
 P R O T O K Ó Ł    Nr IX/15

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 czerwca 2015r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

IX sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz:

- Burmistrza  - J. Ozimka

- Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T. Dziewę

- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę

- Kierowników Referatów UGiM Nisko

- Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

- Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli

- przedstawicieli lokalnych mediów

-  mieszkańców Gminy Nisko, zwłaszcza mieszkańców Woliny

- Proboszcza Parafii w Racławicach – ks. J.Kądziołkę.

Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

Nieobecny radny: P. Dudzic.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Złożenie  ślubowania  przez  radnego  Rady  Miejskiej  w  Nisku  wybranego  w  wyborach

uzupełniających w dniu 14 czerwca 2015r.

3.Przyjęcie protokołu sesji z dnia 6 maja 2015r.

4.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

5.  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i  zadań  inwestycyjnych  za  rok  2014  oraz

sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2014r.

6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko za rok 2014.

7.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  kontroli  wykonania  budżetu  Gminy i  Miasta  Nisko za

2014r.

8.  Głosowanie  wniosków  Komisji  Rewizyjnej  zgłoszonych  w  związku  z  przeprowadzeniem

kontroli wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za rok 2014.
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9. Zapoznanie się  z opinią  Komisji  Rewizyjnej  o sprawozdaniu z  realizacji  budżetu za 2014r i

sprawozdaniu finansowym Gminy Nisko za 2014r.

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza

Gminy Nisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2014r.

12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

13.  Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez  Komisję

Rewizyjną  Rady Miejskiej  w Nisku wniosku  w sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi

Gminy i Miasta Nisko.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za

2014 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

2/zmiany uchwały budżetowej na 2015r. 

3/odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków przedstawionych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka zo.o. w Nisku.

4/ zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, a Gminą Stalowa 

Wola w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

5/ ustalenia uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli dla 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.

6/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na zamianę nieruchomości /zamiana 

działki gminnej nr 2153 za działkę nr 2106 należącą do Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa/.

7/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. /dzierżawa

działek nr 284/5, 266/15  położonych w Nowej Wsi/.

16.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  by  z  uwagi  na  obecność  mieszkańców  Woliny  podjecie

uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Wolinie nastąpiło przed informacją Burmistrza, czyli w  pkt

3. Numeracja następnych  punktów zmieni się odpowiednio.
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Zastępca  Burmistrza  T.Sułkowska  zgłosiła  w  imieniu  Burmistrza  wniosek  o  wprowadzenie  do

porządku obrad następujących projektów uchwał:

-  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku Sp. zo.o.  

w Nisku na lata 2015-2017”.

-  zmieniająca  uchwałę  Nr XXIX /295/2009 Rady Miejskiej  w Nisku z  dnia  25  marca  2009r.  

w sprawie regulaminu określającego dla  nauczycieli  zatrudnionych w placówkach oświatowych

prowadzonych przez Gminę Nisko:  dodatki  do wynagrodzenia zasadniczego,  wynagrodzenie za

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród

oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 -w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym.

-w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.

-w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Rzeszowie  informacji  

o kandydatach na ławników.

Przewodniczący Rady zaproponował, by w takiej kolejności jak  zostały zgłoszone projekty uchwał

wpisać je do porządku obrad w punkcie 16, podpunkty od 7 do 11.

Tak zmieniony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącą  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Nisku

M.Jakubów o wręczenie radnemu  wybranemu w wyborach uzupełniających w dniu 14 czerwca br.

- Panu Marcinowi Folcie zaświadczenia o wyborze na radnego.

Przewodnicząca M.Jakubów wręczając zaświadczenie, pogratulowała sukcesu i życzyła satysfakcji

w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Następnie po odczytaniu roty ślubowania przez Przewodniczącego Rady, radny M. Folta złożył

ślubowanie poprzez wypowiedzenie formuły „Ślubuję”.

Ad.3

Protokół VIII sesji Rady Miejskiej w Nisku z dnia 6 maja 2015r przyjęty został jednogłośnie, bez

uwag.

Ad.4

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

Pan  Burmistrz  poinformował,  że  temat  jest  przerabiany już  od  stycznia  br  i  nie  ma  potrzeby
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odczytywania  projektu  chwały  (zał).  Projekt  uchwały  wszyscy  radni  otrzymali.  

Burmistrz  podkreślił,  że  w 2014r Gmina dołożyła do oświaty prawie 5 mln zł.  Każde dziecko

kosztuje ok 16 tys zł.  Subwencja na dziecko wynosi 8000 zł.  Pani Minister poinformowała,  ze

dopłaca do każdej małej szkoły. Oczywiście okazało się, że jest to nieprawda. Dołożono jedynie

1000  zł,  więc  dalej  do  ucznia  brakuje  6-7000  zł.  Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  (zał)

przedstawia sytuację demograficzna w Wolinie. Burmistrz podkreślił, że liczba uczniów oscyluje w

granicach 30 dzieci. Nic nie wskazuje, że w tej kwestii cokolwiek się poprawi. Dalej Burmistrz

przytoczył  informacje  prasowe donoszące,  że  w województwie  traci  pracę  ok  500 nauczycieli.

Podkreślił, że akurat nauczyciele z Woliny w tym momencie byliby zagospodarowani w związku 

z pójściem do szkół dzieci 6-letnich. Nie byłoby u nas zwolnień z pracy nauczycieli. Oczywiście, 

w  latach  następnych  taka  sytuacja  może  powstać.  Burmistrz  podkreślił,  że  była  propozycja

przekazania szkoły stowarzyszeniu, ale żadnej odpowiedzi nie było. Burmistrz ma obowiązek dbać

o społeczeństwo, ale też o budżet. Może być wręcz posądzony o niegospodarność. Ze wszech miar

projekt  uchwały  popiera,  bo  pojawiły  się  glosy,  że  podjęto  działania  w  czasie  przebywania

Burmistrza na zwolnieniu chorobowym. Burmistrz podkreślił, że przeniesienie uczniów z Woliny

do Podwoliny tylko na kilka lat może oddalić konieczność zamykania dalszych szkół. Demografia

jest nieubłagana. Groźba likwidacji dotyczy też innych szkół.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji względem przedłożonego projektu

uchwały.

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

względem projektu uchwały w sprawie  likwidacji szkoły.

Sołtys wsi Wolina E.Tomczak, zabierając głos w sprawie szkoły podkreśliła, że społeczność Woliny

zwraca się do Rady o pozostawienie tej szkoły na jeden jeszcze rok. Mieszkańcy są zintegrowani

wokół sprawy szkoły i zamierzają przez ten rok opracować ofertę edukacyjną  dla szkoły katolickiej

wraz z przedszkolem. Oferta miałaby być skierowana również do rodziców spoza naszej Gminy.

Podkreśliła,  że  tak  jak  wspomniał  Burmistrz,  podjęcie  tej  uchwały  tylko  na  chwilę  odsunie

likwidację  innych  szkół.  Należy  więc  usiąść  i  przedyskutować  organizację  szkół  gminnych.

Demografii i ekonomii nie da się oszukać, ale można znaleźć pomysł na dobrą jakość edukacji.

Ponadto Pani sołtys  podkreśliła,  że nie  ma tradycji  uczęszczania do szkoły w Podwolinie i  nie

powinny  dzieci  być  odgórnie  przypisane  do  tego  obwodu.  Zwróciła  uwagę,  że  dla  dzieci

rozpoczęcie  edukacji  w mniejszej  szkole,  to  mniejszy stres,  większe  bezpieczeństwo,  że  często

odprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły dziadkowie i będzie to dla nich większym utrudnieniem.

Dodała, że warto dać szansę tej zintegrowanej społecznej aktywności: niech się sprawdzi przez ten

rok w działaniu.
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O głos poprosił również Proboszcz Parafii Racławice  - ks. J.Kądziołka.

Rada, przy jednym głosie „przeciw” wyraziła zgodę na udzielenie głosu.

Ks J. Kądziołka stwierdził, że jako Proboszcz czuje się w obowiązku zająć stanowisko w sprawie

likwidacji szkoły. Podkreślił, że wbrew temu, co mówił Burmistrz uczniów w tej szkole jest 40. Za

nimi stoi 700 mieszkańców Woliny i Nowej Wsi. Zdaniem Proboszcza, to po uchyleniu uchwały 

z 23 marca, w Urzędzie podejmowano działania mające na celu likwidację tej szkoły: nauczyciele

już  mają  nowe umowy o  pracę.  Zdaniem Proboszcza  jest  to  tworzenie  klimatu  nieprzyjaznego

szkole jeszcze w okresie jej trwania. Podkreślił, że faktycznie zlikwidowano szkołę już 26 czerwca,

bo  ks  katecheta  otrzymał  już  świadectwo  pracy.  A przecież  jeszcze  głosowania  i  likwidacji

formalnej nie było. Połączenie ze szkołą w Podwolinie również uznał za sztuczne. Stwierdził, że

niepokojące jest  to,  że jakoby Pan Burmistrz stwierdził  do Pani sołtys,  ze budynku szkoły pod

potrzeby szkoły prywatnej nie odda. Podkreślił, że tak ważna i delikatna sprawa wymaga dialogu a

nie odgórnych decyzji. Poprosił radnych, zwłaszcza tych, którzy są nauczycielami, by głosowali za

pozostawieniem tej szkoły jeszcze przez rok szkolny 2015/2016.

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  –  K.Tabian.

Przewodniczący Komisji  przedstawił swoje spostrzeżenia i stanowisko w kwestii likwidacji szkoły.

Powiedział,  że  za  likwidacją  szkoły  przemawia  głównie  poprawa  warunków  nauczania  dzieci.

Dotychczas uczą się w klasach łączonych, np. uczniowie klasy 4 i 5 uczą się matematyki wspólnie,

na jednej lekcji nauczyciel realizuje program dla klasy 4 i 5. Od nowego roku szkolnego miałyby

możliwość uczyć się w szkole w Podwolinie, każde na swoim poziomie, gdzie oferta edukacyjna

jest  dużo lepsza.  Kolejnym aspektem przemawiającym za likwidacją szkoły jest coraz mniejsza

liczba  dzieci.  Na nowy rok  szkolny ta  przewidywana  to  34.  Przy  likwidacji  szkół  przeważnie

decyduje  aspekt  ekonomiczny, ale w przypadku szkoły na  Wolinie  jest  to  stawiane  na  drugim

miejscu. Chociaż w wyniku likwidacji szkoły Gmina będzie mieć oszczędności, chociażby z tytułu

koniecznych  na  tę  chwilę  remontów  budynku.  W  tej  dyskusji  nie  da  się  ominąć  aspektu

społecznego. Każdy mieszkaniec chce by szkoła była w najbliższym sąsiedztwie, by jego dzieci i

wnuki  mogły dotrzeć do szkoły szybko i  bezpiecznie.  Przyznał,  że to zrozumiałe.  Jednak dane

demograficzne są niewzruszone i nieubłagane. W 2010r. na terenie Woliny urodziło się 1 dziecko,

które w nowym roku szkolnym będzie już uczniem. Nasuwa się pytanie czy jednoosobowej klasy?

W kolejnych latach sytuacja niewiele się zmienia. Dlatego też radni powinni  spojrzeć na dobro

dziecka a nie poprzez swój egoistyczny pryzmat. Dziecko potrzebuje godnych warunków nauki, jak

przystało na XXI wiek. Jego zdaniem nie ma przesłanek do wstrzymania procesu likwidacji szkoły

w Wolinie, a wręcz przeciwnie są jego pozytywne efekty w postaci poprawy warunków nauczania

poprzez  wyeliminowanie  nauki  w klasach łączonych  oraz  stworzenie  dzieciom dobrego startu  
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w przyszłość.

Radna A. Stępień zabierając głos stwierdziła, żre swoim głosowaniem przyczyniła się do likwidacji

szkoły w Racławicach,  ale  drugi  raz  tego błędu nie  popełni.  Podkreśliła,  że  były już  w 2011r

wnioski o konieczności reorganizacji sieci szkół gminnych. Była informacja, że w 2010r do szkoły

w Racławicach i Wolinie Gmina dołożyła 314 tys zł a do samego Gimnazjum Nr 1 dołożono 400

tys zł. Sam ówczesny Przewodniczący Komisji Oświaty – Z.Kotuła sugerował, że to w szkołach

miejskich należy szukać oszczędności. Takie są zapisy w protokołach. Przypomniała, że również we

wrześniu 2011r Rada powołała we wrześniu Zespół, w skład którego weszli radni A.Sądej, Z.Kotuła

i M.Wybacz. Zespół miał przeanalizować stan oświaty i wypracować wnioski. W grudniu tego roku

Burmistrz zastrzegał się, że sam wniosku o likwidacje żadnej szkoły nie zgłosi, ale dla radnych

będą przygotowane materiały informacyjne o stanie oświaty w Gminie. Zapytała, którzy to radni

zgłosili wniosek o likwidację szkoły w Wolinie.  Przytoczyła również z protokołów 2013r słowa

Przewodniczącego Rady, gdy mówi o konieczności analizy tematu oświaty i przedstawienia Radzie

wniosków. Dalej przytoczyła z protokołu 2014r zapis o przyjętym jednogłośnie przez Radę wniosku

Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  konieczności  opracowania  programu  funkcjonowania  oświaty  

w związku ze wzrostem wydatków własnych Gminna oświatę.  Teraz jest  rok 2015, do oświaty

Gmina dopłaca 5 400 tys zł i jeżeli przez rok Rada pozwoli na funkcjonowanie szkoły w Wolinie, to

różnica nie będzie tak znacząca, by Burmistrz mógł się obawiać pomówienia o niegospodarność.

Podkreśliła, że nie tak dawno Burmistrz zapewniał o bardzo dobrej kondycji finansowej Gminy. Po

roku szkoła będzie przekazana rodzicom.

Radna G.Karnat zwróciła uwagę, że nieprawdą jest,  jakoby nie było spotkań, czy konsultacji  z

rodzicami. Zdaniem radnej nie jest też argumentem twierdzenie, ze nie ma tradycji uczęszczania z

Woliny czy Nowej Wsi do Podwoliny. Szkoła w Podwolinie daje możliwość uczenia się w lepszych

warunkach.

Radny  B.Borowiec  zabierając  głos  podkreślił,  że  skupi  się  na  stronie  prawnej.  Stwierdził,  że

poprzednia uchwała została uchylona przez organ nadzoru i projekt dzisiejszy – jego zdaniem nosi

znamiona bezprawności. Przywołał wyrok NSA z 2003r w sprawie powtórnego zamiaru likwidacji

szkoły,  która była już raz zlikwidowana.  Wyrok jest  jednoznaczny:  procedurę w całości  należy

powtórzyć tj  poinformować rodziców i Kuratorium Oświaty.  Zapytał, czy Radca zna ten wyrok

 i czy jego obawy, że uchwała może być uchylona są uzasadnione.

Dalej  zwrócił  uwagę,  że  Racławice  miało  szansę  i  prowadzi  szkołę  stowarzyszenie,  więc  dla

równości podmiotów należy umożliwić to Wolinie. Przez najbliższy rok szkołę utrzymać i potem

przekazać  ją  stowarzyszeniu.  Zauważył,  ze  właśnie  w  Wolinie  narodziło  się  społeczeństwo

obywatelskie i  jest  to potencjał  do wykorzystania.  Dodał, że za kuriozalne uznaje, że wniosek  
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o likwidację  szkoły składa  nauczyciel.  Podkreślił,  że  należy społeczeństwu dać  szansę.  Składa

wniosek  o  przedłużenie  funkcjonowania  szkoły  o  ten  rok,  o  który  proszą  mieszkańcy.  Niech

zmierzą się ze swoja obietnicą, niech zrealizują swoje zamierzenia mające na względzie szczęście 

i bezpieczeństwo swoich dzieci.

Burmistrz odpowiadając wyjaśnił, że nic nie stoi na przeszkodzie, by po likwidacji szkoły przejąć

dzieci  po  roku.  Podkreślił,  że  programu  rozwoju  oświaty  nie  może  opracowywać,  bo  kształt

funkcjonowania oświaty określa ustawa. My możemy mówić o reorganizacji i restrukturyzacji. Co

rozwijać, gdy szkoły się kurczą. Burmistrz podkreślił, że w Wolinie jest dom kultury i podstawowa

działalność  może  być  prowadzona.  Stowarzyszenie,  które  przejmie  dzieci  z  Woliny  spowoduje

konieczność likwidacji szkoły w Podwolinie, a przecież mogłyby funkcjonować oba te środowiska

zgodnie.  Trudno,  żeby  Burmistrz  brał  pod  uwagę  jakieś  antagonizmy z  przeszłości.  Burmistrz

podkreślił, że realizuje to, co prawo nakazuje.

Radna A.Stępień zapytała o nazwiska radnych, którzy jakoby złożyli wniosek o likwidacje szkoły.

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  nie  było  wniosku,  nie  było  w  tym  temacie  inicjatywy

uchwałodawczej.

Radca Prawny A.Barć wyjaśniła radnemu B.Borowcowi, że wyrok SN z 2003r dotyczył zupełnie

innego  stanu  faktycznego:  tam  gmina  bazując  na  uchwale  o  zamiarze  likwidacji  z  2002r

likwidowała szkołę w 2003r. Rok szkolny kończy się 31 sierpnia i z tym dniem musi zakończyć się

proces likwidacji szkoły.

Burmistrz odpowiedział również Proboszczowi Racławic: była rozmowa z Burmistrzem, ale jeżeli

straszy się Burmistrza opozycją i referendum o odwołanie radnego i Burmistrza, to nie jest dialog.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w Nisku, w glosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” i 9 głosach „przeciw” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/63/15

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie (zał nr 1 )

Ad.5

Burmistrz J. Ozimek poinformował, że w okresie międzysesyjnym brał udział m.in.w:

-  spotkaniu  zorganizowanym przez  Starostę  Niżańskiego  z  udziałem Marszałka  Województwa.

Omawiane  były  sprawy  dotyczące  Powiatu.  Marszałek  poinformował,  że  zakończona  została

procedura związana z wyborem S19. Poinformował, że w tych dokumentach zawiera się również

obwodnica Niska i Stalowej Woli. Burmistrz poinformował, że przywrócono program „Błękitny

San” i  będą możliwe inwestycje  wodno-kanalizacyjne a  zwłaszcza kanalizacyjne,  co dla  naszej

Gminy jest szczególnie istotne z uwagi na przygotowywaną modernizację i remont oczyszczalni
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ścieków. Jest nadzieja, że w tym programie będzie możliwość realizacji tego zadania. Brak jest

wiążącej odpowiedzi co do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Mamy część zadań zgłoszonych

w tym programie, ale nie jest on ostatecznie zdefiniowany. Marszałek poinformował również, że nie

będzie dofinansowania do Straży Pożarnych: ani Ochotniczych, ani Państwowych do sprzętu np.

samochodów. Marszałek poinformował również, że będą bardzo mizerne środki na budowę dróg.

Większa jest możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji wodno-kanalizayjnych.

- Podpisana została umowa odnośnie kanalizacji w Zarzeczu. Temat jest zamknięty.

-  odbyło  się  spotkanie  z  BCJ  w  sprawie  kanalizacji  Kończyc.  Część  mieszkańców  Kończyc  

w kierunku Rudnika nie puściło projektantów inwestycji przez swoje posesje. Zapadła decyzja, że

kończymy projekt inwestycji na tym etapie. Reszta może kiedyś zostanie doprojektowana. Szkoda,

bo w jednym projekcie byłoby łatwiej.

- odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej MZK. Uczestniczyła Zastępca Burmistrza.

- spotkanie z seniorami i emerytami w związku z oddaniem nowych pomieszczeń przy ul. 3 Maja,

- odbyła się duża impreza strażacka w Państwowej Straży Pożarnej z udziałem strażaków z całego

regionu,

- odbyła się uroczystość zmiany imienia PSP Nr 1 z Płk Dąbka na Gen. Dąbka. Liczni goście,

również szkoła z Lubaczowa o tym samym imieniu.

- Burmistrz uczestniczył w obchodach święta samorządowców na szczeblu wojewódzkim.

-  w  Parku  Miejskim  odbyła  się  udana  impreza  promująca  nasze  Liceum  Ogólnokształcące  -

„Majówka z Czarneckim”.

- wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

- odbyły się wojewódzkie zawody Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie wyłonieni są zawodnicy

na zawody krajowe. Nisko zajęło drugie i trzecie miejsce w poszczególnych dyscyplinach.

-  Burmistrz  uczestniczył  w szkoleniu zorganizowanym przez WKU. Jest  to  pierwsze tego typu

szkolenie.

- odbyło się pierwsze spotkanie z działaczami kultury. Były podziękowania i wręczeni malutkich

statuetek.

- odbyła się akcja kurierska w ramach Obrony Cywilnej. Ćwiczenia wśród pracowników.

- z okazji Dnia Strażaka odbyło się spotkanie strażaków – ochotników z całego Powiatu.

- odbył się turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych w ZS Nr 3.

-  Burmistrz  spotkał  się  z  Dyrektorem  Energetyki  w  celu  omówienia  dalszego  oświetlenia,

lokalizacji transformatorów, linii przesyłowych itp. Energetyka informowała w jakiej kolejności i w

jakim zakresie będzie realizowała inwestycje. Współpraca jest dobra.

-  odbyło się  spotkanie z  Dowódcą Brygady Podhalańczyków i  Dowódca Garnizonu w sprawie
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dalszego funkcjonowania wojska na naszym terenie. W efekcie też spotkanie z Dyrektorem WAM

z Lublina w sprawie ewentualnej rozbudowy osiedla wojskowego. Raczej nastąpi dalsza rozbudowa

tego osiedla.

-  odbył  się  trudny konwent  wójtów i  burmistrzów.  RZGW wróciło  do wcześniejszej  koncepcji

terenów powodziowych, wszystkie samorządy protestują. Złożony został wspólny protest.

- Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Kultury. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie,  

w Urzędzie Marszałkowskim i dotyczyło zachowania dóbr kultury i zabytków. Środki na ten cel są

raczej mizerne.

- odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej. Wybrane zostały nowe władze.

-  w dniach  27-28.06 udana  impreza:  Regaty Niżańskie.  Uczestnicy z  wielu  miast  południowej

Polski. Impreza się rozwija.

Co do inwestycji:

-  zakończony  został  odcinek  drogi  od  mostu  na  Barcówce  do  ul.  Długiej,  ul.  Piaskowa  już

definitywnie  zakończona,  również  ul.  Dolna,  przekazany  plac  budowy  dróg  w  centrum

(Piłsudskiego, 11 Listopada), trwa przetarg na ul. Kilińskiego,

- odebrane części sieci wodociągowej po remontach,

- odebrano kanalizację przy ul. Ługowej w Zarzeczu,

- w trakcie realizacji kanalizacja w ul. Reymonta i ul. Głowackiego. Trudno zrealizować inwestycję,

bo  są  protesty  mieszkańców.  Poza  tym  są  problemy  z  wysokim  poziomem  wód  gruntowych.

Igłofiltry nie nadążają z odpompowywaniem wody. Trzeba dokonać zmian: odwodnienie poprzez

studnie.

-  Nowosielec i  Kończyce:  część radnych się zaangażowała,  ale  jest  grupa mieszkańców, która  

w środku wsi blokuje przejście z projektem kanalizacji. Możliwe, że będzie trzeba z projektantami

rozmawiać, a to wiąże się z czasem i kosztami.

- zakończony budynek szatni na stadionie „Sokoła”,

-zakończony nasz odcinek ogrodzenia cmentarza w Nisku,

- w trakcie jest opracowywanie planu gospodarki niskoemisyjnej,

- w końcowej fazie jest budowa budynku socjalnego,

- trwają prace przy powiększaniu zbiornika w Podwolinie. Były tu problemy z RZGW Kraków, bo

przeciągał  sprawę  i  wydłużył  terminy.  Ma  to  wpływ  na  środki  niewygasające  i  rozliczanie

inwestycji.

Przetargi: dokumentacja na termomodernizację szkoły w Nwosielcu, ZS Nr 3, SP Nr 1 i szkoły  

w Podwolinie. Rozpoczęcie budowy kanalizacji w Nowej Wsi i Wolinie.
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Ad.6

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o krótkie przedstawienie wykonania budżetu za

2014r (zał nr 2).

Skarbnik  T.  Dziewa  stwierdził,  że  wykonanie  budżetu  było  szczegółowo  rozpatrywane  na

posiedzeniach wszystkich stałych Komisji Rady. Przedstawi więc jedynie podstawowe wskaźniki

wykonania jako wstęp do dyskusji nad sprawozdaniem. Poinformował, że Planowane dochody w

kwocie  62.101.774,18 zł zostały wykonane na kwotę 60.349.891,57 zł  co stanowi 97,18 %.

Dochody bieżące  na  plan   54.711.767,54 zł  zostały wykonane w kwocie   54.840.167,99 zł  co

stanowi  100,23 %.

Dochody  majątkowe  plan   7.390.006,64  zł  wykonanie   5.509.723,58  zł  co  stanowi  74,56  %.

Skarbnik wyjaśnił, że to niskie wydawałoby się wykonanie dochodów wiąże się z tym, że Urząd

Marszałkowski przekazał dotacje unijne w I kwartale bieżącego roku dopiero i rozdysponowane

zostały one w obecnym budżecie.

Planowane wydatki wynosiły 70.342.913,18 zł  i  zostały wykonane w kwocie  63.247.647,11 zł

co stanowi 89,91 %.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 54.562.792,07 zł zostały wykonane w kwocie 51.378.861,04

zł co stanowi 94,16 %.

Wydatki majątkowe planowano 15.780.121,11 zł, wykonano 11.868.786,07 zł co stanowi 75,21 %.

Przyczyny niskiego wykonania wydatków majątkowych nie wynikały z warunków finansowych.

Wyjaśniał to już Burmistrz  informacji.

W budżecie  był  planowany  deficyt  w  kwocie  8.241.139  zł.  Na  koniec  roku  wystąpił  deficyt

w  kwocie  2.897.755,54  zł.  To  ze  względu  na  niższe  wykonanie  inwestycji.  Pozostałe  środki

przeszły na 2015r jako nadwyżka budżetowa i w tym budżecie zostały już rozdysponowane.

W budżecie planowano przychody w kwocie 9.484.915,68 zł – wykonano 9.484.915,68 zł.

Nie planowano i  nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. 

Zaplanowane  rozchody  budżetu  w  kwocie  1.243.776,68  zł  zostały  wykonane  w  kwocie

1.221.671,77 zł.

Rozchody budżetu są to spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 1.109.080 zł oraz

udzielone pożyczki 134.696,68 zł.

W roku 2014 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1.109.080,00 zł. Kwota ta stanowiła 1/4 ogólnego

zadłużenia gminy.

Wydatki  na  obsługę  długu /odsetki/  wyniosły 43.556 zł.  Dochód z  tytułu  odsetek  od  środków

zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 365.363 zł.
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Do przedstawionego przez Skarbnika  sprawozdania pytań, ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 7.

Zastępca Burmistrza T. Sułkowska  przedstawiła krótką informację o stanie mienia komunalnego.

Poinformowała,  że  na  dzień  1  stycznia  2014r.  gmina  Nisko  była  właścicielem  nieruchomości

gruntowych o powierzchni łącznej 785.2884 ha a także 134 lokali mieszkalnych.

W stosunku do 4.1790 ha Gmina Nisko posiada prawo użytkowania wieczystego. 

Gmina Nisko posiada również 100% udziałów w Miejskim Zakładzie Komunalnym spółka    z o.o.

W posiadaniu  Gminy Nisko znajduje  się  ok.  23 hektarów dróg położonych na  terenie  miasta  

i gminy.

            Gospodarowanie  mieniem  gminnym  odbywa  się  poprzez  sprzedaż  nieruchomości,

oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem bądź użyczenie.

W przypadku sprzedaży,  oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy lub najmu na okres

powyżej  trzech  lat  lub  na  czas  nieoznaczony,  wyrażana  jest  zgoda  Rady  Miejskiej  w  formie

uchwały. 

Do przedstawionej informacji nie zadano żadnych pytań.

Ad.8

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Nisku Z. Kotuła poinformował, że Komisja w trakcie

kontroli zapoznała się z Zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej, które miały wpływ

na  przesunięcia  środków  budżetowych  w  trakcie  roku.  Komisja  rozpatrzyła  bilans  wykonania

budżetu  Gminy  i  Miasta  Nisko,  zapoznała  się  ze  sprawozdaniami  finansowymi  jednostek  dla

których organem założycielskim jest Gmina, jak również sprawozdaniami statystycznymi Rb-27S,

Rb- 28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N. Kontrola objęła również stopień realizacji inwestycji, gospodarkę

mieniem gminnym. Podkreślił, że Komisja analizowała umorzenia podatku oraz stopień realizacji

wniosków pokontrolnych  z  wykonania  budżetu  za  2013r.   Tu Komisja  stwierdziła,  że  wniosek

dotyczący  opracowania  koncepcji  rozwoju  oświaty  dotychczas  nie  został  zrealizowany  i  stąd

znalazł  się  wśród wniosków wypracowanych po kontroli  wykonania budżetu za 2014r,  choć w

innym sformułowaniu.

Wszystko  zawarte  jest  w  protokole  Komisji.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  poprosił

o ewentualne pytania.

Nie zadano żadnych pytań.

Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu.

Ad.9
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Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  wniosków  Komisji  Rewizyjnej  zgłoszonych

w związku z przeprowadzeniem Kontroli wykonania budżetu za 2014r.

Przewodniczący  Z.  Kotuła  odczytał  pierwszy  wniosek:  „Opracować  koncepcje  dostosowania

sieci szkół do aktualnych potrzeb Gminy wynikających z sytuacji demograficznej”. Podkreślił,

że demografia wymusza podjęcie działań.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  odczytał  wniosek następny:  „Podjąć działania mające na

celu wyższe wykonanie zadań inwestycyjnych w kolejnych okresach budżetowych”. Wyjaśnił,

że Komisja ma świadomość, że czasem pojawiają się przeszkody nieprzewidywalne np. realizacja

kanalizacji  w ul.  Reymonta,  czy ta  dokumentacja  kanalizacji  w Nowosielcu  i  Kończycach,  ale

większość  Komisji  stoi  na  stanowisku,  że  stopień  realizacji  zadań  majątkowych  powinien  być

wyższy.

Przewodniczący  Rady podkreślił,  że  osobiście  brał  udział  w  negocjacjach  z  mieszkańcami  ul.

Reymonta, którzy nie wyrazili zgody na przebieg inwestycji. Tu rzeczywiście nie da się zwiększyć

stopnia wykonania tej inwestycji, bo ci ludzie niemalże z siekierami bronili wejścia na posesę.

Wniosek  został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Z. Kotuła odczytał trzeci wniosek: „Powołać zespół do bieżącego utrzymania

boisk i placów zabaw na terenach ogólnodostępnych.” Przewodniczący Komisji poinformował,

że Komisja kontrolowała stan boisk i placów zabaw w Wolinie i Nowej Wsi. Komisja stwierdziła,

że obiekty te wymagają ciągłego nadzoru i konserwacji.

Burmistrz  J.Ozimek  poinformował,  że  takie  głosy  się  pojawiają  i  należy  się  zastanowić  nad

powołaniem do istnienia  jakiegoś  podmiotu  do  obsługi  tej  zieleni  miejskiej,  otwartych  placów

zabaw, czy siłowni.

 Wniosek  został przyjęty jednogłośnie.

Ad.10

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Z.  Kotuła  poinformował,  że  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu za 2014r i sprawozdanie finansowe Gminy Nisko

za 2014r. Poinformował, że protokół jest do wglądu. Radni mogą się zapoznać z jego treścią.

Nie zadano żadnych pytań.

Ad.11

Pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Rzeszowie  –  Zespół  w  Tarnobrzegu  

o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za

2014r odczytał Wiceprzewodniczący T. Oleksak (zał  nr 3 ).

Ad.12
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Po przedstawieniu przez  Przewodniczących stałych Komisji  Rady pozytywnej  opinii  względem

projektu uchwały, Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/64/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu za 2014r (zał nr 4 )

Ad.13

Przewodniczący Z. Kotuła poinformował Radę Miejską, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu

sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Nisko  za  rok  2014

sformułowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko J.Ozimkowi absolutorium

za rok 2014. W głosowaniu jawnym za wnioskiem głosowało 3 członków Komisji,  2 członków

Komisji było przeciwnych.

Wniosek został przyjęty i skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miejskiej.

Ad.14

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie

Burmistrzowi absolutorium odczytał Wiceprzewodniczący T. Oleksak (zał. nr 5)

Zdanie odrębne, zgłoszone przez członków Komisji Rewizyjnej B.Borowca i G.Bisa odczytał G.Bis

(zał nr 6)

Skarbnik  wyjaśnił,  że  takie  zdanie  wynika  zapewne  z  niezrozumienia:  opinia  RIO  dotyczyła

początku 2014r a sprawozdanie Rb-DS dotyczy końca roku 2014. Budżet w trakcie roku ulegał

zmianom.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podkreślił, że nierozliczenie inwestycji nie znaczy, że jest ona

odłożona „na półkę”. Kanalizacja ul. Reymonta jest zapewne w 85% wykonana. To należy mieć na

uwadze.

Radny B.Borowiec  podkreślił,  że  chodziło  o  fakt  niezrealizowania  inwestycji,  oszczędności  na

wydatkach inwestycyjnych spowodowały ten zmniejszony deficyt i o takie wyartykułowanie w tym

zdaniu odrębnym chodziło. Logicznie jest to spójne a na poparcie poprawności rozumowania radny

Borowiec zauważył, że RIO nie zakwestionowała tego stanowiska.

Skarbnik zauważył, że generalnie jest to błędne myślenie, bo gdyby było poprawne, to opinia RIO

nie mogłaby być pozytywna. RIO nie zanegowała zdania odrębnego, bo nie zajmowała się nim, a

jedynie wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Wniosek był o udzielenie Burmistrzowi absolutorium i ten

wniosek RIO analizowała.

Przewodniczący  Z.Kotuła  zauważył,  że  na  zmniejszony  deficyt  wpływają  też  oszczędności  na

przetargach.

Burmistrz  podkreślił,  że  niezależnie od działań  Komisji  Rewizyjnej  RIO na  bieżąco kontroluje
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finanse  Gminy.  Były trudności,  spowodowały takie  skutki,  ale  pieniędzy nie  sprzeniewierzono.

Należy zachować rozsądek w krytyce. 

Ad.15

Rada Miejska w Nisku, w obecności 20 radnych na sali narad, w głosowaniu jawnym, przy 14

głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/65/15

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za 2014r (zał nr 7 )

Ad.16

1/ Skarbnik przedstawiając projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały budżetowej wyjaśnił, że po

stronie dochodów wprowadza się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków  na wydatki

niewygasające w kwocie 3.701.701,01 zł. Środki te dotyczą następujących zadań inwestycyjnych,

które muszą być ponownie wprowadzone do budżetu w roku 2015:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta 51.778,51 zł.

2. Dokumentacja dróg 8.800,90 zł

3. Dokumentacja kanalizacji 48.700 zł

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta 2.642.463,18 zł

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Głowackiego 941.348,42 zł

6. Dokumentacja hydrogeologiczna 8.610,00 zł

Następnie wyjaśnił niewykonania wydatków niewygasających:

Ad.1.  Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  Nisku  ul.  Reymonta  –  zadanie  wykonane,  został

wyłączony odcinek sieci z uwagi na wycofanie zgody właściciela działki. Zachodzi konieczność

przeprojektowania w/w odcinka sieci.

Ad.2.  Dot.  dokumentacji  dróg na os.  Grądy – zadania wykonane,  zgodnie z  umową zapłacono

wykonawcy 90 % kwoty umownej,  pozostałe  10 % po uzyskaniu  decyzji  zrid,  trwa procedura

wydawania decyzji zrid.

Ad.3.  a)  Dot.  Dokumentacji  kanalizacji   w  Nowej  Wsi  i  Wolinie.  Wykonawca  przedłożył

dokumentację kanalizacji w wolinie, zgodnie z umową zapłacono 70 % kwoty umownej. Złożono

wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Natomiast zaszła konieczność aneksowania terminu

wykonania przedmiotu umowy z wykonawcą w zakresie II zadania tj. Dokumentacji kanalizacji

w Nowej Wsi z uwagi na przewlekłe procedury w RZGW Kraków (tereny zalewowe).

b) Dot. Dokumentacji kanalizacji w rejonie ul. Kilińskiego w Nisku. Zadanie zostało podzielone

na  etapy  wykonawcze:  odbudowa  kanalizacji  w  ul.  Kilińskiego  oraz  odbudowa  kanalizacji
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w  ul.  Krętej,  Bema  i  Krótkiej.  Z  uwagi  na  problemy  z  synchronizacją  prac  projektowych

z wykonawcą projektu przebudowy drogi ul. Kilińskiego zaszła konieczność aneksowania terminu

umowy.  Projekt  kanalizacji  na  ul.  Kilińskiego  został  zakończony  i  uzyskano  pozwolenie

na budowę.

Ad.4.  a)  Umowa  z  PRI  Korkosz  odcinek  od  ul.  Głowackiego  do  Dolnej  wraz  z  pompownią

– Umowa z wykonawcą została aneksowana z uwagi na konieczność uszczegółowienia projektu

odwodnienia,  którego  dokonuje  na  wniosek  wykonawcy  biuro  projektowe  –  autor  projektu

budowlanego.

b) Umowa z firmą PRIMBUD – odcinek od Rzeszowskiej do Głowackiego – zadanie w zakresie

zasadniczym wykonane.  Zaszła  konieczność  wyłączenia  odcinków  sieci  z  zakresu  rzeczowego

z uwagi  na  wycofanie  zgód właścicieli  działek.  Kwotę  zabezpiecza  się  na  wykonanie  projektu

i wykonanie rzeczowe odcinka sieci wg nowego projektu.

Ad.5. Zadanie w zakresie zasadniczym wykonane. Zaszła konieczność wyłączenia odcinków sieci

z  zakresu  rzeczowego  z  uwagi  na  wycofanie  zgód  właścicieli  działek.  Kwotę  zabezpiecza

się na wykonanie spornego odcinka metodą podwiertu sterowanego.

Ad.6. Firma PROGEO z Krakowa nie wykonała dokumentacji w czasie wskazanym w umowie.

Po  stronie  dochodów  wprowadza  się  również  dotację  powiatu  niżańskiego  w  kwocie

50.000 zł  na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie

remontu dróg gminnych położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku".

Ponadto wprowadza się wydatki w kwocie 112.591,77 zł, których pokryciem jest przychód budżetu

ze spłat udzielonych pożyczek. Są to następujące wydatki:

1. Dokumentacja dróg – 60.000 zł

2. Przebudowa ul. Piaskowa – 2.500 zł

3. Zwiększenie wydatków na zakup energii w gospodarce nieruchomościami – 23.703,97 zł

4. Zwiększenie wydatków w Oświacie 1.387,80 zł

5. Zwiększenie dotacji  podmiotowej  dla Niżańskiego Centrum Kultury o 25.000 zł  w tym,

naprawie sceny 15.000 zł.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  tak  przedstawiał  się  projekt  uchwały do  piątku  –  26.06.  Na dziś  trzeba

dołożyć paragraf 2: „Przenosi się wydatki wg poniższej tabeli” . Po otwarciu ofert okazało się, że na

kanalizację Nowej Wsi i Woliny do najniższej oferty brakuje 230 tys zł. Równocześnie na zadaniu

„modernizacja  sieci  kanalizacyjnej  na  osiedlu  Centrum  w  Nisku”  są  duże  oszczędności  po

przetargu. Stąd jest możliwość dokonania przeniesień. Z tych oszczędności pokryte będą również

braki na zadaniu „Doposażenie placu zabaw przy PSP Nr 4, ZS Nr 3 i Przedszkolu” w wysokości

23 tys zł i braki na dokumentację sieci wodociągowej w kwocie 1 tys zł.

15



Paragraf  2  staje  się  §  3  i ustalono  po  zmianach  deficyt  budżetu,  przychody  budżetu  i

rozchody budżetu. Ustalono również źródła pokrycia deficytu.

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o wyjaśnienie wydatków niewygasających, bo radny G.

Bis zgłaszał zastrzeżenia.

Skarbnik  wyjaśnił,  że  wyjątkiem od zasady jednoroczności  budżetu  są  wydatki  niewygasające.

Jeżeli na koniec roku inwestycja jest realizowana, umowa podpisana, to gmina ma dwa wyjścia:

jeżeli nie ma pieniędzy, to zadanie to wprowadza do nowego budżetu, a jeżeli ma pieniądze, to

organ stanowiący podejmuje uchwałę o wydatkach niewygasających, ale wydatki  te  muszą być

zrealizowane do końca czerwca następnego roku. W związku z przyczynami które były omówione

środki w wysokości 3 701 701 zł  muszą wygasnąć całkowicie,  wracają do budżetu.  Zadania są

wygaszane a umowy podpisane.  Nie ma innej możliwości jak tylko wprowadzić te pieniądze do

budżetu na konkretne zadania. Jest to ostatnia chwila na podjęcie tej uchwały, bo jutro te pieniądze

muszą być przelane.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J.Graniczny poinformował, że Komisja zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały pozytywnie.

Radny B.Borowiec zapytał o ul. Krzywą: była przez kilka lat niewygasająca. Co z nią aktualnie

jest?

Burmistrz  wyjaśnił,  że  ta  sprawa  się  ciągnie,  bo  projektant  P.Lach  nie  złożył  do  tej  pory

dokumentów. Dotyczy to trzech ulic.  Kierownik Nadzoru Budowlanego wyjaśniła,  że nie może

przyspieszyć sprawy, bo wymagane dokumenty są niekompletne. Gdy tylko będzie decyzja dot ul.

Krzywej natychmiast będzie wprowadzana do budżetu i nastąpi realizacja. Gdybyśmy w tej chwili

do sądu poszli, to znów opóźniamy w czasie o ok 1,5 roku tę inwestycję. Musimy czekać. On ma

świadomość, że kary zostaną naliczone.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/66/15

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r (zał nr 8 )

2/  Kierownik Ref OSK W.Pracoń przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił,  że stosownie do art 24

ust. 1  oraz art. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu  ścieków   taryfy  podlegają  zatwierdzeniu  w  drodze  uchwały  rady  gminy  

i obowiązują  przez okres 1 roku. Jednocześnie w myśl art 24 ust . 5 ustawy, rada gminy podejmuje

uchwałę  o zatwierdzeniu taryf    w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku albo o odmowie

zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
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Poinformował, że MZK Nisko sp. z o.o. w trybie art 24 ust. 2 ustawy, w dniu 21 maja 2015 r.

złożyła  wniosek    o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę   i  zbiorowego

odprowadzania  ścieków na okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r. Do wniosku nie został

dołączony  wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń

kanalizacyjnych.

Brak  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń

kanalizacyjnych stanowi naruszenie art 24 ust. 3 ustawy i § 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra

Budownictwa  z  dnia   28  czerwca  2006  r.  w  sprawie  określania  taryf,  wzoru  wniosku

o  zatwierdzenie  taryf  oraz  warunków  rozliczeń  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe

odprowadzanie  ścieków.  Brak  w/w  nie  pozwala  określić  kryteriów i  szczegółowych  wyliczeń

dotyczących podziału wieloletnich  nakładów na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych

i  kanalizacyjnych  co  ma  istotny wpływ na  prawidłową  weryfikację  przedłożonego wniosku  

o zatwierdzenie taryf.

Kierownik dodał, że skutkiem podjęcia tej uchwały jest to, że obecne taryfy będą obowiązywały

jeszcze przez 90 dni od niestwierdzenia przez Wojewodę nieważności podjętej  dziś uchwały.  W

praktyce do końca października obowiązywać będą obecne taryfy. W tym okresie Rada musi podjąć

uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych (jest przedłożony na dzisiejszej sesji)  a Prezes złożyć nowy

wniosek o zatwierdzenie taryf.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  E.Szymik  poinformowała  o  pozytywnej

opinii Komisji względem przedłożonego projektu uchwały.

Radny B.Borowiec zapytał Kierownika W.Praconia na jakiej podstawie w poprzednich latach były

zatwierdzane taryfy skoro nigdy Rada nie podejmowała uchwały w sprawie wieloletniego planu  

i nigdy taki projekt uchwały nie towarzyszył wnioskom składanym do Burmistrza o zatwierdzenie

taryf. Czy tamte uchwały miały znamiona nieważności?

Zapytał też Burmistrza, czy w ramach nadzoru właścicielskiego próbował wyegzekwować od MZK

taki plan wiedząc, że do wniosków nie jest dołączany.

W.Pracoń  wyjaśnił,  że  ostatnia  uchwała  o  zatwierdzenie  taryf  była  przedkładana  w  2012r  a

wówczas MZK faktycznie nie prowadziło działalności i nie było obowiązane do przedstawiania

takiego planu. W 2013r  Rada odrzuciła taryfy, więc problemu nie było, w 2014r było przedłużenie.

Burmistrz w sprawie nadzoru potwierdził, ze skierował do MZK audytora, stwierdził ten wymóg i

stąd dzisiejszy projekt uchwały.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
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U C H W A Ł Ę   Nr IX/67/15

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzenia ścieków przedstawionych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp z o.o.

(zał nr 9 )

3/

Pani Burmistrz przedstawiając kolejny projekt poinformowała, że podjęcie tej uchwały umożliwi

Burmistrzowi zawarcie Porozumienia ze Stalowa Wolą na mocy którego Stalowa Wola poprzez

operatora  publicznego  transportu  tj.  Miejski  Zakład  Komunikacji  Samochodowej  będzie

wykonywać zadanie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy i Miasta

Nisko w zakresie transportu lokalnego, uwzględniając ulgi i zwolnienia. Pani Burmistrz podkreśliła,

że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom naszego społeczeństwa.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Zdań Publicznych G.Karnat przedstawiła pozytywną

opinię Komisji względem projektu.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/68/15

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Nisko 

a Gminą Stalowa Wola w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (zał nr 10 )

4/  Pani Burmistrz wyjaśniła, że kolejny projekt wiąże się z ostatnią podjętą  uchwałą. Określone

zostają  zakresy  ulg  w  przejazdach  środkami  komunikacji  miejskiej  w  Stalowej  Woli.

Poinformowała,  że  do  przejazdów  bezpłatnych  uprawnieni  będą  mieszkańcy  Gminy,  którzy

ukończyli 75 lat oraz osoby niewidome wraz z przewodnikiem. Uprawnionymi do korzystania z

biletów seniora (jednorazowych i okresowych) będą osoby w wieku 70-74 lat.  Uczniowie do lat 25

będą  uprawnieni  do  korzystania  z  biletów  ulgowych  okresowych,  w  cenie  50%  ceny  biletu

okresowego  normalnego.  Ulgi  będą  dotyczyły  przejazdów  środkami  komunikacji  miejskiej  w

Stalowej Woli w granicach administracyjnych i poza granicami administracyjnymi Gminy Stalowa

Wola.

Przewodnicząca  G.Karnat  poinformowała  o  pozytywnej  opinii  Komisji  Pomocy  Społecznej

względem projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/69/15

w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej w Stalowej
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Woli dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko (zał nr 11 )

5/ Pani Burmistrz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. Poinformowała,

że z wnioskiem o zamianę nieruchomości wystąpił Prezes MZK Nisko w związku z planowaną

budową elektrowni fotowoltanicznej przy oczyszczalni ścieków w Nisku. Budowa planowana jest

m.in.  na  działce  nr  2106  stanowiącej  własność  Zgromadzenia  Sióstr  Św.  Józefa,  Prowincja

Tarnowska.  Zgromadzenie  wyraziło  zgodę  na  zamianę.  Zgodnie  z  operatem  szacunkowym

Zgromadzenie będzie musiało dopłacić ok 2000 zł.

Wiceprzewodnicząca E.Szymik przedstawiła pozytywna opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego

względem projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/70/15

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta  Nisko na dokonanie zamiany

nieruchomości (zał nr 12 )

6/

Pani Burmistrz poinformowała, że kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie

działek gminnych nr 284/5i 266/15 położonych w obrębie Nowa Wieś na okres 10 lat. Wniosek

złożył mieszkaniec Nowej Wsi a zebranie wiejskie wyraziło zgodę.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  E.Szymik  poinformowała,  że  Komisja

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/71/15

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

(zał nr 13 )

7/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZK przedstawił Kierownik W.Pracoń.

Poinformował,  że Prezes Wieloletni  plan rozwoju złożył  i  od strony formalnej  jest  on zgodny  

z wymogami prawa. Jeżeli zostanie uchwalony, to na jego podstawie będzie można złożyć nowy

wniosek o taryfy.

Wiceprzewodnicząca E.Szymik przedstawiła pozytywna opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego

względem projektu uchwały.

Radna A.Stępień zapytała, czy Burmistrz zapoznał się z treścią tego „Planu wieloletniego”, bo jej

zdaniem jest  przygotowany niechlujnie.  Przykładowo,  gdy mowa jest  o  sieci  wodociągowej,  to

jakoby chodzi o sieć w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko. Itp. Poinformowała, że na potrzeby tej sesji
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przygotowała zestawienie decyzji Sanepidu za 2014 i 2015r w sprawie warunkowego dopuszczenia

wody: żółtym kolorem zaznaczyła miesiące, w których są zastrzeżenia. W 2015r na6 miesięcy 4 jest

oznaczone żółtym kolorem. W 2014r  podobnie. Podkreśliła, że Prezes jest od 2009r Prezesem.

Przez 5 lat tj do 2014r sprzedaż wody zmniejszyła się o 219m3. Trudno też zgodzić się z zapisami

w Planie  typu:”Rozbudowa sieci  wodociągowej  nie  powoduje  zwiększenia  zapotrzebowania  na

dostawę wody. Sprzedaż wody spadła po raz kolejny o 2,5%”. Co to za plan,jeżeli  jest tabelka

prezentująca  planowane  inwestycje,  a  Pan Prezes  informuje,  że  rozbudowa sieci  nie  powoduje

zwiększenia  zapotrzebowania  na  usługę  dostawy  wody.  Radna  A.Stępień  zaapelowała  do

Burmistrza, by zabronił Prezesowi budowy „zdrojów ulicznych”: dopóki nie ma pewności, że woda

jest stale przydatna do picia, nie można uruchamiać zdrojów. Zwróciła też uwagę, że w temacie

ograniczania  strat  wody,  aktualnym od kilku  lat  wskazuje  się  jako najpilniejsze  zadanie  ciągły

monitoring, poprawnie prowadzony bilans czy opracowanie wskaźników opisujących straty wody,

to jest porażka. Również przedłożenie radnym „dokumentu” o stratach wody o objętości 15 stron 

z czego tylko jedna jest do przyjęcia, a reszta to bzdury przeklejone z internetu, to kpina z radnych 

i Rady, może nawet próba ośmieszenia. Kogo obchodzą „czynniki wpływające na straty pozorne

wody”? To miał być program naprawczy ograniczający straty wody. Wyraziła obawy, że obecny

Prezes nie poradzi sobie z tym zadaniem, bo od 4 lat nic w tym temacie nie zrobił.

Radny S.Naprawa podkreślił,  że  jakość wody,  to  dla  mieszkańców sprawa podstawowa.  Radna

A.Stępień twirdzi, że woda jest złej jakości. Prezes Z.Kuziora twierdzi, e woda jest dobrej jakości 

a równocześnie trudno uzyskać od niego jasne i rzeczowe odpowiedzi, czy wyjaśnienia. Zwrócił

uwagę  Burmistrzowi,  że  należy  spowodować,  by  temat  jakości  wody  przestał  dominować.

Zakończyć definitywnie sprawę jakości wody.

Również radny B.Borowiec zauważył,  że dokument jest  fatalnie skonstruowany: przez 4 strony

przywoływane są kraje typu Rumunia, usprawiedliwianie się, że straty wody są ogromne a potem

nagle pojawia się cel główny Planu: ograniczenie strat wody. 

Prezes Z.Kuziora wyjaśnił, że chciał pokazać jak jest w świecie, w Polsce i konkretnie np. w Jaśle.

Podkreślił, że Jasło, porównywalne miasteczko miało duże straty wody i zleciło audyt Politechnice

Rzeszowskiej.  Okazało się, że Jasło mając 135 km sieci miało strat 460 tys m3/rok. Nisko ma 175

km sieci, ok 70 km przyłączy wodociągowych i straty wynoszą 167 tys m3/rok. Owszem są duże,

ale i sieć jest w fatalnym stanie: można jedynie gdybać gdzie jest przeciek. Nim się go zlokalizuj

trochę wody upłynie. Podkreślił, że łączenie rur jest metodą rura w rurę i na każdym łączeniu jest

wyciek,  a  długość  takiej  sieci  wynosi  50  km.  Ile  w sumie  wycieka  tu  wody?  Również  straty

pozorne: jeden licznik pokazuje dokładnie inny 5% na plus lub minus. Podkreślił, że jeżeli udałoby

się do 15% ograniczyć straty wody, to byłby sukces. Nie ma chyba wodociągu, który ma straty
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poniżej 10%. Obecnie straty w niżańskim wodociągu sięgają 26%. Wyliczył, że aby wymienić te 50

km sieci na nową, to koszt 300zł/m.b, co daje kwotę ok 15 mln zł. Prezes podkreślił, że i tak nie

ograniczy to strat do zera.

Radny  J.Graniczny  podkreślił,  że  trzeba  dążyć  do  uszczelnienia  sieci.  Akurat  to,  że  ludzie

oszczędzają wodę odczytuje jako objaw pozytywny.

Radny  Borowiec  podkreślił,  że  Prezes  nie  korzysta  z  niżańskiej  wody  i  nie  identyfikuje  się  

z  problemem.  Miarodajnym byłoby pozyskać  informację  ile  niżańskie  markety  sprzedają  5-cio

litrowych pojemników z wodą. Zapewnił, że postara się o takie dane. To powinno ukazać skalę

problemu.

Przewodniczący Rady zauważył, że radny B.Borowiec bezpodstawnie wprowadza niepokój. 

Burmistrz J.Ozimek zabierając głos podkreślił, że z wody miejskiej korzysta. Przyznał, że awarie 

i  związane  z  tym  problemy  były,  są  i  będą.  Zwrócił  uwagę,  że  może  w  spółdzielniach

mieszkaniowych  należałoby  zwrócić  uwagę  na  wymiennikownie,  może  należy  przyjrzeć  się

sieciom?  Podkreślił,  że  wymiana  wodociągów  musi  następować  i  będzie  następować,  ale

najważniejsze, że poprawa jest i źródło wody jest. Z wody korzysta, dzieci korzystają, również na

osiedlu Tysiąclecia, więc nie wierzy i uważa tę mowę za sianie psychozy. Gdzie trzeba Prezesa

należy dyscyplinować, ale gdzie trzeba, będzie go zdecydowanie bronił. Oczywiście, zapewnił, że

żadnych zdrojów nie będzie Prezes uruchamiał.

Radna A.Stępień zwróciła uwagę, że są decyzje Sanepidu o warunkowej przydatności do spożycia a

nie psychoza.

Prezes Z.Kuziora zapewnił, że wszelkie zgłoszone poprawki do Planu naniesie i prześle.

Po  dyskusji  i  zapewnieniu  przez  Przewodniczącego  Rady,  że  program  naprawczy  będzie

przedmiotem  szczegółowej  analizy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  a  następnie  sesji  Rady

Miejskiej  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

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

U C H W A Ł Ę   Nr IX/72/15

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku sp.z o.o

w Nisku na lata 2015 – 2017” (zał nr 14 )

  

8/ Pani Burmistrz T.Sułkowska przedstawiła kolejny projekt. Poinformowała, że w  uchwale Nr

XXIX  /  295  /2009  Rady  Miejskiej  w  Nisku  z  dnia  25  marca  2009r  w  sprawie  regulaminu

określającego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez

Gminę  Nisko  :  dodatki  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  wynagrodzenie  za  godziny
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ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość  i  warunki wypłacania nagród oraz

nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  §  8   ust.3  brzmi:  „  Prawo  do  nagrody  nauczyciel

zachowuje  w  okresie  pobierania  świadczeń  z  ubezpieczeń  społecznych  w  razie  choroby  

i macierzyństwa. Nagrody nie wchodzą do podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby 

i macierzyństwa”. W projektowanej uchwale § 8  ust.3 regulaminu dostosowuje się do aktualnego

orzecznictwa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  projektowane  zmiany  w   uchwale  zostały  zaakceptowane,  

w  drodze  renegocjacji  przez  związki  zawodowe  działające  w  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez Gminę Nisko.

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

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/73/15

zmieniającą uchwałę Nr XXIX /295/2009 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko : dodatki do wynagrodzenia zasadniczego,

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość

 i warunki wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. (zał nr 15)

9/ Następnie Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/74/15

. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym (zał nr 16)

10/  Po  przedstawieniu  projektu  uchwały  Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie

podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/75/15

. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji 

o kandydatach na ławników (zał nr 17)

11/  Przewodniczący poinformował,  że  w związku z upływającą  kadencją  ławników Rada musi

powołać  zespół  ds  opiniowania  kandydatów  na  ławników.  Poinformował,  że  Prezes  Sądu

Rejonowego w Nisku,  korzystając  ze  swoich  uprawnień  zgłosił  do  pracy w tym zespole  Pana

Arkadiusza Urbana. Burmistrz proponuje do pracy w tym zespole pracownika Biura Rady Miejskiej

-M.Kopeć.
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Po dyskusji do pracy w zespole zgłoszeni zostali radni:

- J.Graniczny,

- G.Karnat,

- M.Folta.

Po wyrażeniu zgody przez zgłoszonych Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr IX/76/15

. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych (zał nr 18)

Ad 17.

1.  Radna  A.Stepień  zwróciła  uwagę,  ze  na  ostatniej  sesji  zadała  pytanie  czy  i  jakie  nagrody

otrzymał w 2014r Prezes MZK. Otrzymała odpowiedź, że we wrześniu i grudniu Prezes nagrody

otrzymał. Chciałaby wiedzieć kto wnioskował o nagrodę i w jakiej wysokości była.

2. Radny S.Jaskot przypomniał, że 19 grudnia u.r.złożył interpelacje w sprawie ścieżki rowerowej z

Niska do Nowosielca. W maju GDDKiA wydała dane techniczne co do wybudowania tej ścieżki.

Jakie są działania w tej spraie.

3. Radny B.Borowiec zapytał:

- na jakim etapie jest temat kanalizacji burzowej na Os. Tysiąclecia?

- co z gminną drogą wzdłuż bloku 8a, czy są jakieś zamierzenia inwestycyjne. W tym miejscu radny

przypomniał,  że  Przewodniczący miał  rozeznać  temat  programu remontów dróg  wobec  dwóch

różnych opinii radców prawnych w temacie projektu uchwały.

- przekazał uwagi mieszkańców, że orbitrek w Marku Miejskim jest zepsuty i korzystanie z tego

urządzenia może być niebezpieczne.

- chciałby na następną sesję uzyskać szczegółową informacje odnośnie działań co do ul. Krzywej.

4. Radny M.Pachla wnioskuje o wybudowanie dodatkowego przepustu, by blokować napływ do

zbiornika w Podwolinie w czasie obfitych opadów wody z lasów, bo wraz z ta wodą wpada do

zbiornika  masa  nieczystości.  Podkreślił,  że  koszt  takiej  inwestycji  nie  byłby duży,  a  wyraźnie

poprawiłoby czystość wody.

5. Radny B.Lechociński zwrócił uwagę, że stan budynku OSP Nisko przy ul.Kwiatkowskiego jest

fatalny i nie pozwala na prowadzenie żadnej działalności OSP.

6.Radny  G.Bis  zapytał  o  termin  zmiany  dachu  na  budynku  przedszkola  w  Zarzeczu.  Firma

dzierżawi ten budynek od 15 lat, wpłacili do kasy gminnej ok 1,5 mln zł za dzierżawę a budynek

jest w opłakanym stanie. W tym roku mają być jedynie okna wymienione a dach przecieka i ściany

niszczeją. Podkreślił, że budynek był wybudowany przez mieszkańców w czynie społecznym.
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Burmistrz odpowiadając wyjaśnił:

- Radnej A.Stępień odpowie na piśmie.

-  W sprawie ścieżki  rowerowej do Nowosielca interpelacje i  pisma spowodowały,  że GDDKiA

zaprasza do konsultacji w sprawie szczegółów tej inwestycji. Temat został rozpoczęty.

-  co  do  budynku  OP w Nisku,  to  druhowie  są  doskonale  poinformowani,  że  jest  świadomość

konieczności remontu tego budynku, ale musi być wprowadzony do budżetu jako remont kapitalny.

Wcześniej należy określić jaka to ma być jednostka OSP i pod tym kątem należy zaplanować taki

remont.

Burmistrz poinformował, że na pozostałe pytania odpowie na piśmie.

Przewodniczący Rady odpowiadając radnemu B,Borowcowi stwierdził,  że  opinia  radcy jest  dla

niego wystarczająca i nie będzie poszukiwał kolejnej w sprawie programu remontu dróg.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad 18.

Przewodniczący zamknął IX sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 17.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: M.Kopeć

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           Waldemar Ślusarczyk
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