
PROTOKÓŁ  Nr VII/15 

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 23 marca 2015r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Posiedzenie otworzył o godz 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na sesję radnych oraz:

- Z-cę Burmistrza – T.Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T.Dziewę

- Prezesa MZK Sp z o.o. - Z.Kuziorę

- Dyrektora NCK „Sokół” - A. Sochacką

- Kierownika Biblioteki Miejskiej- I. Nemeczek

- Kierownika OPS – E.Tłustą

- Kierownika ŚDS – M. Rybę

- Kierowników Referatów UGiM

- proboszcza parafii  Racławice – ks. J.Kądziołkę

- przedstawicieli mieszkańców Gminy Nisko, zwłaszcza mieszkańców Woliny i Nowej Wsi,

- Sołtysów i Przewodniczących Rad osiedlowych

- przedstawicieli lokalnych mediów.

Stwierdził, że nieobecnych jest 2 radnych: M.Juśko i A.Drąg.

Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołów sesji z dnia 13.02.2015r. oraz 05.03.2015r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

4.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w 2014 roku.

6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za rok 2014.

7. Sprawozdanie z działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku za 2014 rok.

8. Sprawozdanie z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku za rok 2014.

9. Informacja Przewodniczących Rad Osiedlowych i sołtysów z pracy organów pomocniczych za

2014 rok.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:
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1/ zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum w Nisku – etap

1”.

3/  szczególnych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,

jak również trybu ich pobierania.

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku.

5/  zasad  oraz  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko.

6/ określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy

szkołach  podstawowych  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów

niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

7/  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola

publiczne prowadzone przez Gminę Nisko.

8/ zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku, im. Płk. Stanisława Dąbka, ul.

Słowackiego 10.

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

bezprzetargowy, działka nr 1568/11 położona przy ul. Wańkowicza w Nisku na rzecz PGE /.

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

11/  zmiany uchwały  Nr  XXVII/225/12  Rady Miejskiej  w  Nisku  z  dnia  15  listopada  2012r  w

sprawie przejęcia  obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  na

terenie  Gminy  Nisko,  niezamieszkałych  przez  mieszkańców,  na  których  powstają  odpady

komunalne.

12/  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2015r.

13/ utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym.

11.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku Zastępca Burmistrza T.Sułkowska zgłosiła wnioski:

- o wykreślenie w pkt 10, pdpktu 11 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr

XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 listopada 2012r w sprawie przejęcia obowiązków

odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Nisko,

niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
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-  o  wprowadzenie  jako  pdpkt  2  w  pkt  10  podjęcia  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2015-2019.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  przyjęła  zaproponowane  zmiany  i  nowy

porządek obrad sesji.

Ad 2.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie,  bez  uwag  przyjęła  protokoły  sesji  

z dnia13.02.2015r  i 5.03.2015r.

Ad 3.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie przedstawiła Z-ca

Burmistrza T.Sułkowska (zał). Poinformowała, że w dniu 13 lutego 2015r Rada Miejska w Nisku

podjęła Uchwałę  Nr V/23/2015 w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r Publicznej

Szkoły Podstawowej w Wolinie. Tym samym wyrazili akces dla likwidacji tej szkoły ze względu na

dbałość o finanse Gminy i mając na uwadze fakt, że rocznie do utrzymania szkół Gmina dopłaca

ok. 4 mln zł.

O zamiarze likwidacji w ustawowym terminie zawiadomiono Podkarpackiego Kuratora Oświaty  

w Rzeszowie oraz rodziców uczniów pismem z dnia 13.02.2015r.

Wszyscy rodzice uczniów zostali skutecznie poinformowani w terminie do dnia 28 lutego 2015r 

o zamiarze likwidacji szkoły. 

Podkarpacki Kurator Oświaty pismem z dnia 27 lutego 2015r wyraził pozytywną opinię

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie z dniem 31 sierpnia 2015r. Pani

Burmistrz  podkreśliła,  że  opinia  nie  była  wydana  zza  biurka.  Odbyła  się  kontrola  warunków

zarówno w szkole w Wolinie i w Podwolinie. Opinia kuratora jest dołączona do projektu uchwały.

Organ prowadzący zasięgnął również opinii w sprawie likwidacji szkoły związków zawodowych

działających w zakresie oświaty oraz przeprowadził konsultacje społeczne na spotkaniu 

z rodzicami uczniów w dniu 11 lutego 2015r.

Główną przyczyną likwidacji jest niż demograficzny, w związku z czym   nakłady finansowe na

prowadzenie szkoły są bardzo wysokie. Ponadto Gmina mając na uwadze rozwój dziecka, stara się

zapewnić  lepsze  warunki  kształcenia  w  obiekcie  z  nowoczesną  bazą  dydaktyczną,  sportową  ,

opiekuńczo-wychowawczą.

Po  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Wolinie,  uczniowie  będą  mogli  kontynuować

naukę w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 4 w Nisku.

Droga ucznia do Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 4 nie przekracza 3 km, pomimo to Gmina

zapewni bezpłatny dowóz  do PSP nr 4.
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Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki w tej szkole, natomiast przychodzącym uczniom

zostaną  zapewnione  bardzo  dobre  warunki  nauczania,  opieka  w  świetlicy  szkolnej,  możliwość

korzystania  z  gorących  posiłków,  sali  gimnastycznej  i  bazy  rekreacyjno-sportowej.

Wykwalifikowana  kadra  pedagogiczna  i  rezygnacja  z  nauki  w  klasach  łączonych  wpłynie

pozytywnie  na  poziom  kształcenia.  Nauczyciele  likwidowanej  szkoły  otrzymają  propozycję

zatrudnienia  w innych  szkołach  na  terenie  Gminy Nisko.  Wyjaśniła,  że  czas  jest  dogodny,  bo

wszystkie  6-latki  idą  do  szkoły  i  powstaną  w szkołach  dodatkowe oddziały przedszkolne.  Nie

będzie  potrzeby  zatrudniania  nowych  nauczycieli,  bo  etaty  te  przejmą  nauczyciele  szkoły

likwidowanej.

Przewodniczący K.Tabian przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty.

Radna  A.Stępień  zapytała  czy  Pan  Burmistrz  J.Ozimek  –  mimo  że  przebywa  na  zwolnieniu

chorobowym został poinformowany o uchwale w sprawie likwidacji szkoły i czy jest „za”.

Po uzyskaniu potwierdzającej odpowiedzi od Pani Burmistrz, radna wyraziła swój sprzeciw wobec

działań zmierzających do likwidacji szkoły w Wolinie, przypominając wypowiedzi zarówno swoje

jak i Burmistrza od 2007r (zał nr 2).

Zapytała, czy realne oszczędności na likwidacji Woliny wyniosą 400tys, czy będzie to inna kwota,

bo przecież nauczycieli nie zwalniamy, koszty utrzymania budynku będą dalej. Z dotychczasowych

wyjaśnień nie jest to oczywiste.

Radny B.Borowiec podkreślił, że owszem radni mają obowiązek troszczyć się o finanse Gminy, ale

jaka  to troska, jeżeli lekką ręką dają Burmistrzowi 1130 zł podwyżki. Mówiąc o trosce o finanse

należy identyfikować się z mieszkańcami, zacząć od siebie.

Dalej radny B.Borowiec stwierdził, że przywoływana jest jako argument demografia. Zapytał co

przez ostatnie dwie kadencje w tej sprawie zrobiła Gmina: czy ściągnęła inwestora strategicznego,

czy stworzyła atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców, by tworzyli miejsca pracy, by młodzi mieli

zatrudnienie i wiązali swoje życie z Niskiem? Stwierdził, że Gmina ma piękne tereny inwestycyjne,

ale nieuzbrojone. Nie ma więc co dziwić się, że demografia jest jaka jest . Nie ma dzieci, bo nie ma

rodziców. Oni wyjechali za pracą.

Radny  podkreślił,  że  dopóki  nie  będzie  rzetelnych  konsultacji  w  których  uczestniczą  wszyscy

mieszkańcy, rzetelnych analiz, rzetelnej strategii, dokumentów kompleksowo ukazujących proces

naprawy sieci szkół w Gminie, nie poprze likwidacji przypadkowo wskazanej szkoły.

Wyraził zdziwienie, że opinia Kuratora ma być jakimś argumentem. Negatywna opinia Kuratora w

sprawie likwidacji szkoły w Racławicach nie przeszkodziła jej likwidacji. Teraz pozytywna opinia

Kuratora ma pomóc zlikwidować szkołę w Wolinie.

Radny  T.Surdyka  zapytał  czy  w  przypadku  likwidacji  szkoły  w  Wolinie  dowóz  będzie
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zorganizowany podobnie jak w Nowosielcu?

Rada  Miejska,  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  wyraziła  na  zabranie  głosu  przez

przedstawiciela rodziców uczniów ze szkoły w Wolinie oraz Proboszcza Parafii Racławice – ks.

J.Kądziołkę.

Pani Lucyna Kotuła członek Rady Rodziców przy szkole w Wolinie odczytała stanowisko rodziców

w sprawie likwidacji placówki (ksero dokumentów do protokołu :zał nr 3), przedłożyła listę  187

podpisów złożonych w proteście przeciwko likwidacji szkoły oraz odczytała pytania do Burmistrza:

- „Jeżeli Gmina robi oszczędności, to czy stać ją na umarzanie podatków dobrze prosperującym

przedsiębiorstwom?

-  Dlaczego  ogromne  fundusze  unijne  nie  zostały  ściągnięte  do  gminy  na  drogi,  kanalizacje,

uzbrojenia terenów, a jak nam wiadomo te fundusze się kończą?

- Dlaczego gmina sprzedaje działki w tak niskich cenach, kiedy w przyszłości na tych działkach

gmina zarobiła by ogromne pieniądze?”

Następnie  zabrał  głos  ks.  J.Kądziołka.  Podkreślił,  że  atmosfera szkoły jest  przyjazna dzieciom:

kolorowo,  dużo  zieleni,  na  ścianach prace  dzieci,  dyplomy.   Dzieci  mają  wręcz  mikroklimat  .

Podkreślił zaangażowanie Pani Dyrektor i pozostałych nauczycieli. Zaznaczył, że takich warunków

dzieci nie znajdą w najlepiej wyposażonej szkole w Nisku.  Zresztą nie wpłynie dobrze na rozwój

dzieci dowóz do obcego środowiska, dłuższa nieobecność poza domem, niebezpieczny dowóz.

Dodał, że żaden z rodziców nie deklaruje chęci posłania dziecka do szkoły w Podwolinie. Wynika 

z  tego,  że  jeżeli  pójdą  do  innej  szkoły,  to  na  koszt  rodziców  będą  zawożone  i  przywożone.

Zauważył,  że  wolę  rodziców  należałoby  uszanować.  To  nie  ich  ambicje,  ale  dobro  dzieci.

Inwestycje  mogą  poczekać.  Zauważył,  że  Ministerstwo  jest  za  utrzymaniem  małych  szkół.

Poinformował, że osobiście był u Kuratora i ten podkreślił, że  wszystko zależy od Rady Miejskiej.

Wyraził zdziwienie treścią opinii Kuratora. 

Ks.  J.Kądziołka  podkreślił,  że  szkoła  dla  wsi,  to  ośrodek  życia  społecznego.  Przyznał,  że  jest

możliwość powierzenia prowadzenia szkoły innemu podmiotowi, ale przecież po to wybierane były

władze  Gminy,  by  takie  obowiązki  w  imieniu  mieszkańców  realizować,  bo  maja  większe

możliwości.

Na  koniec  podkreślił,  że  głosowanie  to  jest  sprawą  sumienia  i  wiąże  się  z  moralną

odpowiedzialnością.

W imieniu Pani Burmistrz odpowiedzi radnej A.Stępień udzieliła Kierownik ZOEASiP A. Krawiec.

Wyjaśniła,  że  te  400tys  zł  to  realne  oszczędności  po  odliczeniu  zmniejszonej  subwencji.  Dalej

wyjaśniła,  że  ta  dodatkowa  subwencję  -  1100  zł  przyznawana  jest   na  dany  rok  budżetowy

Rozporządzeniem  MEN  tzw  algorytmem.  Algorytm  ten  ulega  ciągłym  zmianom.  Trudno
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przewidzieć  jakie  środki  z  tytułu  algorytmu  będą  przyznane  na  rok  2016.  Co  do  zatrudnienia

nauczycieli, to – jak wspomniała Pani Burmistrz – w przyszłym roku szkolnym idzie do szkoły1,5

rocznika  dzieci.  Będzie  potrzeba  zatrudnienia  dodatkowych  nauczycieli.  W  przypadku

zlikwidowania Woliny chcemy dać zatrudnienie nauczycielom z tej szkoły w pierwszej kolejności.

Sieć szkół chcemy mieć dobrą, ale jest zbyt rozdrobniona. To nie są małe szkoły, o których mówi

Ministerstwo.  W  rozumieniu  Ministerstwa  mała  szkoła  to  70  –  100  uczniów.  To  jest  szkoła

maleńka, bo uczniów ma 35, w oddziale „0” -5 uczniów, a od września jeszcze mniej, bo takie

plany złożyła  Pani  Dyrektor.  Podkreśliła,  że  dla  jednego  dziecka  nie  będzie  tworzony oddział

przedszkolny.

Dowóz będzie zorganizowany przez Dyrektora PSP NR 4 albo w systemie komunikacji zamkniętej,

albo poprzez wykup biletów miesięcznych.

Pani Burmistrz T.Sułkowska dodała, że nie ma przekłamania w liczbie dzieci w szkole w Wolinie,

bo wynikają one ze złożonej przez Panią Dyrektor w dniu 9 stycznia 2015r informacji: w klasach 1-

6 jest uczniów z obwodu własnego18 plus 3 w oddziale „0”. Spoza obwodu, w tym z Przędzela,

czyli Gminy Rudnik jest 17 i 2 dzieci w oddziale „0”. 

Rada  wyraziła  jednogłośnie  zgodę  na  udzielenie  przez  Przewodniczącego  głosu  mieszkańcowi

Woliny E.Sujkowskiemu.

E. Sujkowski stwierdził, że tyle mówi się o gospodarności, a na boisko w Wolinie wydano 500 tys

zł. Komu ono będzie teraz służyć, jeżeli dzieci nie będzie, szkoły nie będzie?

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  boisko nie  jest  przy szkole  i  nie  było  realizowane jako zaplecze

szkoły. Służyć miało klubowi sportowemu z Woliny, młodzieży i wszystkim mieszkańcom.

Radny B.Borowiec zapytał,  czy na dzieci spoza obwodu Gmina otrzymuje subwencję? Skąd to

podkreślanie uczniów spoza obwodu.

Pani A.Krawiec wyjaśniła, że owszem, ale subwencja wynosi 8 tys zł na ucznia, a koszt kształcenia

jednego ucznia w Wolinie wynosi 15 664zł.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  przy  9  głosach  „za”,  8  głosach  „przeciw”  i  1  głosie

„wstrzymującym się” podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/46/15 

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie (zał nr 4)

Ad 4.

Pani Burmistrz T.Sułkowska poinformował, że od czasu ostatniej sesji tj 13 lutego:

W zakresie zadań inwestycyjnych:

-  rozstrzygnięto  przetarg  na  zadanie  pn.:  „Remont  nawierzchni  drogi  gminnej  oraz  urządzeń
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odwadniających na działce nr 3134 – ul. Dolna w Nisku”. Wykonawcą będzie konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Żołyni oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne

z Sandomierza. Termin zakończenia zadania – 30.06.2015 r. Cena oferty 459 113,22 zł (brutto);

- podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn.: „Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w

Nisku  od  strony ul.  Głowackiego”.  Zakład  Budowlany „Austenit”  Tadeusz  Walczyk  z  Połańca

będzie realizował powyższe zadanie za kwotę 63 800,- zł (brutto);

-  rozstrzygnięto  przetarg  i  podpisano  umowę  z  Wykonawcą  –  Firmą  Budowlano-Projektową

„ELEKTRO-WIS”  Dawid  Wór  na  „Konserwację  oświetlenia  drogowego,  będącego  własnością

Gminy i Miasta Nisko. Wartość usługi – 75 807,36 zł (brutto);

-  podpisano umowę z Wykonawcami – Firmą ADMAR z Kolbuszowej oraz EKOKAN WOD  

z  Nowego  Korczyna  na  realizację  zadania  pn.:  „Rozbudowa  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi

Zarzecze”. Wartość robót – 766 970,35 zł (brutto). Zadanie dofinansowane z PROW;

- ogłoszono przetarg na zadanie pn.: „Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez rozbudowę,

nadbudowę budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Nisku, oś. Podwolina, Etap II.

Otwarcie ofert odbyło się 18 marca 2015 r. Wpłynęło 10 ofert. Trwa procedura oceny ofert i wyboru

oferty najkorzystniejszej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania z programu Ministerstwa

Sportu (dofinansowanie 50%);

- w trakcie realizacji jest zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc.

Nisko,  przy  ul.  Wyszyńskiego.  Wykonawcą  robót  budowlanych  jest  Zakład  Remontowo-

Budowlany Józef Bajek z Nowosielca. Wartość robót: 641 829,14 zł (brutto);

-  trwa  realizacja  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Rozbudowa  drogi  publicznej  –  odcinka  małej

obwodnicy od rzeki Barcówki do skrzyżowania z ul. Długą. Wykonawcą jest SKANSKA;

-  w  trakcie  realizacji  „Rozbudowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Nisku  przy  ul.  Reymonta  i

Głowackiego” oraz sieci wodociągowej przy ul. Reymonta w Nisku;

-  16  marca  2015 r.  do Urzędu Publikacji  Unii  Europejskiej  zostało  przesłane  celem publikacji

ogłoszenie  o  zamówieniu  na  „Odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z

terenu  Gminy  i  Miasta  Nisko.  Jest  to  pierwszy  etap  związany  z  uruchomieniem  procedury

przetargowej;

-  17  marca  2015  r.  został  ogłoszony  przetarg  nieograniczony  na  zadanie  pn.:  „Powiększenie

zbiornika małej retencji Nisko-Podwolina”. Otwarcie ofert – 2 kwietnia 2015 r.

W przygotowaniu do ogłoszenia przetargu są następujące zadania:

- budowa podestu fotoreporterskiego na trybunach przy boisku sportowym MKS „Sokół” w Nisku,

- budowa siłowni terenowej na Osiedlu Tysiąclecia w Nisku (przy szkole),

-  remont  dróg  na  Osiedlu  Centrum (zadanie  dofinansowane  w  50% z  Narodowego  Programu
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Przebudowy Dróg Lokalnych),

-  odbudowa ulicy Kilińskiego wraz z odbudową sieci  kanalizacyjnej  – zadanie dofinansowane  

w 85% z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Trwa projektowanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowosielec i Kończyce,

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

w Zarzeczu,

- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wnętrza Oficyny Pałacowej w Nisku,

przy ul. Kościuszki 1.

Zakończono zadania:

- budowa miejsca pod potrzeby rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Kończyce i na Os. Malce,

- opracowanie „Koncepcji zagospodarowania terenu wokół zbiornika małej retencji w Nisku na os.

Podwolina”.

W okresie od 13.02.2015 r. do 22.03.2015 r. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Kierownicy Referatów

uczestniczyli w konferencjach, zebraniach, spotkaniach, uroczystościach:

-  w  spotkaniu  z  Prezesem  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  w  Stalowej  Woli  w  sprawie

przebudowy węzła ciepłowniczego na terenie Niska,

- w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, dotyczącym wręczenia promes na realizację zadań w

zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych,

- w X Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego w ZS nr 2 w Nisku,

-  w  rocznej  naradzie  podsumowującej  działalność  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży

Pożarnej w Nisku,

-  w  konferencji  w  Urzędzie  Marszałkowskim,  dot.  gospodarki  niskoemisyjnej  z  udziałem

przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Regulacji Energetyki,

-  w  spotkaniu  z  Prezydentem  Stalowej  Woli  w  sprawie  omówienia  współpracy  w  ramach

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli,

- w otwarciu wystawy rękodzieła artystycznego „Nitką malowane”,

- w Ogólnopolskim Forum Oświatowym w Warszawie,

- w Konferencji nt.:”Gospodarka odpadami w woj. Podkarpackim”,

-  w  spotkaniu  w  sprawie  założeń  do  programu  „Błękitny  San”  zorganizowanym  w  Muzeum

Narodowym w Przemyślu,

- w posiedzeniu Rady Nadzorczej MZK,

- w zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Koła Numizmatycznego w Nisku,

- w zebraniu dotyczącym wyboru Zarządu Rady Osiedla nr 4 – Malce,
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- w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Nisku.

Przewodniczący poinformował, że ewentualne pytania i uwagi będą realizowane w pkt 11.

Ad 5.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za

rok 2014 (zał nr 5) radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Komisja Pomocy Społecznej

analizowała go szczegółowo. Poprosił  Panią Kierownik OPS E. Tłustą o krótkie przedstawienie

Sprawozdania. 

Pani Kierownik poinformowała, że Ośrodek realizował zadania własne i zlecone z obszaru pomocy

społecznej.  Wydatkowano  ponad  10  mln  zł,  z  czego  87%  stanowiły  środki  od  Wojewody  a

pozostałe  to  budżet  Gminy,  projekty,  dochody  z  windykacji  należności  od  dłużników

alimentacyjnych oraz opłaty za usługi opiekuńcze.

Pani Kierownik podkreśliła, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku jest jednostkę organizacyjną

gminy powołaną do realizowania zadań zleconych i własnych gminy z obszaru pomocy społecznej

wynikających  z ustaw, rozporządzeń i porozumień , oraz umów .

Oprócz  zadań z  ustawy o pomocy społecznej  OPS realizuje  zadania  z  ustawy o  wychowaniu  

w  trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  o  przeciwdziałaniu  narkomanii,  o  promocji

zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  o  ochronie  zdrowia  psychicznego,  o  świadczeniach

rodzinnych,  o  pomocy  uprawnionym  o  alimentów,   o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy

zastępczej,  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,   czy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych .

Poinformowała, że ogólnie zadania realizowane przez Ośrodek podzielić można na 3 grupy:

-  Zadania  zlecone  gminie  ,których  koszt  realizacji  pokrywany  jest  w  całości  ze  środków

otrzymywanych z budżetu wojewody,

- Zadania własne gminy dofinansowane przez urząd wojewódzki,

- Zadania własne gminy, których koszt realizacji zabezpiecza  w całości gmina.

Podkreśliła, że zasadą ustawową w przyznawaniu  prawa do świadczeń  z pomocy społecznej  jest

kryterium  dochodowe  (art.8  ustawy  o  pomocy  społecznej),oraz  dodatkowo  co  najmniej  jedna

przesłanka wymieniona w art.7 ustawy o pomocy społecznej ,lub inne okoliczności uzasadniające

udzielenie pomocy.

Dodała,  że  w 2014 roku w OPS w Nisku odbyły się  2 kontrole  tj.w miesiącu lutym kontrola

Państwowej Inspekcji Pracy i w okresie od lipca do września 2014 roku kontrola Najwyższej Izby

Kontroli.

Przeprowadzono w 2014 roku także remont w budynku OPS polegający na odbudowie kominów

co, oraz wymianę instalacji elektrycznej i sieci komputerowej.
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Poproszona o opinię Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej stwierdziła, że Sprawozdanie jest

obszerne,  Pani  Kierownik  przedstawiała  je  szczegółowo  na  posiedzeniu  Komisji.  Komisja  nie

wniosła żadnych uwag.

Wobec braku pytań, czy uwag Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 6.

Również  Sprawozdanie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  radni  otrzymali  wraz  

z zaproszeniem na sesję (zał 6).

Przewodniczący Rady poprosił o krótkie przedstawienie działalności Panią Kierownik M. Rybę.

Pani Kierownik wyjaśniła,  że Środowiskowy Dom jest  jednostka organizacyjną resortu pomocy

społecznej działający na zasadzie zadania zleconego. Do końca roku 2011 działał on w strukturach

OPS. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Polityki Społecznej z początkiem 2012r został wydzielony i

działa jako samodzielna jednostka organizacyjna Gminy i Miasta Nisko.

Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do

możliwie  jak  najbardziej  samodzielnego  życia  uczestników  w  miejscu  zamieszkania.  Dom

przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Na koniec

2014r  przebywało  w  Domu  27  osób.  Placówka  umożliwia  uczestnikom  spożywanie  dwóch

posiłków dziennie, zajęcia prowadzone są w formie treningów indywidualnych i grupowych.

Zadania realizuje kadra złożona z 8 osób, w przeliczaniu na etaty to jest 6,83 etatu.

Pani Kierownik poinformowała, że budżet wynosi 325 880 zł i w całości pochodzi od Wojewody.

Dotacja na jednego uczestnika wynosi 1020zł, podczas gdy opłata za miejsce w DPS wynosi ok

3000 zł.

Poinformowała, że aktualna siedziba to parter budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szopena.

Zaprosiła wszystkich chętnych do odwiedzenia ŚDS.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej podkreśliła, że Komisja była pod wrażeniem bogatej

oferty  zajęć  dla  uczestników  ŚDS.  Pytania  dotyczyły  przede  wszystkim  współistnienia  ŚDS  i

gimnazjum  w  tym  samym  budynku.  W  opinii  Pani  Kierownik  relacje  są  poprawne  i  nawet

przyjazne.

Pani Kierownik M.Ryba przyznała, że może były obawy z uwagi na fakt, że z jednej strony osoby

niepełnosprawne  a  z  drugiej  najbardziej  burzliwy  wiek:  gimnazjaliści.  Okazało  się,  że  dla

gimnazjalistów  to  kształcące  nawet  sąsiedztwo,  a  dla  uczestników  nie  ma  żadnych  trudności

dodatkowych. Z samych pomieszczeń i położenia są bardzo zadowoleni.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 7.

Niżańskie Centrum Kultury przedłożyło Radzie Miejskiej obszerne Sprawozdanie z działalności za
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rok 2014 (zał nr 7).

O krótkie przedstawienie tematu poprosił Przewodniczący Panią Dyrektor A.Sochacką.

Poinformowała ona,  że w sprawozdaniu za 2014 rok uwzględniono działalność zarówno Domu

Kultury w Nisku jak i w oddziałach zamiejscowych w DK w Zarzeczu i Nowosielcu.  

Uwzględnia ono przedsięwzięcia organizowane i współorganizowane, działalność zespołów i kół

zainteresowań, organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji

letnich działalność kina oraz projekty. 

Jeżeli  chodzi   o  dział  przedsięwzięcia  to  sprawozdanie  obejmuje  imprezy  organizowane  

i  współorganizowane w samym Domu Kultury,  przedsięwzięcia  wyjazdowe (występy,  koncerty,

pokazy  –  głównie  zespołów  i  kół  zainteresowań)  oraz   obsługę  wszelkiego  rodzaju  imprez

organizowanych  przez  inne  placówki.  W sumie  zarejestrowano  150 przedsięwzięć,  w tym 101

zorganizował  Dom  Kultury  w  Nisku,  24   oddział  zamiejscowy  w  Zarzeczu  i  25   oddział

zamiejscowy w Nowosielcu.

Rok 2014 to rok szczególnie obfitujący w kulturalne imprezy i przedsięwzięcia. Odbyło się szereg

koncertów  i  występów  w  wykonaniu  własnych  zespołów  jak  i  artystów  profesjonalnych

zapraszanych okazjonalnie. Zespoły taneczne, wokalne i instrumentalne NCK wystąpiły m.in. na

koncercie „Świąteczne wspomnienia”, koncercie kolęd i pastorałek, przeglądzie Sztuki Dziecięcej i

Młodzieżowej „Szkatuła”,  kilkanaście razy oprawiały artystycznie  imprezy organizowane przez

inne placówki. W NCK-u odbyło się szereg koncertów w wykonaniu zespołów zawodowych m.in.

Koncert  Walentynkowy (Diana  Ciecierska,  Wojtek  Kawa,),   Aloszy Awdiejewa (DEN),  ,  Alicji

Majewskiej (Międzyn. Dzień Osób Starszych), ukraińskiej kapeli „Na drabinie”, Koncert Muzyki

Filmowej (Milena Siembida, Tomasz Rak).

Od maja ubiegłego roku nowym atrakcyjnym miejscem dla naszych kulturalnych przedsięwzięć

stała się scena w niżańskim parku. W czasie otwarcia wystąpił Zabrzański Kwartet Smyczkowy,

Bractwo Rycerskie z Nowej Dęby oraz zespoły NCK-u. W parku odbyło się ponadto zakończenie

roku kulturalnego,  Przegląd  Amatorskich  Zespołów Artystycznych z  Powiatu  Niżańskiego oraz

koncert uczestników warsztatów wokalnych. 

Rok 2014 był rokiem jubileuszowym dla Niżańskiej Kapeli Ludowej. Z tej okazji zostały wydane

dwie płyty (DVD dokumentująca działalność kapeli i druga z utworami kapeli) oraz 21 września

odbył  się  Jubileuszowy  koncert  z  udziałem  zaprzyjaźnionych  kapel  z  Ulanowa,  Jeżowego  i

Kamienia. 

W ubiegłym roku odbyły się dwie premiery teatralne. Teatr „Kontynuacja” przygotował spektakl

„Antygona w Nowym Jorku” oraz spektakl „Rewizor”. Pierwszy spektakl był wystawiany 6 razy w

NCK „Sokół” a także w Grodzisku Dolnym, Boguchwale i Stalowej Woli. Natomiast „Rewizor” był
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3 –krotnie wystawiony w NCK „Sokół”. Nasza placówka była organizatorem dwóch konkursów

recytatorskich: Konkursu „Literatura i dzieci” z udziałem uczniów szkół podstawowych oraz XII

Rejonowego Konkursu Recytatorskiego  Szkół Gimnazjalnych.

Ponadto odbyły się imprezy cykliczne, m.in. Konkurs na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową,

IX Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”, II Powiatowy Przegląd Chórów i

Zespołów seniorskich „Si senior”, Dzień Seniora czy Spotkanie Wigilijne.

NCK był  także współorganizatorem obchodów rocznic państwowych (Dzień Flagi

Rzeczypospolitej, Konstytucji 3 go Maja, odzyskania przez Polskę niepodległości)

Działalność wystawiennicza. W 2014 roku zorganizowano 10 wystaw bardzo różnych tematycznie.

W sali  wystawienniczej   eksponowane były wystawy:  Szopek  bożonarodzeniowych,  rękodzieła

artystycznego,  biżuterii  artystycznej,  malarstwa  i  rysunku  Józefa  Sroki,  prac  plastycznych  i

rękodzielniczych podopiecznych Aresztu Śledczego w Nisku i Domu Opieki Społecznej w Stalowej

Woli, prac uczestników Ogniska Plastycznego, Rysunku Satyrycznego (z okazji jubileuszu 90-lecia

Lasów Państwowych),  fotografii  Janusza Byra „Karpackim szlakiem”,  prac Wiesława Bołtryka,

płyt z muzyką filmową. 

W okresie sprawozdawczym działało w sumie tzn. w Nisku, Zarzeczu i Nowosielcu 25 zespołów i

kół  zainteresowań, które skupiały 431 osób. Dzieci  i  młodzież rozwijają  swoje umiejętności  w

dziedzinie tańca nowoczesnego i mażoretkowego, wokalu i muzyki, plastyki oraz teatru. W sumie

działało 8 grup tańca nowoczesnego i towarzyskiego, 3 grupy mażoretek, 4 grupy wokalne, Kapela

Ludowa,  Big  band,  4  grupy  Ogniska  Plastycznego,   Teatr  „Kontynuacja”,  Teatrzyk  „Jaś  i

Małgosia”.  Ponadto  odbywały  się  zajęcia  aerobiku,  nauki  gry  na  instrumentach  oraz  kursy

językowe (do czerwca włoski,  hiszpański,  francuski,  od września francuski  i  angielski).  Każdy

zespól taneczny, wokalny lub instrumentalny prezentował się kilka lub kilkanaście razy, co dało

sumę liczbę 150 występów. Szczególnie dobrze funkcjonują zajęcia wokalne, który skupiają ok. 30

osób,  uczestnicy zajęć oprawili wokalnie szereg imprez, brali udział w przeglądach i konkursach

wokalnych – 46 razy. 

NCK organizowało także czas wolny w czasie ferii zimowych i wakacji. Z proponowanych 24 ofert

w czasie ferii skorzystało ponad 595 dzieci, a z 29 ofert wakacyjnych skorzystało 413 osób. 

Jeśli chodzi o kino to w związku z brakiem aparatury cyfrowej projekcje filmowe odbywają się

sporadycznie.  Filmy tzw.  powtórkowe (na  analogowej  taśmie)  były  grane  tylko  w  czasie  ferii

zimowych  i wakacji, w sumie odbyło się 11 seansów, które obejrzało 83 widzów.

Jeśli chodzi o projekty to w 2014 roku , NCK „Sokół” złożyło 2 projekty.

Dofinansowania nie uzyskał projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –

na zakup wyposażenia do kina cyfrowego. Dofinansowanie w kwocie 6 tys. zł uzyskał projekt pn.
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„Wydanie płyty DVD dokumentującej 40-letnią działalność Niżańskiej Kapeli Ludowej ( w ramach

zadania zmontowano i nagrano film „40 lat Niżańskiej Kapeli Ludowej” oraz wytłoczono film na

płycie wraz z oprawa w ilości 500 sztuk. (koszt całego projektu to 9 225, 00 zł).

Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu K. Tabian  poinformował,  że Sprawozdanie

było przedstawiane i  analizowane szczegółowo na posiedzeniu Komisji.  Żadnych wniosków nie

zgłoszono.

Ad 8.

Również  Sprawozdanie  z  działalności  Biblioteki  Miejskiej  (zał  nr  8)  radni  otrzymali  wraz  

z materiałami na sesję. Było też analizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty.

Przewodniczący poprosił o krótkie sprawozdanie Panią Kierownik Biblioteki I. Nemeczek.

Pani Kierownik poinformowała, że Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku składa się z centrali oraz

3 filii:  w Nowosielcu,  Zarzeczu  i  Racławicach.  W 2014 r.  biblioteka rozpoczęła  elektroniczne

udostępnianie  zbiorów.  Czytelnik  ma  możliwość  samodzielnego  sprawdzenia  swojego  konta  

z każdego miejsca na świecie oraz zarezerwowania wybranej książki. Dzięki tej usłudze zwiększyła

się ilość czytelników o 142 osoby oraz wzrosła liczba wypożyczeń o 12914 wol. Z wypożyczalni

skorzystało  30647  osób  wypożyczając  63910  wol.  ,  natomiast  z  czytelni  21413  z  czego  9890

z  Internetu.   Udostępniono  7404  czasopism  oraz  86  Dokumentów  Życia  Społecznego

i  wypożyczono  458  audiobooków.  Biblioteka  zakupiła  2528  książek,  95  audiobooków,

prenumerowała 13 czasopism.

Biblioteka prowadzi także działalność kulturalno – oświatową. W 2014 r. zrealizowano następujące

przedsięwzięcia:  spotkania autorskie z : Anną Kucharską, Elizą Piotrowską, Magdaleną Gutowską -

Adamczyk, Anną czerwińską – Rydel, Leszkiem Szczasnym. Działa Dyskusyjny Klub Książki dla

dzieci  i  młodzieży  oraz  dla  dorosłych.   Został  zorganizowany  Dzień  Otwarty  DKK.  Dla

gimnazjalistów  zorganizowano  w  ramach  projektu  Link  do  przyszłości  spotkanie  z  Jakubem

jakubowskim – dziennikarzem, grafikiem, specjalistą public relations. Pod patronatem Prezydenta

RP  odbyło  się  Narodowe  Czytanie  Trylogii  Henryka  Sienkiewicza,  zorganizowano  Jesienna

Wymianę  Książek,  Noc  z  filmami.  W ramach  zadań  powiatowych  odbyły  się  3  szkolenia  dla

bibliotekarzy z powiatu niżańskiego. Raz w tygodniu w klubie Kubusia Puchatka odbywają się

zajęcia twórcze dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Czytelnicy MBP mieli możliwość skorzystania poprzez platformę internetową z 5 kursów: nauki

języka włoskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego a także kursu photoshopa   i ćwiczenia pamięci.

Realizowano także następujące projekty: Edukacja globalna, Drugie życie elektrośmieci – drugie

życia baterii oraz projekt z Fundacji Orange.

Przewodniczący Komisji Oświaty K.Tabian poinformował, że na posiedzeniu Komisja pozytywnie
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oceniła informację o działalności Biblioteki Miejskiej.

Ad 9.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  informacje  Przewodniczących  Rad  Osiedlowych  oraz

Sołtysów z pracy jednostek pomocniczych były przedstawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty, są

dostępne do wglądu w Biurze Rady Miejskiej (zał 9)  i poprosił o ewentualne pytania.

Wobec braku pytań zamknął realizację punktu.

Ad 10

1/  Przedstawiając  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  poinformował,  że

najważniejszy jest tu paragraf 1 zwiększający dochody i wydatki o kwotę 697 281 zł.  Dochody

zwiększają się w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Administracji  i  Cyfryzacji  w

kwocie  590  tys  zł  na  zadanie  "Odbudowa  drogi  gminnej  ul.  Kilińskiego  wraz  z  odbudową

kanalizacji   sanitarnej".  Łączna wartość tego zadania wyniesie  1 195 000 zł.  Pokryciem braku

środków  będzie  zwiększona  subwencja  oświatowa  –  107  281  zł  i  przeniesione  środki  z  dróg

gminnych – 497 719 zł.

Dalej Skarbnik poinformował, że przeniesienie dochodów w paragrafie 2 dotyczy zmiany w 2015r

klasyfikacji dotacji Wojewody z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 1200 000

zł  z  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych.  W budżecie  było  to  przyjęte  jako

inwestycje, jednak uznano, że to wydatek bieżący, czyli remont.

W paragrafie 3 oprócz zmian opisanych w paragrafach 1 i  2 wydziela się wydatki w rozdziale

80149  i  80150  w związku  z  Rozporządzeniem Ministra  Finansów zobowiązującego  gminy do

wydzielenia  wydatków  finansujących  utrzymanie  dzieci  niepełnosprawnych  w  szkołach  i

przedszkolach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J.Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji

względem projektu uchwały.

Radny B.Borowiec zapytał, czy środki z subwencji oświatowej mogą być przeznaczone na inne

zadania, czy nie są to środki "znaczone"?

Skarbnik wyjaśnił, że Gmina wcześniej zabezpieczyła wydatki oświaty, dołożyła ok 5 mln zł i teraz

może te dodatkowe środki przesunąć na inne potrzeby. Oświata już jest zabezpieczona.

Dalej radny B.Borowiec zapytał w jaki sposób będzie odbudowywany kanał w ul. Kilińskiego: czy

rękaw wstawiany, czy całkowicie wymieniony będzie kanał?

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że oczywiście będzie nowy kanał.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
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UCHWAŁĘ  Nr VII/47/15 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r (zał nr 10)

2/ Skarbnik przedstawiając kolejny projekt uchwały wyjaśnił, że uchwałę w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2015-2019 Rada podjęła 29 grudnia 2014r.   Istnieje

ustawowy  wymóg  wprowadzenia  do  tej  uchwały  zobowiązań  wynikających  w  trakcie  roku

budżetowego z umów tzw umów ciągłych, których realizacja nie kończy się w roku bieżącym i jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Płatności z nich wynikające wykraczają

poza rok budżetowy. Skarbnik poinformował, że dotyczy to umów na zagospodarowanie odpadów

komunalnych,  konserwacji  oświetlenia  drogowego,  administracji  cmentarza,  sprzątania  miasta,

zimowego utrzymania dróg,  zakupu materiałów biurowych,  zakupu energii  elektrycznej.  Jest  to

wyrażenie zgody Burmistrzowi na podpisanie tych umów, których realizacja wykroczy poza rok

bieżący.

Przewodniczący  J.Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

projektu uchwały.

Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/48/15 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na

lata 2015 - 2019 (zał nr 11)

3/  Pani  Burmistrz  T.Sułkowska  przedstawiając  następny  projekt  uchwały  wyjaśniła,  że  temat

dotyczy uchwały podejmowanej na sesji 29.12.2014r. Wojewoda, po analizie dokumentu, nakazał

poprawę  załączników  graficznych  tj  map  w  zakresie  legendy:  to  co  było  w  ustaleniach

informacyjnych musiało być przeniesione do ustaleń obowiązujących. Dotyczy to granicy terenu

zamkniętego, granicy strefy ochronnej terenu zamkniętego, ochrony konserwatorskiej. Zmiana nie

jest duża, ale zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  Pani  Kierownik  M.Biało-Gajda  na  posiedzeniu  Komisji

Rozwoju  Gospodarczego  informowała  szczegółowo,  przedstawiała  prezentację  załącznika

graficznego. Komisja nie miała uwag.

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  E.Szymik  potwierdziła,  że  na

posiedzeniu  w  dniu   19  marca  2015r  Komisja  zaopiniowała  przedłożony  projekt  uchwały

pozytywnie.

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

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
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UCHWAŁĘ  Nr VII/49/15 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum 

w Nisku „ - etap 1 (zał nr 12)

4/  Z-ca Burmistrza przedstawiła kolejny projekt uchwały. Wyjaśniła, że dotyczy on szczegółowych

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami psychicznymi, oraz

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich

pobierania. Zmiana polega na tym, że dotychczas za godzinę takich usług odpłatność wynosiła 12

zł. Projekt uchwały proponuje stawkę 17,61 zł.

Przewodnicząca  Komisji  Pomocy  Społecznej  i  Zadań  Publicznych  poinformowała,  że  na

posiedzeniu  w  dniu  16  marca  2015r  Komisja  szczegółowo  analizowała  projekt  uchwały  

i zaopiniowała go pozytywnie.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjeła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/50/15 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób za zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  (zał nr 13)

5/ Pani Burmistrz T.Sułkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku. Wyjaśniła, że w związku z likwidacją szkoły w Wolinie należy

przyporządkować uczniom Woliny obwód szkolny. Projekt przewiduje przyporządkowanie obwodu

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  4  w  Nisku  tj  szkoły  w  Podwolinie.  Dodała,  że  od  2011r

uczniowie z Nowej Wsi przynależą już do obwodu PSP Nr 4 w Nisku.

Przewodniczący K.Tabian poinformował o pozytywnej opinii Komisji względem projektu uchwały.

Radna A.Stępień zapytałą, co w przypadku, gdy rodzice nie poślą dzieci do Podwoliny? Czy jest

jakiś przymus w tym względzie?

Pani Burmistrz wyjasniła, że Burmistrz zarządzeniem określa liczbę oddziałów danego rocznika.

Przykładowo dla PSP Nr 1 Burmistrz określił liczbę oddziałów kl. I  - 2. W pierwszej kolejności

przyjmowane będą dzieci z obwodu tej szkoły.  Jeżeli Dyrektor ma miejsce może przyjąć dzieci

spoza obwodu, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia liczby oddziałów lub podziału na grupy, więc

do 24 uczniów woddziale. Jest więc określona liczba oddziałów i uczniów w oddziale.  Należy też
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uświadomić rodzicom, że dowożone będą dzieci jedynie do szkoły, do której obwodu uczeń jest

przypisany. Zapisując do innej szkoły dowożą na własną rękę i na własny koszt.

Pani  Burmistrz  podkreśliła,  że  intencją  przyporządkowania dzieci  z Woliny do Podwoliny było

wzmocnienie tej  szkoły.  Chodziło o to,  by nie  generowała ona tak dużych kosztów kształcenia

jednego ucznia jak teraz. Nie będzie klas łączonych, zwiększy się liczba godzin, więc wpłynie to

pozytywnie na szkołę w Podwolinie. Były to działania przemyślane.

Przewodniczacy poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada  Miejska  w głosowaniu  jawnym,  przy  13  głosach  "za"  i  4  głosach  "wstrzymujących  się"

podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/51/15 

zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku

(zał nr 14)

6/  Następnie  Pani  Burmistrz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie   zasad  oraz  trybu

przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Nisko. Wyjaśniła, że na posiedzeniach Komisji mocno zastanawiano

się nad tym, że przyznane stypendium dla ucznia 3 klasy gimnazjum będzie wypłacane, gdy ten nie

będzie  już  uczniem  gimnazjum.  Po  głębokiej  analizie  zapis  ten  pozostawiono,  uznając,  że

stypendium zostanie przyznane, gdy jest uczniem, a jego wypłata będzie odsunięta w czasie.

Pani  Burmistrz  uznała,  że  nie  ma  potrzeby  odczytywania  szczegółowo  zapisów  Regulaminu.

Poprosiła o ewentualne pytania.

Przewodniczący  K.Tabian  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Oświaty  względem  projektu.

Zaznaczył, że Komisja miała pewne drobne uwagi do projektu. Zostały one naniesione i przyjęte.

Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że stypendium przyznaje powołana przez Burmistrza Komisja

Stypendialna, ale dalej jest zapis, że ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz i nie przysługuje od

niej odwołanie. Przyznał, że nie rozumie demokratyzacji procesu przyznawania stypendium.

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  kryteria  przyznawania stypendium są jasne i  czytelne.  Poparte  są

zaświadczeniami,  kopiami  świadectw,  certyfikatów itp.  Komisja  musi  być,  bo dokumenty musi

przeanalizować  i  przygotować  do  wydania  decyzji.  Stypendium  –  jak  wskazuje  nazwa  –

stypendium Burmistrza. Burmistrz podpisuje decyzję.

Wobec braku innych uwag Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/52/15 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko (zał nr 15)
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7/  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  naboru  do  publicznego  przedszkola  oraz

oddziałów  przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych  na  drugim  etapie  postępowania

rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów  przedstawiła

Kierownik ZOEASiP – A.Krawiec.

Wyjaśniła, że zmiana ustawy o systemie oświaty z 6 grudnia 2013 r wprowadziła nowe zasady

naboru do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. W tej chwili mamy

kilka  etapów  naboru  do  przedszkola.  Pierwszy  etap  to  tzw  kontynuacja  dla  dzieci,  które  już

przebywają w przedszkolu. Dyrektor rozdaje rodzicom karty z deklaracjami, czy rodzice chcą, by

dziecko  pozostało  w  przedszkolu.  Jeżeli  po  tym  postępowaniu  są  jeszcze  wolne  miejsca

przeprowadzany jest  I  etap rekrutacji,  gdzie brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe np.

wielodzietność, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców itd.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego,

lub  jeśli  po  jego  zakończeniu  przedszkole  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami,  rada  gminy

upoważniona jest  –  jako organ prowadzący -   do określenia  kryteriów,  branych pod uwagę na

drugim  etapie.  tzw  kryteriów  gminnych.  Mogą  one  mieć  różną  wagę.  Rada  gminy  określa

dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Pani Kierownik podkreśliła, że wskazane 

w projekcie   uchwały kryteria  powstały w wyniku konsultacji  społecznych przeprowadzonych  

w formie ankiety zamieszczonej na stronie BIP Nisko.

Pani  Kierownik  poinformowała,  że  zostały  zróżnicowane  kryteria  przyjęcia  do  przedszkola

publicznego  i  do  oddziału  przedszkolnego,  bo  wszystkie  5-latki  mają  zapewnione  miejsce  

w przedszkolu- jako kontynuacja lub oddziale przedszkolnym.

Przewodniczący  K.Tabian  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Oświaty  względem

przedłożonego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/53/15 

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów

przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów  (zał nr 16)

8/  Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nisko. Przedstawiła go również

Pani Kierownik A. Krawiec.
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 Wyjaśniła, że zgodnie z dyspozycją art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz. U z 2004r nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie

 z  wychowania  przedszkolnego  w  prowadzonych  przez  gminę  publicznych  przedszkolach

 i  oddziałach  przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych  w  czasie  przekraczającym  czas

bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  ustalony  na  podstawie  art.6  ust.1   pkt.2.

Poinformowała, że Rada Miejska przed rokiem wprowadziła opłatę tj 1 zł za każdą godzinę pobytu

dziecka ponad te nieodpłatne 5 godz. Ta uchwała dotyczyła jednak pobytu dziecka w przedszkolu. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw ( Dz.U z 2013r. poz. 87) wprowadziła istotne zmiany w zakresie odpłatności rodziców za

usługi przedszkolne świadczone przez publiczne placówki wychowania przedszkolnego. Wszystkie

5-latki  będą  w oddziałach  przedszkolnych  i  może rodzice  zadeklarują  dłuższy niż  te  5  godzin

obowiązkowego nauczania pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym. Z dniem 1 września 2015r  

w  związku  z  obniżeniem  wieku  szkolnego  w  oddziałach  przedszkolnych  przy  szkołach

podstawowych   planowane  jest  zorganizowanie  oddziałów  z  9  –godzinnym  pobytem.  Stąd

konieczność zrównania odpłatności za pobyt dziecka ponad te obowiązkowe, bezpłatne 5 godzin w

oddziale przedszkolnym, jaka jest w przedszkolu.

Poinformowała,  że  w wyniku  kolejnej  zmiany ustawy oświatowej,  w roku przyszłym  znikają

oddziały przedszkolne  i powstają przedszkola przy szkołach.

Przewodniczący  K.Tabian  przedstawił  pozytywną  opinie  Komisji  Oświaty  względem  projektu

uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/54/15 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

publiczne prowadzone przez Gminę Nisko  (zał nr 17)

9/ Pani Burmistrz poinformowała, że Dyrektor PSP NR 1 wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy

szkoły: Patronem szkoły jest Pułkownik S.Dąbek. Ponieważ pośmiertnie został on awansowany do

stopnia generała, stąd wniosek i projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy.

Przewodniczący  K.Tabian  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Oświaty  względem  projektu

uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/55/15 

w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku im. płk. Stanisława
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Dąbka  (zał nr 18)

10/   Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  RGE  O/Rzeszów  zwrócił  się  do  Urzędu  o  sprzedaż

zabudowanej stacją trafo działki nr1568/11 o pow 0,0315 ha.

Burmistrz do wniosku się przychyla i przygotowany projekt uchwały przewiduje sprzedaż w trybie

bezprzetargowym.

Z-ca Przewodniczącego Komisji E.Szymik poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju

Gospodarczego.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/56/15 

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

stanowiącej własność Gminy Nisko  (zał nr 19)

11/  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  projekt  następnej  uchwały  dotyczy  uporządkowania  dróg

gminnych  na  osiedlu  Warchoły  II  i  III.  Chcemy  zaliczyć  istniejące  drogi  do  kategorii  dróg

gminnych, by następnie móc nadać nazwę, bo o to wnioskują mieszkańcy. Pani Burmistrz dodała,

że wymagana opinia Zarządu Powiatu jest dostarczona.

Z-ca Przewodniczącego Komisji E.Szymik poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju

Gospodarczego względem przedłożonego projektu uchwały.

Radny B.Borowiec zapytał, czy nie jest tak, że jeżeli ulica nie ma nazwy, to przyjmuje się nazwę

drogi, z którą łączy się dana droga?

Dalej zapytał co z tą ulicą w rejonie Warchołów, której swego czasu chciano pozbawić statusu drogi

gminnej, przeciwko czemu radny protestował. Stwierdził, że jego działania nagłaśniane były jako

zagrażające rozwojowi tego osiedla.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że nie ma wymogu, by drogi przylegające do danej drogi miały tę samą

nazwę.  Oczywiście  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  by głównej  drodze  na  osiedlu  nadać  nazwę  

i wszystkie poboczne będą też miały tę nazwę. Tak właśnie planowane jest w Warchołach: jest

wniosek, by nazwać tę małą obwodnicę „ul. Jana Pawła” i te małe, boczne będą też „Jana Pawła”.

Jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę. Jeżeli zawnioskują o inną nazwę, to nazwa zostanie nadana

zgodnie z wolą mieszkańców.

Drugiego pytania Pani Burmistrz stwierdziła, że nie zrozumiała.

Przewodniczący W.Ślusarczyk wyjaśnił, że radnemu B.Borowcowi chodziło o ul. Borową. Należało

zdjąć z ul. Borowej kategorię drogi gminnej, bo budowane jest skrzyżowanie ul. Piaskowej z ul.

Długą.  Ul.  Borowa  jest  za  blisko  do  tego  planowanego  skrzyżowania  i  jako  droga  gminna

20



wykluczała możliwość wybudowania tego skrzyżowania.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/57/15 

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

gminnych  (zał nr 20)

12/  Pani  Burmistrz  wyjaśniła  w kwestii  następnej  uchwały,  że  Rada jest  zobowiązana z  mocy

ustawy  o  ochronie  zwierząt  do  corocznego  uchwalania  programu  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt.  Taki  program jest  przedkładany Radzie.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  po  dyskusji,  po  analizie  Inspekcji  Weterynaryjnej  jest

proponowana  autopoprawka:  w  rozdziale  3  §  4  pkt  1  pdpkt  6  zmieniony  zostanie  zapis  na:

„udzielaniu całodobowej pomocy weterynaryjnej potrąconym, rannym zwierzętom w przypadkach

zdarzeń  drogowych  na  drogach  publicznych”.  Inspekcja  weterynaryjna  zwróciła  uwagę,  że  nie

można rannego zwierzęcia pozostawić i czekać, że zarządca danej drogi nim się zajmie. Byłoby to

niehumanitarne.  Pani  Burmistrz  zauważyła,  że  dotyczy  to  dróg  krajowych,  powiatowych  

i gminnych, bo drogi wojewódzkie mają przetarg na to zadanie ogłoszony. Pani Burmistrz dodała,

że w związku z tym skreślamy § 9 w rozdziale 7 jako bezprzedmiotowy.

Przewodniczący W. Ślusarczyk zapytał,  czy Gmina będzie dochodziła  zwrotu pieniędzy za  psy

potrącone na drogach nie będących gminnymi?

Pani Burmistrz poinformowała, że nie.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych poinformowała o pozytywnej

opinii Komisji względem projektu.

Radna  A.Stępień  zapytała  jak  w praktyce  to  będzie  wyglądało:  czy  widząc  potracone  zwierzę

dzwonimy na policję i policja dzwoni do lekarza weterynarii, czy musi przyjechać sprawdzić?

Kierownik  W.Pracoń  poinformował,  że  z  przepisów  kodeksu  drogowego  wynika  obowiązek

powiadomienia policji przez kierowcę, którego samochód uczestniczył w kolizji. Policja powinna

rozeznać, czy zwierzę jest bezdomne, a w przypadku bezdomnego powiadomić weterynarza. Nie

będzie  powiadamiała  już  pracownika  Gminy,  ale  bezpośrednio  lekarza  z  którym  Gmina  ma

podpisaną umowę.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/58/15 
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w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2015 roku  (zał nr 21)

13/  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  kolejny  projekt  uchwały  związany  jest  z  wyborami

Prezydenta RP wyznaczonymi na 10 maja 2015r. Rada musi powołać odrębne obwody głosowania

w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Nisku. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

UCHWAŁĘ  Nr VII/59/15 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym  (zał nr 22)

Ad 11.

- Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2014r.

-  Radny  Ż.  Kotuła  odczytał  wniosek  grupy  radnych  w  sprawie  podjęcia  rozmów  z  dyrekcją

Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  Samochodowej  w  Stalowej  Woli  w  sprawie  wprowadzenia

biletów ulgowych dla wybranych grup mieszkańców Gminy i Miasta Nisko oraz przedstawienia

kosztów finansowych wynikających z tego tytułu dla budżetu Gminy (zał nr 23).

 Odczytał też wniosek grupy radnych Niżańskiego Bloku Wyborczego w sprawie podjęcia pilnych

działań  mających  na  celu  przygotowanie  dokumentacji  i  budowy ścieżki  rowerowej  pomiędzy

Nowosielcem a Niskiem wzdłuż drogi krajowej nr 19 (zał nr 24).

- Radna A.Stępień zapytała, czy w związku z tym, że od 5 – 19 marca była podawana złej jakości

woda zostanie zastosowany rabat do ceny wody?

Zapytała też o inicjatywę uchwałodawczą, którą na sesji 13.02. zgłosiła grupa radnych.

- Radny B.Borowiec stwierdził odnośnie ścieżki do Nowosielca, że już w 2012r, gdy analizowany

był temat dróg na terenie Gminy pojawiło się hasło ścieżki rowerowo-pieszej i Dyrektor Zarządu

Dróg Krajowych powiedział, że wszystko jest w ręku Burmistrza. Czekają na wniosek. Zapytał co

od tego czasu Gmina w tym temacie zrobiła? Minęło dwa lata i  dziś  dowiadujemy się, że jest

wniosek w tej sprawie Niżańskiego Bloku Wyborczego.

Dalej  radny  Borowiec  zapytał  w  sprawie  jakości  wody.  Podkreślił,  że  sprawa  wody  jest

podstawowa, dla mieszkańców najważniejsza. Zapytał, co było rzeczywistą przyczyną złej jakości

wody. Podkreślił, że dla mieszkańców jest niewyobrażalne, że nowa stacja uzdatniania za ponad 10

mln zł podaje wodę, która nie spełnia norm. Czy zamontowane urządzenia nie spełniają norm, czy

osoby je obsługujące nie potrafią tego robić, są niekompetentne, czy są jeszcze inne przyczyny złej

jakości wody. Zapytał też, czy jest możliwe, by mieszkańcy uzyskali zapewnienie, że taka sytuacja

nie  powtórzy  się  więcej  i  jakie  konsekwencje  Burmistrz,  jako  jednoosobowe  Zgromadzenie
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Wspólników, zastosował wobec Prezesa MZK. Zapytał też o stanowisko Rady Nadzorczej MZK 

w tej  sprawie.  Podkreślił,  ze  po  tylu  awariach  i  problemach  mieszkańcy oczekują  stabilizacji  

w temacie wody. Poinformował, że Porozumienie Samorzadowo-Gospodarcze zastanawia się nad

zwołaniem sesji  nadzwyczajnej  dotyczącej  wody z udziałem instytucji  odpowiedzialnych za  jej

jakość.

-  radny  G.Bis  stwierdził,  że  wystąpił  do  Gminy  o  wyliczenie  wpływów  do  budżetu  Gminy  

z miejscowości Zarzecze.  Z wyliczeń wynika,  że podatku rolnego, od nieruchomości  i  z tytułu

działalności  wpływa  do budżetu  ponad 1  mln  zł.  Są  jeszcze  inne  podatki.  Stwierdził,  że  jego

zdaniem nie inwestuje się w Zarzeczu na taką kwotę.

Poinformował również, że był w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przejrzał

dokumenty  i  stwierdza,  że  nieprawnie  występował  Przewodniczący  Rady  w  imieniu  Rady  

w sprawie S19 w 2013 i 2014r. Przytoczył fragmenty pisma z 2014r w którym Przewodniczący

informuje, że Rada nie popiera wariantu W-9 a popiera wariant W-5. A przecież wariant W-% nie

istnieje. Jest wariant W-5j. Stwierdził też, że były naciski na sołtysów i Przewodniczących Rad

Osiedlowych,  którzy  się  podpisali  pod  pismem  nie  mając  odpowiedniej  wiedzy  w  temacie.

Przywoływany  przez  Przewodniczącego  do  zadania  konkretnego  pytania  stwierdził,  że  do  7

kwietnia jeszcze można coś w tym temacie robić. Burmistrz deklarował, że nie będzie wyburzeń 

z tytułu budowy S19, a faktycznie ma być ich 17. Czy Gmina działa w tym kierunku, by wyburzeń

nie było?

-  Radny Z.Kotuła  w  odpowiedzi  na  wyliczenia  przedstawiane  przez  radnego  G.Bisa  poprosił  

o wyliczenie wydatków Gminy na sołectwo Zarzecze. Poinformował też radnego Bisa, że nikt go

nie przymuszał i nie szantażował. Pismo podpisał dobrowolnie. Podkreślił, że doskonale wie pod

jakim pismem się podpisywał i jaki wariant opiniował. To, że Generalna Dyrekcja wprowadziła

wariant dodatkowy, to akurat nie radnych wina. Zaznaczył, że wszyscy zapewne podpisali z pełną

świadomością  i  nie  życzą  sobie  używania  określeń,  że  zostali  zmuszani,  przymuszani  czy  coś

podobnego.

Również Przewodniczący Rady – odpowiadając radnemu G.Bisowi - stwierdził, że normalne może

być składanie zawiadomień do prokuratury, czy innych organów, ale mówienie przy tym nieprawdy

już normalne nie  jest  i  wiąże się  z  naruszeniem czyichś  osobistych praw. Należy liczyć się  ze

słowami i z tym co się robi.

Pani Burmistrz odpowiedziała:

- wnioski przedstawione przez radnego Z. Kotułę przyjmuje i wskazane zadania będą realizowane. 

- Jeżeli chodzi o zwolnienia przy opłacie za wodę będą jednostkowe, bo nie wszyscy mieszkańcy

mieli wodę złej jakości. Należy składać indywidualne wnioski.
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- jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie harmonogramu remontów dróg projekt uchwały jest

skierowany do radcy celem wydania opinii,

-  radny  B.Borowiec  życzy  sobie  na  piśmie  informacji  odnośnie  działań  dotyczących  ścieżki

rowerowo-pieszej  do  Nowosielca.  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  pisała  w  tej  sprawie  do

radnego Surdyki i Jaskota, ale przygotuje również odpowiedź dla radnego Borowca.

- odnośnie jakości wody Pani Burmistrz stwierdziła, że była awaria, a tak zdarzyć się może zawsze.

Podkreśliła,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  Prezes  MZK  wyjaśniał  to

zdarzenie. Szkoda, że radny Borowiec jest członkiem jedynie Komisji Rewizyjnej, bo jednak na

posiedzeniach  Komisji  tematy  są  dogłębnie  analizowane.  Właśnie  na  posiedzeniu  Komisji

podkreślone było, że naganny był przede wszystkim sposób informowania mieszkańców o awarii,

zwłaszcza  sprawa  zbyt  późnego  poinformowania.  Wyraźnie  zostało  też  powiedziane,  że  

w przypadku powtórzenia się sytuacji za brak właściwego nadzoru Prezes poniesie konsekwencje.

Pani Burmistrz podkreśliła, że wybudowana została nowa SUW, zmienione zostały źródła na dobre,

bez zawartości niklu. Nie można powiedzieć, że cały czas woda jest zła, bo była dobra, ale ostatnio

jedno z urządzeń uległo zepsuciu. Prezes odpisywał radnej A.Stępień i wyjaśniał przyczyny awarii.

Radny B.Borowiec czytał zapewne to pismo.

- co do stanowiska Rady Nadzorczej – zostanie przedstawione, gdy będzie doręczone.

- co do wyliczeń radnego G.Bisa odnośnie Zarzecza to na wskazany 1 mln rocznego dochodu Pani

Burmistrz przypomniała, że dwa lata temu była wykonana kanalizacja za ponad 4 mln zł. Dodać

trzeba rozbudowę Domu Kultury, ścieżki rowerowe, drogi z powodziówek, drogi ze schetynówek,

szkoła  z  wymianą   instalacji  elektrycznej,  termomodernizacją  itp.  Pani  Burmistrz  wyraziła

przekonanie, że wypowiedź radnego wynika tylko z niewiedzy.

Skarbnik podkreślił,  że  nawet  inwestycje w Nisku służą mieszkańcom Zarzecza np.  Biblioteka,

NCK, kino itp.

- Radna A.STępień stwierdziła, że woda była i jest złej jakości. Ma decyzje Sanepidu od 2009 roku,

również z 2014r i z 2015.

-  Radny B.Borowiec  stwierdził,  że  jeżeli  wg  wypowiedzi  Pani  Burmistrz  to  Prezes  Z.Kuziora

będzie decydował w jakim zakresie będą uznawane wnioski dotyczące uznania roszczenia a tytułu

złej  jakości  wody,  to  on  prosi  o  podanie  na  piśmie  podstawy prawnej  na  jakiej  będzie  się  to

odbywało,  bo  w  regulaminie  dostarczania  wody  jest  zapisane,  że  będzie  to  adekwatne  do

poniesionych  strat,  które  deklaruje  odbiorca  wody.  Na  podstawie  jakich  danych  będzie  Prezes

weryfikował  jaka  kwota  upustu  jest  należna  danemu odbiorcy wody?  Przecież  jeżeli  zła  woda

poszła ze SUW, to poszła na całe Nisko i na wszystkich odbiorców. Jak MZK wykaże wysokość

szkód odbiorców? Przecież mogły się pobrudzić ubrania?  Zauważył, że jeżeli wnioski mają być
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indywidualne,  to  może  powinny  być  jakieś  ogłoszenia,  jakieś  komunikaty.  Dla  mieszkańców

powinien być jakiś czytelny sygnał w tej sprawie.

Więcej pytań, ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Również Pani Burmistrz T.Sułkowska złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Ad 12

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął VII sesję Rady Miejskiej o godz 16.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Waldemar Ślusarczyk
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