadnienie. Również na spotkaniu z rodzicami  

w dniu 11 lutego 2015r. W związku z tym Pani Burmistrz stwierdziła, że powtarzać się nie będzie.

Poprosiła Radę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji  względem  przedłożonego  projektu

uchwały.

Przewodnicząca G.Karnat  poinformowała,  że Komisja  Pomocy Społecznej  i  Zadań Publicznych

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący M.Pachla poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i

Gospodarki Komunalnej względem rozpatrywanego projektu.

Przewodniczący  K.Tabian  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu

względem Projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.

Również  Przewodniczący Komisji  Budżetu  i  Finansów poinformował,  że  Komisja  przedłożony

projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Radny T.Surdyka zapytał o opinię rodziców w tej sprawie.

Radny Z.Łuka  stwierdził,  że  z  jego notatek  wynika,  że  w głosowaniu  na  posiedzeniu  Komisji

Oświaty w dniu 6.02.15 stosunek głosów był 2:2:2. Skąd pozytywna opinia Komisji.

Przewodniczący Komisji  Oświaty wyjaśnił,  że obecnych na posiedzeniu było 7 radnych i  „za”

głosowało 3 radnych, „przeciw” głosowało 2 radnych i 2 radnych wstrzymało się od głosu.
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Ponieważ  zgłosiła  się  do  zabrania  głosu  przedstawicielka  rodziców  z  Woliny  Rada  Miejska

 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie jej głosu.

Pani Marta Zając odczytała stanowisko rodziców z Woliny (zał nr 1) w którym nie zgadzają się z

zamiarem likwidacji szkoły i zapowiadają dalsze kroki w obronie szkoły łącznie ze skierowaniem

pism do Rzecznika Praw Dziecka i Najwyższej Izby Kontroli.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  Rada  została  zapoznana  ze  stanowiskiem  rodziców,  zna

stanowisko Burmistrza i wobec tego poddaje projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu  jawnym,  Rada  Miejska  11  głosami  „za”,  przy  4  głosach  „przeciw”i  2  głosach

„wstrzymujących się” podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/23/15 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie (zał nr 2)

Ad 4.

Pani Burmistrz T.Sułkowska przedstawiła ważniejsze zadania, jakie były realizowane od ostatniej

Sesji Rady Miejskiej tj. od 29.12.2014 r. do 12.02.2014 r.:

- 9 stycznia 2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa budynku

mieszkalnego  wielorodzinnego  w Nisku,  przy ul.  Wyszyńskiego.  Otwarcie  ofert  odbyło  się  30

stycznia 2015 r. Obecnie trwa procedura związana z wyborem oferty i udzieleniem zamówienia

publicznego.  Najtańsza  oferta  ok.  650 tys.  zł.  Zadanie  jest  dofinansowane  w  30%  z  Banku

Gospodarstwa Krajowego kwotę ponad 200 tys. zł.

-  27  stycznia  2015  r.  Gmina  ogłosiła  przetarg  nieograniczony  na  zadanie  pn.:  „Rozbudowa

kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze, w ul. Ługowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę

ponad  3  km sieci  kanalizacyjnej,  dlatego  też  zakres  rzeczowy zadania  został  podzielony na  3

odcinki do realizacji. Otwarcie ofert nastąpiło 11 lutego 2015 r. Obecnie rozpoczyna się procedura

oceny ofert  pod względem formalno-prawnym. Zadanie jest  dofinansowane z PROW, należy je

zakończyć w czerwcu bieżącego roku.

- 29 stycznia 2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadania pn.: „Remont ogrodzenia

cmentarza komunalnego w Nisku przy ul.Głowackiego. Otwarcie ofert odbędzie się 16 lutego 2015.

- 9 lutego 2015 r.  w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, została podpisana umowa z Polską Grupą Energetyczną (PGE) na realizację usługi

pn.: „ Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2015 r., na obszarze

obsługiwanym przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola”. Wartość usługi 118 277,28 zł (brutto).

Przedmiotem konserwacji  zostało objętych 1179 punktów świetlnych,  których właścicielem jest

PGE.
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- 12 lutego 2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację usługi pn.: „Konserwacja oświetlenia

drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko.

- Złożono wniosek do ogłoszenia przetargu na zadanie pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej

oraz urządzeń odwadniających – ul. Dolna w Nisku.

-  Złożono wniosek o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn.:

„Budowa  i  modernizacja  dróg  dojazdowych  do  pól  w  Zarzeczu  i  Racławicach”  do  Urzędu

Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego w Rzeszowie.

-  Złożono wniosek z propozycją zadań do dofinansowania w zakresie  usuwania skutków klęsk

żywiołowych do Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące odbudowy drogi gminnej, ul Kilińskiego wraz

z  odbudową  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  oraz  remont  drogi  gminnej  ul.  Kardynała  Stefana

Wyszyńskiego wraz z remontem sieci kanalizacji sanitarnej.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

-„Rozbudowa drogi publicznej – odcinka małej obwodnicy od rzeki Barcówki do skrzyżowania z

ul. Długą”;

-„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta i ul. Głowackiego”;

-„Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Reymonta w Nisku”;

-„Rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym MKS Sokół w Nisku”;

-„Budowa terenu pod potrzeby rekreacyjno - turystyczne na Os. Malce                           i w

Kończycach”;

-„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Trwa projektowanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Nowosielec i Kończyce;

- sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku;

- odbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kilińskiego;

- renowacji bezwykopowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, 11-go

Listopada;

- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

w Zarzeczu;

- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania wnętrza Oficyny Pałacowej

w Nisku przy ul. Kościuszki;

-  w  zakresie  koncepcji  zagospodarowania  terenu  wokół  zbiornika  małej  retencji   w  Nisku  na

Osiedlu Podwolina.

Z  zakresu  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o

wolontariacie dokonano rozstrzygnięcia I – go otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dla
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organizacji pozarządowych.

Ogłoszono nabór wniosków na zadania z zakresu upowszechniania i wspierania sportu dla Klubów

Sportowych.

Pani Burmistrz poinformowała, że w okresie międzysesyjnym od stycznia do 12 lutego 2015 r.

uczestniczyła:

- w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku,

- w Jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego,

-  w  Konwencie  Wójtów  i  Burmistrzów  w  sprawie  wytypowania  kandydata  do  Zarządu

Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,

-  w  spotkaniu  sprawozdawczo  –  wyborczym  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządów

Terytorialnych ( Pan Julian Ozimek został wybrany do Zarządu PSST),

- w spotkaniu z Dyrektorem Rejonu Energetycznego  w Stalowej Woli – p. Czesławem Frączkiem

oraz nowo powołanym Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudnik – p. Ireneuszem Hołodniakiem,

- w imprezie artystycznej „Wieczór z kolędą” w NCK „Sokół”, podczas której rozpoczęto zbiórkę

funduszy dla p. Pawła Frączka – aktora Niżańskiego Teatru „Kontynuacja”, 

- w konferencji prasowej w sprawie zbiórki środków finansowych dla p. Pawła Frączka z udziałem

przedstawiciela Fundacji „Dobro powraca”,

- w rodzinnym kolędowaniu w PSP nr 1 w Nisku,

- w spotkaniu w sprawie budowy sali gimnastycznej w Zarzeczu,

-  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Woliny  i  Nowej  Wsi  w  sprawie  funkcjonowania  świetlicy

profilaktycznej,

- w spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,

- w uroczystości zakończenia pracy zawodowej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku – p.

Sławomira Luberę,

- w spotkaniu z p. Marią Mirecką-Loryś z okazji Jej 99 urodzin,

- w spotkaniu z p. Marią Kurowską – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego w sprawie

przekazania sprzętu i urządzeń NKJO na potrzeby Gimnazjum Nr 1 w Nisku,

- w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Nisku,

- w spotkaniu z Rodzicami uczniów PSP w Wolinie w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.

Realizując zamierzenia Burmistrza – przygotowano i poddano pod dyskusję podczas posiedzenia

Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  „Regulamin  przyznawania  stypendiów  dla  szczególnie

uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy  

i  Miasta  Nisko” – projekt  uchwały w tej  sprawie  przedłożę  na  kolejnej  Sesji  Rady Miejskiej  

w Nisku,
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Poinformowała również, że trwają przygotowania i konsultacje w sprawie wprowadzenia ulg dla

określonych grup społecznych w przejazdach  środkami komunikacji miejskiej.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 5.

Pani  Burmistrz  T.Sułkowska stwierdziła,  że  materiał  pisemny (zał  nr  3)  radni  otrzymali  wraz  

z zaproszeniem na sesję, był dokładnie analizowany na posiedzeniach odpowiednich Komisji, więc

nie  ma  potrzeby  powtarzania.  Przypomniała  jedynie,  że  podstawowymi  aktami  prawnymi,  na

podstawie  którego  prowadzona  była  realizacja  zadań  własnych  gminy  w  2014r.,  w  zakresie

profilaktyki są:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta

Nisko  na  2014  rok  przyjęty  do  realizacji  Uchwałą  Nr  XLVI/354/14  z  dnia  27.02.2014r.  Rady

Miejskiej w Nisku.

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  i Miasta Nisko na lata 2012-2014

przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XVIII/158/12 z dnia 17.02.2012r. Rady Miejskiej  w Nisku.

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy  i Miasta Nisko na lata 2011-

2014 przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 4.02.2011r. Rady Miejskiej  w Nisku.

Poprosiła o ewentualne pytania.

Radna E.Szymik zapytała jak wygląda procedura w przypadku zamknięcia „Niebieskiej Karty” dla

danej rodziny: czy jest jakiś monitoring, czy sprawdzana jest sytuacja w tej rodzinie?

Pani  Burmistrz  poprosiła,  by  odpowiedzi  udzieliła  obecna  na  posiedzeniu  Przewodnicząca

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego M Sokołowska-Trela. 

Przewodnicząca M.Sokołowska  wyjaśniła, że takie rodziny są przez kilka miesięcy monitorowane 

i to Gminny Zespół dba o sprawdzenie sytuacji, ma na uwadze, że coś może się powtórzyć.

Przewodnicząca  G.Karnat  zauważyła,  że  może  korzystniej  byłoby  rozciągnąć  kontrolę  nad

rodzinami w których zamknięto „Niebieską Kartę” na kilka lat, ale monitorować rzadziej, nie co

miesiąc.

M. Sokołowska wyjaśniła, że jeżeli pomoc udzielona była zgodnie z procedurą, to monitoring po

zamknięciu karty jest asekuracyjny raczej. Problem jest raczej usunięty z rodziny.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 6.

Pani  Burmistrz  T.Sułkowska   poinformowała,  że  na  posiedzeniach  Komisji  szczegółowo

przedstawiała  informację  dotyczącą  kontroli  prawidłowości  realizacji  zadań  publicznych  oraz

wykorzystania  dotacji  z  budżetu  Gminy  i  Miasta  Nisko  w  2014  roku  przez  organizacje
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pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie (zał nr 4). 

Wyjaśniła, że Gmina zlecająca zadania publiczne organizacjom pozarządowym dokonuje kontroli

ich  realizacji.  Kontrole  przeprowadza  się  w  trakcie  realizacji  zadań  oraz  po  ich  zakończeniu.

Rozliczenie  dotacji  następuje  na  podstawie  złożonych  sprawozdań  z wykonania  zadania

publicznego. 

Poinformowała, że w roku 2014 r. zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), po

przeprowadzeniu  trzech  otwartych  konkursów  ofert  i  po  podpisaniu  umów  ze  wszystkimi

podmiotami,  łączna  kwota  przekazanych  dotacji  na  realizacje  zadań  publicznych  wyniosła  248

000,00 zł. 

Pani Burmistrz poprosiła o ewentualne pytania.

Pytań nie zadano.

(Na posiedzenie przybyła spóźniona radna A.Stępień).

Ad 7

1)  Skarbnik  Gminy T.  Dziewa wyjaśnił,  że  w ubiegłym roku zostało  podpisane porozumienie

intencyjne o udziale Gminy w finansowaniu drogi powiatowej Wolina-Nowa Wieś-Przędzel. Jest to

kwota 250 tys zł, która ma odzwierciedlenie w uchwale budżetowej. Warunki określi porozumienie

między Gminą Nisko, Powiatem i Gminą Rudnik n/Sanem. Skarbnik wyjaśnił, że 50% kosztów tej

drogi będzie pokrywał Wojewoda, 25% Powiat i pozostałe 25% Gminy Nisko i Rudnik. Wyjaśnił,

że kwota 250 tys zł jest kwotą maksymalną, ale po rozliczeniu drogi może być niższa. Skarbnik

dodał, że nie jest to zadanie własne Gminy i wymagana jest osobna uchwała tzw okołobudżetowa.

Przewodniczący  J.Graniczny  poinformował  o  pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetu  i  Finansów

względem przedłożonego projektu.

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

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/24/15 

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego (zał nr 5)

2)

Przedstawiając  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2015r  Skarbnik

poinformował, że zwiększenie dochodów w dziale 400 rozdziale 40002 w kwocie 501.452,14 zł  

i dziale 900 rozdziale 90001 w kwocie 1.063.157,31 zł dotyczą ostatecznego rozliczenia zadania

inwestycyjnego dofinansowanego z Funduszu Spójności zadań wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Zadania te zostały sfinansowane i rozliczone w latach poprzednich ze środków własnych w związku

z  czym  refundacja  tych  środków  daje  możliwość  ich  przeznaczenia  na  finansowanie  innych

wydatków łącznie na kwotę 1 582 609,45 zł..

Dodatkowe wydatki proponuje się przeznaczyć następująco:

1. W dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe przeznaczyć

kwotę 250.000 zł jako dotację dla Powiatu na dofinansowanie  "Przebudowy drogi powiatowej Nr

1058R Wolina – Nowa Wieś" współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych". Na dofinansowanie zawarto z Powiatem porozumienie intencyjne w dniu   15 września

2014 r.

2. Zwiększyć  wydatki w rozdziale 60016 na kwotę 506.609,45 zł z przeznaczeniem na remonty

dróg gminnych najbardziej wymagających remontu.

3. W dziale 754 rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji wpłacić na Fundusz Wspierania

Policji kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku na naprawę

infrastruktury koniecznej do prawidłowej pracy policji.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększyć wydatki o kwotę 415.000 zł w tym:

-  dotacja  dla  niepublicznych przedszkoli  100.000 zł.  Zwiększone wydatki  wynikają  ze wzrostu

kosztów  utrzymania  przedszkola  publicznego  i  zwiększenia  liczby  uczniów  w  przedszkolach

niepublicznych.

-  Zwiększyć  wydatki  o  15.000 zł  na pokrycie  wydatków na opłatę  za  dzieci  uczęszczające  do

przedszkoli w sąsiednich gminach.

- Zwiększyć wydatki inwestycyjne w przedszkolu Publicznym na modernizację kuchni z zapleczem

oraz wykonanie instalacji elektrycznej – kwota 300.000 zł.

5. Zwiększyć wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna 0 100.000 zł w tym:

- zakup usług rodzin zastępczych – 20.000 zł

- umieszczenie osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej – 40.000 zł.

- koszty związane z realizacją zadań własnych OPS – 40.000 zł.

6. Zwiększyć dochody z tytułu dotacji z Powiatu i przeznaczenie jej na dotację podmiotową dla

Miejskiej Biblioteki Publicznej – 18.000 zł

7. Zwiększyć wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 278.000 zł w tym:

- dotacja dla klubów sportowych – 100.000 zł

- roboty dodatkowe na zadania inwestycyjnego kontynuowanego z wydatków niewygasających na

stadionie sportowych w Nisku – 18.000 zł

- zwiększenie wartości zadania " Budowa podestu fotoreporterskiego" – 10.000 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: dokumentacja krytej pływalni w Racławicach –
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150.000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja zaopiniowała przedłożony projekt

uchwały.

Radna A.Stępień zapytała jakie drogi będą remontowane w tej kwocie 506 609 zł?

Radny Z Łuka zgłosił wniosek o wykreślenie z nazwy zadania „Dokumentacja krytej pływalni”

lokalizacji w Racławicach, bo osobiście wnioskował o zmianę lokalizacji tej inwestycji i inni radni

mieli lub mają propozycje innej lokalizacji.

Odniósł się do tego radny Z Kotuła, bo jak może projektant zaprojektować obiekt bez wskazania

terenu, gdzie będzie zlokalizowana ta inwestycja. Przecież musi projektant wiedzieć skąd media

będą przyłączane,  jak infrastruktura będzie  wyglądała.  Taki  projekt  to  najlepiej  gotowy byłoby

zakupić na bazarze. Jest przeciwny wykreśleniu lokalizacji.

Przewodniczący Rady przypomniał,  że  Rada poprzedniej  kadencji  przyjęła  plan  przestrzennego

zagospodarowania w którym centrum sportowo-rekreacyjne przewidziane jest w Racławicach. Są

tam już wykonane korty tenisowe, skate park, plac zabaw i boisko sportowe. Basen jest kontynuacją

realizacji tych planów.

Pani Burmistrz odpowiadając na pytanie radnej A.Stępień wyjaśniła, że te 500 tys zł dokładamy do

remontu dróg i remontowane będą w miarę potrzeb i napływu wniosków.

Co  do  budowy  pływalni  Pani  Burmistrz  podkreśliła,  że  zostały  dokładnie  przeanalizowane

wszystkie tereny na których ewentualnie mogłaby ona w naszej Gminie powstać. W efekcie uznano,

że teren w Racławicach jest najlepszy i najbardziej właściwy. Jeżeli 2-3 lata temu postanowiliśmy,

że centrum sportowo-rekreacyjne dla  Niska powstanie na błoniach w Racławicach, to teraz nie

należy tego niweczyć.

Po  krótkiej  przerwie  ogłoszonej  na  wniosek  radnego  Z  Kotuły  Przewodniczący  Rady  poddał

wniosek radnego Z Łuki pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym  przy  5  głosach  „za”,  12  głosach  „przeciw”  i  1  głosie

„wstrzymującym się” wniosek odrzuciła.

Następnie Rada Miejska w głosowaniu jawnym przy 17 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/25/15 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r (zał nr 6)

3)

Kolejny projekt uchwały dotyczył przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Przewodniczący

Rady podkreślił, że Strategia była analizowana na posiedzeniach wszystkich Komisji.

Pani  Burmistrz  potwierdziła,  że  pracownik  Urzędu  A.Starzomski  prezentował  na  wszystkich

posiedzeniach  stałych  Komisji  Strategię,  nawet  w  postaci  prezentacji  multimedialnej,  radni
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dyskutowali, zgłaszali poprawki. Wszystkie te poprawki zostały uwzględnione, firma dokonująca

aktualizacji dokona stosownych poprawek.

Radna A.Stępień zwróciła uwagę, że na str 30 Strategii jest zapis dotyczący oczyszczalni ścieków,

że  jest  to  obiekt  o  wysokim  standardzie  wyposażenia,  z  zautomatyzowanym  procesem

technologicznym, wysokim stopniem redukcji zanieczyszczeń o przepustowości 7 147m3 na dobę.

Równocześnie w styczniu otrzymała odpowiedź od Prezesa MZK odpowiedź na interpelację  w

sprawie stanu oczyszczalni  ścieków. Prezes  stwierdza w odpowiedzi,  że  oczyszczalnie  wymaga

kapitalnego remontu, obszernie przedstawia dekapitalizację urządzeń i na pięciu stronach wyliczył

co należy zrobić,  co wymaga poprawy.  Jeżeli  tworzymy dokument tej  miary,  to  należy wpisać

rzetelnie,  że mamy oczyszczalnię,  która wymaga gruntownego remontu.  Przecież jest  to  obiekt

stary, z 1997r  i wymaga remontu. Może należałoby opisać stan faktyczny, bo Gmina lub Prezes

będą się o środki zewnętrzne na remont ubiegać i Strategia będzie wówczas podstawą do ubiegania

się o środki.

Pani Burmistrz podziękowała za uwagę. Zapewniła, że będzie ta informacja o oczyszczalni ścieków

poprawiona. Wyjaśniła, że firma aktualizująca Strategię taką właśnie informację otrzymała od MZK

i jakoś umknęło to w całości. Będzie poprawione.

Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/26/15 

w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-

2020 (zał nr 7)

4)

O  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu  w  zakresie

dożywiania Pani Burmistrz poprosiła Kierownika OPS – E. Tłustą.

Pani  Kierownik E.Tłusta  poinformowała,  że  pzyjęty w 2013r przez  Radę Ministrów wieloletni

program  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie

dożywiania” na lata  2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in.  zjawiska niedożywienia dzieci  

i młodzieży. 

Program ten przewiduje wsparcie  gmin,  które  w szczególnie  uzasadnionych przypadkach,  będą

udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor

szkoły  lub  przedszkola  informuje  ośrodek  pomocy społecznej  o  potrzebie  udzielenia  pomocy  

w formie posiłku. 

Przy czym liczba dzieci i  uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może

przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy 
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w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek

oraz  bez  przeprowadzania  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego,  jest  przyjęcie  przez  gminę

odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie

rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał. 

Pani Kierownik podkreśliła, że coraz częściej zdarza się, ze w szkole widoczne jest, że dziecko

powinno być objęte dożywianiem, a rodzina nie pozwala na przeprowadzenie wywiadu, czy inaczej

uchyla się od współpracy. Podjęcie takiej uchwały umożliwi objęcie dziecka taką pomocą jedynie

na wniosek dyrektora szkoły, bez przeprowadzania postępowania stwierdzającego, czy przynależy

rodzinie ta pomoc z uwagi na kryterium dochodowości.

Przewodnicząca G Karnat poinformowała o pozytywnej opinii Komisji względem projektu.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/27/15 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020 (zał nr 8)

5) Pani Burmistrz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Profilaktyki był szczegółowo analizowany na posiedzeniach Komisji, uzyskał pozytywna opinię.

Dodała, że z ustawy wynika konieczność corocznego uchwalania Programu. Stwierdziła, że nie ma

potrzeby  kolejny  raz  szczegółowo  przedstawiać  materiał  przesłany  radnym  i  omówiony  na

posiedzeniach Komisji.

Przewodnicząca G.Karnat przedstawiła pozytywną opinię Komisji  Pomocy Społecznej  względem

przedłożonego projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/28/15 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2015. (zał nr 9)

6)  Pani  Burmistrz  T.  Sułkowska poinformowała,  że  kolejnym Programem profilaktycznym jest

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Może on być uchwalany na okres dłuższy, więc

przewidziany jest na okres 3 lat: od 205 – 2017. Zadania w nim ujęte wynikają  z ustawy z dnia 29

lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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Przewodnicząca  G.Karnat  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Pomocy Społecznej  i  Zadań

Publicznych względem przedłożonego projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/29/15 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla

Gminy i Miasta Nisko na lata 2015-2017 (zał nr 10)

7) Pani  Burmistrz  poinformowała,  że kolejny Program Profilaktyczny dotyczy przeciwdziałania

narkomanii. Proponowany jest na okres 2015-2017. Zadania Gminy wynikają z  ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  Szczegółowo były przedstawiane na posiedzeniach

Komisji.

Przewodnicząca G.Karnat przedstawiła pozytywną opinię Komisji Pomocy Społecznej względem

projektu uchwały.

UCHWAŁĘ  Nr V/30/15 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

i Miasta Nisko na lata 2015-2017 (zał nr 11)

8) Kierownik Ref.  OSK W Pracoń wyjaśnił,  że w grudniu analizowany był projekt uchwały w

sprawie  zmiany  częstotliwości  odbierania  odpadów  komunalnych.  Ta  zmiana  musi  być

wprowadzona do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy”. Poza tą zmianą

częstotliwości  do  Regulaminu  wprowadzone  zostają  jeszcze  dwie  zmiany,  które  wynikają  z

doświadczeń funkcjonowania systemu odbierania odpadów przez ten okres 1,5 roku:

- doprecyzowujemy, ze do obowiązków właściciela nieruchomości należy wystawienie pojemnika

lub worka z odpadami przed posesję, do najbliższej drogi publicznej.

- dla domów opieki, koszar, szpitali i aresztów były naliczane należności od ilości podopiecznych,

łóżek.  Umykali  pracownicy.  Przykładowo  szpital  deklarował  200  łóżek  a  przy  okazji  ma  500

pracowników, którzy też wytwarzają śmiecie. Teraz na każdego pracownika będzie norma 20 litrów

odpadów.

Zmiana częstotliwości wywozu była szczegółowo analizowana w grudniu.

Kierownik W. Pracoń podkreślił, że zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Sanepid.

Dodał, że dla ułatwienia jako załącznik zamieszczony został tekst jednolity.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  

i Gospodarki Komunalnej względem przedłożonego projektu uchwały.

Radna A.Stępień odniosła się do zmiany dotyczącej wystawiania pojemników do najbliższej drogi
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publicznej.  Jej  zdaniem  dbamy  o  wygodę  firmy   a  powinniśmy  mieć  na  względzie  dobro

mieszkańców.

W.Pracoń wyjaśnił, że są przypadki na terenie Gminy, gdzie nie ma innej możliwości. Przykładowo

mieszkaniec  Nowosielca  mieszka  za  rowem  z  drewnianym  mostkiem.  Domaga  się  odbierania

odpadów  z  podwórza,  a  żadnym  cięższym  pojazdem  przez  ten  mostek  nie  dojedzie.  Drugim

przykładem jest mieszkaniec Zarzecza, który postawił się 500m  w polach lub lesie, droga kiepska i

czym  do  nich  dojechać.  Dotyczy  to  również  sytuacji,  gdy  podzielono  działkę  na  a,  b,  c  i

pozostawiono wąską,  służebną drogę.  Bez tego zapisu cały czas jest  problem, bo domagają się

odbierania śmieci z podwórka.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 17 głosach „za” i jednym „przeciw” podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/31/15 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko” (zał nr 12)

9)

Kierownik W.Pracoń podkreślił, że projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych  był szczegółowo analizowany w grudniu, zostały

naniesione trzy poprawki i są one uwzględnione. Projekt uzyskał pozytywną opinię Sanepidu.

Przewodniczący RO A. Sądej zapytał dlaczego przy budynkach wielolokalowych w ramach opłaty

nie są dostarczane pojemniki na odpady zmieszane, jedynie na segregowane.

Kierownik  W  Pracoń  wyjaśnił,  że  jest  to  zrównanie  wszystkich  podmiotów  wytwarzających

odpady. Gdy 1,5 roku temu zostało uchwalone, że jednorodzinnym budynkom dostarczone zostaną

worki na odpady segregowane podniósł się krzyk, że zarządcy bloków muszą płacić za dzierżawę

pojemników na odpady selektywne. Teraz to poprawiamy. Pojemniki na odpady zmieszane wszyscy

zabezpieczają we własnym zakresie. Idąc tym tokiem rozumowania, należałoby teraz i dla 4,5 tys

gospodarstw indywidualnych zabezpieczyć pojemniki na odpady zmieszane.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym,przy 17 głosach „za” i jednym „wstrzymującym się” podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/32/15 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (zał nr 13)

10)

Kierownik W. Pracoń przedstawiając projekt kolejnej uchwały wyjaśnił, że  na podstawie art 6m

ust.  3  i  art.  6n  znowelizowanej  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  należy

stworzyć  właścicielom  nieruchomości  możliwość  składania  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi  za pomocą elektronicznych środków przekazu. Od  daty

wejścia zmiany do chwili obecnej Gmina Nisko zleciła do wykonania formularz e-deklaracji, który

będzie  przesyłany  za  pomocą  platformy  ePUAP i  następnie  automatycznie  wczytywany  przez

posiadany  program ewidencyjno-księgowy firmy RADIX.  Aby przesłać  e-deklarację  właściciel

nieruchomości musi podpisać ją elektronicznym podpisem z ważnym certyfikatem kwalifikowanym

lub profilem zaufanym. Prawdopodobnie pojedyncze osoby mogą skorzystać z tego udogodnienia

lub może się zdarzyć,że nie wpłynie żadna e-deklaracja bo niewiele osób posiada elektroniczny

podpis  kwalifikowany.  Jednak  zapisy  ustawy  nie  pozostawiają  dowolności  w  tym  temacie  

i stosowna uchwała musi zostać podjęta. Koszt wykonania elektronicznego formularza e-deklaracji

wyniósł  1000 zł  plus  VAT.  W pouczeniu  do  deklaracji  zmianie  uległ  ust.  3,  w objaśnieniu  do

deklaracji : zmianie uległ  zapis ust. 1 pkt 9, wykreślono ust 2, dotychczasowe ust 3i 4 otrzymały

numerację 2 i 3.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  

w sprawie przedkładanego projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/33/15 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/238/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (zał nr 14)

11) Przedstawiając projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  Kierownik  W.Pracoń  wyjaśnił,  że  w  dniu  28  listopada  2014  r.  Sejm

wprowadził zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach.  Uchwalone zmiany zostały opublikowane w dniu 17 stycznia 2015 r.  Między innymi

został  zmieniony  zapis  art.  6  k  ustawy.   Zmieniony  zapis  wprowadza  obowiązek  selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych i w związku z tym stawka opłat za odpady zbierane selektywnie jest

stawką  bazową.  W  uchwale  należy  podać  wyższą  stawkę  za  odpady  zbierane  w  sposób

nieselektywny. Do tej pory było odwrotnie- opłatą bazową była stawka opłat za odpady zmieszane.

Powyższe zmiany wchodzą z dniem 01 luty 2015 r. i dlatego zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia

zmian zaproponowanych w uchwale. Stawki opłat do czasu rozstrzygnięcia przetargu pozostają na

dotychczasowym poziomie.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem przedkładanego projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
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UCHWAŁĘ  Nr V/34/15 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na

terenie Gminy Nisko (zał nr 15)

12) Kolejny projekt uchwały dotyczył pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Kierownik W.Pracoń wyjaśnił,  że  przedmiotowe drzewo rośnie  w Parku Miejskim w Nisku,  w

bliskim sąsiedztwie placu zabaw oraz u zbiegu alejek spacerowych. Na pniu drzewa widoczne są

liczne owocniki grzyba pasożytniczego, które rozlokowane są zarówno przy szyi korzeniowej, jak

również w górnej jego części u nasady korony. W miejscach po odciętych konarach (wcześniej

wyłamanych przez wiatr) widoczny jest postępujący proces gnilny drzewna. W trakcie ostukiwania

pnia, na wysokości około 1,50 m, na części jego obwodu, słychać głuchy odgłos charakterystyczny

dla zdeprecjonowanego martwego drewna. 

Biorąc pod uwagę wyżej opisany stan zdrowotny klonu oraz jego usytuowanie w parku, w miejscu

licznie odwiedzanym przez ludzi,  zachodzi  potrzeba jego usunięcia  w związku z występującym

zagrożeniem bezpieczeństwa powszechnego.

Poinformował  jednocześnie,  że  po  podjęciu  uchwały  Gmina  może  wystąpić  do  Konserwatora

Przyrody o wydanie zgody na jego wycięcie.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/35/15 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (zał nr 16)

13)

Pani Burmistrz T.Sułkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii

dróg gminnych. Poinformowała, że na Osiedlu Warchoły II, III w rejonie „Małej Obwodnicy” nie

zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych drogi, a chcąc w przyszłości nadać im nazwę należy

wpierw uznać je za drogi gminne. Stąd ten projekt uchwały.

Przewodniczący M. Pachla poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/36/15 

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

gminnych (zał nr 17)

14)  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  również  następny  projekt  uchwały  dotyczy  Osiedla
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Warchoły  II,  III  i  również  przed  nadaniem  nazwy,  należy  zaliczyć  drogę  do  kategorii  dróg

gminnych.

Przewodniczący M Pachla przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/37/15 

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

gminnych (zał nr 18)

15) Projekty uchwał z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawił Kierownik Ref

GN Z.Drewniak.

Przedstawiając pierwszy projekt poinformował, że przedmiotem nabycia na rzecz Gminy Nisko jest

nieruchomość oznaczona w ewidencji  gruntów jako działka  nr  2008 o powierzchni  0,0751 ha,

położona w obrębie Nisko. Wykup następuje na wniosek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”

 w Nisku,   w związku z projektowaną rozbudową i modernizacją budynku położonego przy ulicy

Kościuszki w Nisku. Budynek ten objęty jest opieką konserwatorską, z tego też względu możliwość

rozbudowy i jego modernizacji jest ograniczona.  Wykup jest niezbędny. Szczegółowo omawiany

był projekt uchwały na posiedzeniach Komisji.

Przewodniczący M. Pachla przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/38/15 

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

położonej w obrębie Nisko. (zał nr 19)

16)

Kierownik Z. Drewniak przedstawiając kolejny projekt poinformował, że przedmiotem nabycia na

rzecz  Gminy Nisko jest  nieruchomość oznaczona  w ewidencji  gruntów jako działki  nr:  453/1,

453/3, 453/2 i 452 o powierzchni łącznej 2,00 ha, położona w obrębie Nowosielec. 

Nieruchomość nabywana jest na rzecz Gminy Nisko celem urządzenia drogi do obsługi terenów

stanowiących własność Gminy Nisko., oddalonych od S19 ok 1km.

Kierownik wyjaśnił, że gminnych terenów jest tam ok 45ha, w tym ok 40ha niezalesionych. Bez

drogi dojazdowej te  tereny są niewykorzystane.  Wykupując ten teren zabezpieczamy dojazd do

gminnych terenów i przy okazji otwierane są nowe tereny pod zabudowę w Nowosielcu.

Przewodniczący M.Pachla poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju o przedłożonym

projekcie uchwały.
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Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/39/15 

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

położonej w obrębie Nowosielec (zał nr 20)

17) W sprawie następnego projektu uchwały Kierownik Z. Drewniak poinformował, że właściciel

działki nr 441/98 – Pan Andrzej Karnat zwrócił się do tutejszego Urzędu   z wnioskiem o sprzedaż

działki przyległej tj. 441/98 o pow. 0,9894 ha będącej własnością Gminy Nisko.  

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 441/98 położona w Nisku

przy ul. Sopockiej stanowi część byłego majątku rolnego „Sopot”   w Nisku i ma urządzoną Księgę

Wieczystą nr TB1N/00042514/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli X Zamiejscowy

Wydział Ksiąg Wieczystych w Nisku.

Działka  nr  441/98  położona  jest  w  granicach  obowiązującego  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedla Malce III  w Nisku” i  przeznaczona jest  pod tereny

zieleni  miejskiej  urządzonej  tj.  zieleń  parkowa,  skwery,  zieleńce  z  dopuszczeniem  lokalizacji

między  innymi  urządzeń  i  sieci  infrastruktury  technicznej,  ścieżek  spacerowych,  małych  form

architektonicznych , małych boisk sportowych z wyłączeniem zabudowy kubaturowej. 

Ponieważ działka nr 441/98 może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość przeznaczona

została do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wartość działki nr 441/98 określona przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę 8 516,00  zł,

tj.  0,8607  zł/1m2.  Kierownik  podkreślił,  że  w  rozmowie  z  Panią  Burmistrz  ustalono,  że  cena

wywoławcza do przetargu będzie ok. 100 tys zł. Burmistrz nie może obniżyć wartości oszacowanej

przez biegłego, ale może ją podwyższyć.

Przewodniczący  M.  Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego.

Zaznaczył, że przedstawiciele Komisji byli na gruncie i stwierdzili że obecnie nie wygląda ten teren

zachęcająco.

Radna A.Stępień zapytała kto jest rzeczoznawcą tej działki.

Kierownik Z Drewniak wyjaśnił, że wszystkie wyceny działek dla Gminy wykonuje wyłoniona  

w trybie zamówienia publicznego Pani S.Lubera.

Radna G.Karnat zapytała, czy na przetargu może działka pójść za niższa kwotę niż wywoławczą?

Kierownik wyjaśnił, że na przetarg może przyjść tylko jedna osoba zainteresowana kupnem, ale

żeby był ważny przetarg, musi do ceny wywoławczej dołożyć przynajmniej 1%.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/40/15 
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w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 21)

18)  Kierownik  podkreślił,  że  następny  projekt  uchwały  dotyczy  również  przetargu

nieograniczonego.  Działka przy ul. Polnej w Racławicach. Gmina w procesie komunalizacji stała

się właścicielem działki o powierzchni 17 arów. Działka jest bardzo wąska: 6 – 7 m. Sama w sobie

nie przedstawia wielkiej wartości. Można jedynie ogródek mieć. Jest inwestor, który chce zapewne

skupić kilka wąskich działek, urządzi drogę prywatną i wydzieli działki budowlane. On ryzykuje,

czy dogada się co do kupna tych sąsiadujących ze sobą działek, ale tak robi.

Wartość działki nr 3770/2 określona przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę 59 161,00 zł,

tj. 33,33 zł/1m2, czyli atrakcyjna dla Gminy.

Przewodniczący M. Pachla przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/41/15 

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

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 22)

19)

Przedstawiając projekt  następnej  uchwały Kierownik wyjaśnił,  że  jest  to  porządkowanie spraw:

kiedyś  planowanie  przestrzenne  przewidywało,  że  ul.  Sopocka  będzie  miała  15m  szerokości  

i  w przypadku podziałów geodezyjnych przejmowano grunty na powiększenie tej  drogi.  Po 40

latach zarządca drogi mówi, że potrzebuje jedynie 12m tej drogi. Pozostaje teraz grunt, który kiedyś

od ludzi wykupiono.  Ktoś stawiając drogie ogrodzenie chce,  by było dobrze zagrodzone i  stąd

wniosek  o  wykup  resztówki  tego  terenu,  który  kiedyś  zabrano.  Sprzedaż  nastąpi  w  trybie

bezprzetargowym, bo działka samoistnie nie może być zagospodarowana.

Przewodniczący M.Pachla poinformował, że przedstawiciele Komisji wraz z Kierownikiem byli na

gruncie. To jest 37m2 gruntu. Sprzedaż zasadna. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/42/15 

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

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 23)

20)

Przedstawiając  następny projekt  dotyczący sprzedaży w  trybie  bezprzetargowym Kierownik  Z.

Drewniak  wyjaśnił,  że  właściciel  działki  1408/10  wystąpił  do  Gminy  na  urządzenie  wjazdu.

Okazało się wówczas, że musi on się odbyć przez te trzy małe działki o łącznej powierzchni 41m2.
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Stąd  wniosek  o  wykup  tych  działek.  Nie  ma  przeciwwskazań  do  sprzedaży.  Oczywiście  tryb

bezprzetargowy, bo samoistnie nie mogą one być zagospodarowane.

Przewodniczący M. Pachla przedstawił pozytywna opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/43/15 

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

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 24)

21) Przewodniczący Rady poinformował, że ostatni projekt dotyczy planów pracy Komisji na rok

2015.  Plany  pracy  zostały  wypracowane  na  posiedzeniach  Komisji,  były  przesłane  wraz  

z materiałami na sesję.

Nie zgłoszono żadnych pytań, ani uwag.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr V/44/15 

w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku 

na rok 2015 (zał nr 25)

Ad 7.

1. Radny Z. Kotuła w imieniu Klubu Radnych Niżański Blok Wyborczy zaapelował o włączenie się

do zbiórki pieniędzy na leczenie Pawła Frączka. Rozdał ulotki z numerem konta bankowego.

2.  Również  Klub  Radnych  NBW  wnioskuje  do  Burmistrza  o  wykonanie  nowego  podziału

geodezyjnego w Zarzeczu i  Nowosielcu.   Podkreślili,  że  wykonanie tych pomiarów przysporzy

dochodów  Gminie  bez  potrzeby  podnoszenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  w  następnych

latach (zał nr 25).

3. Radny T. Surdyka z Nowosielca zwrócił uwagę na ciągłe zagrożenie jakim jest obecna S19 od

Kamienia do Niska. Wąska jezdnia i bark chodników, ścieżki dla rowerów zwiększa zagrożenia i

liczbę ofiar.  Podkreślił,  że  walczy o poprawę warunków na tym odcinku już od 31 lat,  odkąd

zamieszkał w Nowosielcu i doznał szoku obserwując ciągłe wypadki. Poinformował, że z radnym

S.Jaskotem przygotowali pismo do najważniejszych organów i instytucji z tego terenu z prośbą  

o zajęcie się tym problemem. Pismo odczytał i przekazał Przewodniczącemu (zał 26).

4. Radna A.Stępień zgłosiła wniosek do Pani Burmistrz, by w związku z przyjętą dziś Strategią

stworzono system ulg i zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów. Podkreśliła, że jest to zapis ze

Strategii, z obszaru I: innowacyjna gospodarka. Żeby przedsiębiorcy wiedzieli na co mogą liczyć.

5. Radna A.Stępień zapytała też o subwencję na rok 2015 na małe szkoły do 70 dzieci: jaka będzie
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jej wysokość?

6.  Radna  A.Stępień  stwierdziła,  że  28.09.2011r  Pani  Burmistrz  zadeklarowała,  że  będzie

opracowana strategia oświaty. Zapytała kiedy ten dokument będzie gotowy?

7. Radny G.Bis w imieniu radnych Klubu Porozumienia Samorządowo-Gospodarczego oraz Klubu

Inicjatyw  Społecznych  przedstawił  inicjatywę  uchwałodawczą  w  sprawie  ustalenia  kierunków

działań dla Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, dotyczących opracowania i realizacji remontów dróg

„Program remontu infrastruktury drogowej w gminie i Mieście Nisko w latach 2015-2018- nakładki

asfaltowe” wraz z uzasadnieniem. Przekazał ją na ręce Przewodniczącego Rady (zał nr 27).

Odpowiadając radnej A.Stępień Pani Burmistrz stwierdziła, że:

- nad stworzeniem systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców będziemy pracować,

- wysokości subwencji oświatowej jeszcze nie znamy, nie ma metryczki. Gdy będzie informacja,

zostanie przekazana radnej A.Stępień.

- co do strategii rozwoju oświaty, to okazuje się, że swoimi decyzjami często strategię oświaty dla

Gminy pisze Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecny rok jest rokiem wyborczym. Należy chyba

poczekać, bo wszystko może się wydarzyć. Dużo mówi się o gimnazjach, w jakiej formie powinny

one funkcjonować. Wiadomo, że kolejnym krokiem będzie tworzenie przedszkoli  przy szkołach

podstawowych.  Trzeba  wytypować  szkołę  przy  której  będziemy  tworzyć  przedszkole.  To  jest

decyzja Ministerstwa. Nic z tego, że opracujemy strategię oświaty. My musimy realizować to, co

zaplanuje do realizacji MEN.

- co do inicjatywy uchwałodawczej odczytanej przez radnego G.Bisa Pani Burmistrz podkreśliła, że

to Burmistrz decyduje które ulice będą remontowane.  Jest to wyłączna kompetencja Burmistrza.

Można  w  tej  sprawie  wnioski  składać,  wnioski  są  analizowane,  drogi  sprawdzane,  ilość

mieszkańców, którym dana droga służy, ale ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz. 

Zdaniem radnej A.Stępień strategia oświaty powinna być już dawno zrobiona. To, że będą

zmiany, to nic. To dokument, który żyje. Gdyby taka strategia była, nie byłoby -zdaniem radnej –

problemu ze szkołami. Zwłaszcza problemu finansowego.

8. Radny G.Bis stwierdził, że po sprawdzeniu dokumentacji, okazuje się, że kanalizacja w Zarzeczu

na  ul.  Ługowej  nie  jest  robiona  na  całej  długości  ulicy,  jedynie  do  sklepu.  Jego  zdaniem

nieporozumienie było spowodowane tym, że nie było odpowiedzi na interpelację w terminie.

Pani Burmistrz poinformowała,  że na ten,  ponad 3km odcinek ul.  Ługowej została opracowana

dokumentacja,  jest  pozwolenie na budowę i  jest  realizowana kanalizacja.  Na pozostały odcinek

ulicy trzeba będzie wykonać całą  procedurę:  dokumentacja,  pozwolenie na budowę i  realizacja

inwestycji.

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  zbliżają  się  wybory  sołtysów  i  przewodniczących  rad

22



osiedlowych.  Należy  zaplanować  dogodne,  odpowiednie  terminy.  Wybory  zarządzi  Burmistrz

zarządzeniem.

Przewodniczący  przypomniał  również,  że  na  najbliższej  sesji  przewidziane  są  sprawozdania  

z działalności jednostek pomocniczych. Poprosił o ich przygotowanie.

Ad 8.

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął V sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz 15.45.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Waldemar Ślusarczyk

23


