
 P R O T O K Ó Ł    Nr X/15

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 lipca 2015r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Nadzwyczajną, X sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 15.30 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

- Przedstawiciela firmy HITprojekt – K.Haliniaka

- Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Na podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  obecnych  jest  18  radnych,  nieobecni:  B.Borowiec,

A.Stępień i K.Tabian.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta

Nisko” na lata 2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

dla  Gminy  i  Miasta  Nisko”,  realizowanego  zgodnie  z  umową  nr  POIS.09.03.00-00-375/13,

współfinansowanego  ze  środków  Funduszu  Spójności  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz  J.Ozimek  wyjaśnił,  że  sesja  została  zwołana  w trybie  nadzwyczajnym w związku  z

otrzymanymi  środkami  na  usuwanie  skutków powodzi  i  na  drogi  od  Wojewody.  Zaznaczył,  że

można czekać do połowy sierpnia, ale wówczas nie zdążymy z przetargami i realizacją zadań. Stąd

to przyspieszenie: trzeba wprowadzić te kwoty do budżetu. 

Burmistrz zgłosił również wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie

dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny Spółka z

o.o. w Nisku. Wyjaśnił, że dopłaty będą utrzymane, w projektowanych zmianach budżetu są ujęte,

muszą być wcześniej podjęte w formie uchwały. Projekt wspomnianej uchwały był dołączony do

materiałów na sesję nadzwyczajną.
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 Przewodniczący Rady poinformował, że w pkt 3 będzie „Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do

kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez  Miejski  Zakład  Komunalny Spółka  z  o.o.  w

Nisku”. Numeracja następnych punktów wzrośnie odpowiednio.

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad 2.

Pani  Burmistrz  T.Sułkowska  poinformowała,  że  na  sesję  zaproszony  został  autor  opracowania

„Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  i  Miasta  Nisko”  Pan  K.Haliniak  i  on  najlepiej

zaprezentuje koncepcję i założenia tego Planu.

Pan K.Haliniak podziękował za zaproszenie i  zapewnił,  że  krótko przedstawi główne założenia

Panu.  Podkreślił,  że  Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  to  kluczowy  dokument  planistyczny  na

poziomie  Gminy  obok  Strategii  Rozwoju,  czy  Programu  Rewitalizacji.  Będzie  on  służył

pozyskiwaniu  środków zewnętrznych  na  inwestycje  planowane  w zakresie  energetyki,  ochrony

środowiska czy w zakresie sektora transportowego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko został opracowany w ramach projektu

pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko” współfinansowanego przez Unię

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów

użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

Bezpośrednim  celem  podejmowanego  projektu  było  opracowanie  Planu  Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko, mającego za zadanie określenie planu  działań na rzecz

realizacji  pakietu  klimatyczno  –  energetycznego  na  obszarze  administracyjnym  gminy,  

w szczególności w zakresie: 

- redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności

energetycznej.

Zamierzenia  przedstawione  w  Planie  działań  dotyczą  również  poprawy  jakości  powietrza  na

obszarach,  na  których  odnotowano  przekroczenia  jakości  poziomów  dopuszczalnych  stężeń  

w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań

krótkoterminowych (PDK).  

W ramach projektu opracowano bazową inwentaryzację emisji CO2 na terenie gminny i miasta,

jako podstawę Planu. 

Pan K.Haliniak podkreślił, że inwentaryzację bazową, czyli określenie wartości bazowej należało

zrobić na podstawie określonego roku, najlepiej 1990, czyli wskazanego przez Protokół z Kioto

jako wyjściowy, wobec którego będziemy wyliczać zakładane rezultaty i cele. Dla Gminy Nisko
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najbardziej  realnym  jest  rok  2009,  po  którym  powstawały  pierwsze  inwestycje  w  zakresie

termomodernizacji i wszelkie  projekty mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Rok 2009 jest

więc  rokiem  bazowym,  a  docelowym  będzie  rok  2020,  który  też  wynika  z  porozumienia

podpisanego w Kioto.

Jeśli chodzi o metodologię, wyjaśnił, że inwentaryzacja była prowadzona w parciu o ankiety wśród

budownictwa jednorodzinnego oraz wszelkich instytucji  publicznych. Poinformował,  że poprzez

Urząd Firma kierowała zapytania do wszystkich podmiotów. Podkreślił,  że badanie było proste:

ankieterzy dostarczali ankiety i po tygodniu, dwóch osobiście odbierali.  Dodał, że była również

możliwość udzielenia odpowiedzi za pomocą specjalnej platformy elektronicznej.

Pan K.Haliniak poinformował, że zebrano 851 ankiet, to znaczy bardzo dużo, bo zainteresowanie w

różnych aglomeracjach jest różne np. w Gliwicach zebrano jedynie 120 ankiet. 

Przypomniał, że ankiety dotyczyły zużycia opału, zużycia energii elektrycznej. Na tej podstawie

były wyliczane wskaźniki  zużycia emisji CO2 dla poszczególnych budynków, sołectw i osiedli a

następnie zastosowane do całej Gminy. Dodatkowo badanie dotyczyło stanu obecnego, czyli roku

2014  (wtedy  badanie  rozpoczęto).  Jest  to  tzw  rok  obliczeniowy,  na  podstawie  którego  jest

szacowany stan zużycia energii i inne wskaźniki w stosunku do 2009r.

Wyliczył następnie sektory, które zostały objęte w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej:

- budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

- budownictwo instytucji publicznych

- transport (tranzyt i transport prywatny)

- instalacje do wytwarzania i produkcji energii

- zamówienia publicznej- technologie informacyjno-komunikacyjne.

Podkreślił, że nie były zakładane i stąd nie ma zakładów przemysłowych w tych badaniach, choć

przyznał, ze zapytania o zużycie energii były przesłane do tych podmiotów, ale odpowiedzi firma

nie uzyskała.

W  niniejszym  opracowaniu  określono  długoterminowe  kierunki  rozwoju  gminy  w  zakresie

gospodarki  niskoemisyjnej  składające  się  na  cel  strategiczny  „Zapewnienie  niskoemisyjnego

rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy i Miasta Nisko przy zachowaniu ograniczenia wzrostu

emisji i zapotrzebowania na energię do roku 2020. 

Cel strategiczny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:

1)  Ograniczenie  emisji  dwutlenku  węgla  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  oraz  emisji

zanieczyszczeń  powietrza  z  instalacji  pochodzących  z  budynków  użyteczności  publicznej,

budownictwa mieszkaniowego i pozostałych sektorów objętych planem;

2) Zmniejszenie zapotrzebowania budynków użyteczności publicznej na ciepło, obniżenie poziomu
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zużycia energii finalnej;

3)  Wzrost  wykorzystywania  odnawialnych  źródeł  energii  w  produkcji  energii  cieplnej  i

elektrycznej;

4) Zmniejszenie zużycia energii w oświetleniu publicznym;

5) Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie niskiej emisji;

6) Rozwój i wspieranie wizji zrównoważonego transportu na terenie gminy;

7)  Promocja i  wdrażanie  nowoczesnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia  efektywności

energetycznej budynków;

8) Promocja i wdrażanie technologii budownictwa energooszczędnego;

9) Rozwój technologii ICT ograniczającej wzrost emisji w sektorze transportu na terenie gminy;

W planie  gospodarki  niskoemisyjnej  określono  zakres  działań  służących  realizacji  niniejszych

celów,  które  tworzą  zarówno  projekty  informacyjno  -  promujące  gospodarkę  niskoemisyjną  i

zasobooszczedną wśród mieszkańców, przedsiębiorstw i podmiotów instytucjonalnych na terenie

gminy (projekty miękkie), a także projekty inwestycyjne podejmowane i planowane do realizacji

przez Gminę i  Miasto Nisko, a także przez pozostałe  podmioty instytucjonalne występujące na

terenie  obowiązywania  planu.  W  ramach  planowanych  przedsięwzięć  przewiduje  się  projekty

dotyczące  termomodernizacji  budynków  użyteczności  publicznej,  budynków  oświatowych,

kulturowych,  a  także  mieszkaniowych.  Przewiduje  się  również  inwestycje  w budowę instalacji

fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.  Wskazane działania mają przyczynić się do

realizacji celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym, a także w zakresie ochrony

powietrza. 

Na koniec podkreślił, że z analizy projektów podjętych przez Gminę wynika, że zakładany rezultat

ograniczenia niskiej emisji wyniesie ok 14% w 2020 roku.

Burmistrz J.Ozimek podkreślił konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia CO2,

zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, bo uciążliwość dla środowiska widoczna jest zwłaszcza

w okresie grzewczym. Niskowydajne i nieoszczędne piece węglowe, spalanie różnych odpadów, to

wielkie zagrożenie dla środowiska. Ludzie z oszczędności zrezygnowali z ogrzewania gazowego

nawet tam, gdzie już takie było. Burmistrz zwrócił uwagę, że pomysł Krakowa z dopłatami przy

wymianie  kotła  na  gazowy  może  stać  się  ustawowym  wymogiem  i  wówczas  łatwiej  będzie

rozmawiać  z  mieszkańcami  o  zmianie  sposobu  ogrzewania.  Oczywiście  istnieje  potrzeba

podnoszenia  w tym temacie  świadomości  społecznej,  informowania,  uczenia.  Przewidywane  są

materiały  promocyjne.  Termomodernizacja  jest  przygotowywana,  spółdzielnie  mieszkaniowe  w

miarę solidnie wywiązują się ze swoich zadań, nowe technologie budownictwa indywidualnego

przewidują zachowanie parametrów energooszczędnych (to  widać po dokumentacjach),  więc na
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najbliższą przyszłość temat jest rozwiązany.

Burmistrz zauważył, że mamy w Nisku problem ze stacja pomiaru zapylenia, bo jest tak fatalnie

usytuowana  (na  tzw  szklarni),  że  jest  w  centrum  róży  wiatrów  i  pokazuje  dokładnie

zanieczyszczenia,  ale  elektrowni  w Stalowej  Woli.  Gdyby mogła  być  przesunięta  400-500m w

którąś stronę, to wynik pomiaru byłby zupełnie inny. Nie udało się dotychczas przesunąć tej stacji

pomiarowej lub uzyskać drugiej, która byłaby dowodem, że te wyniki nie dotyczą całego Niska.

Radny G.Bis zwrócił  uwagę, że jest zapis, że w ciągu 5 lat  Gmina dokona zmiany oświetlenia

ulicznego na ledowe. Czy będą takie działania i  czy są przewidywane oszczędności przy takiej

zmianie.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  jest  zapis  o  zmniejszeniu  zużycia  energii  w  oświetleniu  publicznym.

Szukanie oszczędności poprzez wyłączenie niektórych żarówek nie sprawdza się, bo są gwałtowne

protesty i ktoś szybko wkręca te korki. Energetyka ostrzegała przed podpisaniem umowy z jakąś

firmą zapewniającą ogromne oszczędności, bo to jest dobre na rok – dwa. Potem ta obsługa drogo

Gminę kosztuje, a umowy zmienić nie można. Zapewne musi być wymiana, ale na opinii ZE w

Stalowej Woli będziemy się opierać. Ledy zapewne są oszczędniejsze i już część takich lamp jest

zakupiona.

Pan  K.Haliniak  dopowiedział,  że  pod  projektem  Nr  32  była  analiza  modernizacji  oświetlenia

ulicznego.  Jest  tam ściśle  określona  ilość  opraw przewidzianych  do  wymiany na  tzw ledowe  

i montaż ok 400 regulatorów napięcia. Oświetlenie ledowe na obecną chwilę wydaje się najbardziej

efektywne i są do pozyskania na takie zadanie środki unijne.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośne podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr X/77/15

. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko” na lata

2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13,

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).  (zał nr 1)

Ad 3.

Skarbnik wyjaśnił, że w związku z przedłużeniem taryf na następny okres od dnia 1.08.2015 r. do

31.10.2015 r., aby dalej utrzymać niezmienioną cenę wody dla odbiorców, wprowadza się dopłaty

w wysokości  jak  w poprzednim okresie  (32  gr/m3).  Przewiduje  się,  że  w  okresie  tych  trzech

miesięcy odbiorcy wykorzystają 102 tys m3 wody i w związku z tym dopłata wyniesie 32 640 zł.
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Radny S.Naprawa zapytał na jakiej zasadzie jest ta dopłata i czy to tylko na okres od sierpnia do

października, a potem od nowa będziemy uchwalać dopłatę?

Burmistrz  wyjaśnił,  że  to  jest  dopłata  na czas  obowiązywania  starych taryf.  Nowe taryfy będą

ustalane od podstaw i jeżeli będzie trzeba, to będą też ustalone nowe dopłaty.

Radny Naprawa zapytał z czego wynika ta dopłata.

Skarbnik wyjaśnił, że jest to obniżenie ceny taryfowej dla mieszkańców. Dla utrzymania poziomu

opłat trzeba utrzymać dopłaty.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr X/78/15

. w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład

Komunalny Spółka z o.o. w Nisku.  (zał nr 2)

Ad 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej przedstawił Skarbnik T.Dziewa.

Poinformował, że projekt zawiera dwa paragrafy: jeden to zwiększenia dochodów i wydatków a

drugi to przeniesienia wydatków.

W § 1 uchwały zwiększa się dochody z następujących źródeł:

1.  W dziale  400  otrzymano  dotacje  191.152,75  zł.  Dotacja  ze  środków  unijnych  na  zadanie

"Rozbudowa sieci  wodociągowej  we wsi  Wolina".  Zadanie  w całości  sfinansowane z  środków

własnych. Dotacja jest refundacją poniesionych kosztów.

2. W dziale transport i łączność wprowadza się dotację przyznaną przez Wojewodę podkarpackiego

z  przeznaczeniem na  budowę  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych  w  kwocie  28.000,00  zł.

Ponadto wprowadza się dotację w kwocie 241.416,16 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej

nr 102547R ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3.  W  dziale  758  wprowadza  się  subwencję  oświatową  (dodatkową)  w  kwocie  22.490  zł  z

przeznaczeniem na wydatki szkół podstawowych.

4. W dziale 900 wprowadza się dotację na remont kanalizacji przy ul. Wyszyńskiego w kwocie

598.584 zł zwiększając wydatki na to zadanie o kwotę 1.153.473,75 zł.

5. W dziale 926 zwiększa się dotacje ze środków unijnych o kwotę 363.737 zł tytułem refundacji

poniesionych środków na 3 zadania inwestycyjne  wymienione w uchwale. Zadania wykonane i

sfinansowane w roku ubiegłym. Razem budżet po stronie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu

o kwotę 1.445.379,75 zł. 

W § 2 przeniesienia wydatków dotyczą następujących zadań:
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1. W dziele 400 – zwiększa się dotację z tyt. dopłaty do wody dla MZK za okres od sierpnia do

października w kwocie 32.640 zł.

2. W dziele 600 – zwiększa się wydatki:

a) dotacja dla Gminy Stalowa Wola w związku z zawartym porozumieniem 60.000,00 zł

b) uzupełnia się środki własne o 28.000 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

c) uzupełnia się środki własne na remont ul. Wyszyńskiego o kwotę 383.584 zł

3. W dziale 754 – zwiększa się wydatki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000,00 zł

4. W dziale 801 – zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej

nr 1 w Nisku – 30.000,00

5. W dziale 801 – uzupełnia się wydatki na „ Doposażenie placów zabaw: PSP Nr 4, ZS Nr 3,

Przedszkole Nr 1" – 1.000,00 zł.

6. W dziale 900 – uzupełnia się wydatki jako wkład własny na remont kanalizacji ul. Wyszyńskiego

396.526,25 zł i ul. Kopernika 68.000,00 zł.

Pokryciem zwiększonych wydatków są zmniejszenia: 

1. W dziale 600 o kwotę 639.750,25 zł na remonty dróg pozostałych

2. W dziale 700 – ogrodzenie cmentarza 70.000 zł

3. W dziale 801 – wydatki inwestycyjne Przedszkola 300.000,00 modernizacja kuchni z zapleczem. 

Przewodniczący Z.Kotuła zapytał o skutki tego zmniejszenia środków na drogi o kwotę 639tys zł.

O duża kwota i w związku z tym pewne zadania planowane raczej nie mogą być wykonane.

Skarbnik wyjaśnił, że generalnie na drogi, remonty dróg kwota będzie zwiększona i to znacznie.

Aktualnie musi być jednak pokrycie na te dwie inwestycje są dotowane i muszą być nazwane, bo

będą rozliczane. Generalnie więc środki na remonty dróg ulegają znacznemu zwiększeniu.  Dodał,

że na drogi,  które zostały poddane procedurom przetargowym i umowom jest  pełne finansowe

zabezpieczenie. Oczywiście środków jest mniej na inwestycje, które mogłyby jeszcze ewentualnie

wejść do realizacji.

Przewodniczący Z. Kotuła stwierdził, że planowany był większy zakres, procedurze przetargowej

poddano nieliczne drogi a w związku z wyszczególnieniem tych konkretnych inwestycji, niewiele

można będzie z planów wcześniejszych zrealizować.

Burmistrz zapewnił, że na przetargach zawsze kwoty spadają i powstaną duże oszczędności. Nie ma

zagrożenia dla realizacji planowanych na drogach inwestycji.

Radny S.Naprawa zwrócił uwagę, że sformułowanie „drogi pozostałe” jest nieprecyzyjne, bo może

znaleźć się  tu wszystko i  nic.  Poza tym zapytał,  czy zdjęcie  300 tys  z  modernizacji  kuchni  w

przedszkolu znaczy, że całkowicie rezygnujemy z tej inwestycji?

Co  do  „dróg  pozostałych”,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  dotyczy  to  dróg,  tóre  będą  miały
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dokumentację projektową. 

Z inwestycji pn modernizacja kuchni w przedszkolu rezygnujemy w tym roku, bo przedłuża się cała

procedura związana z wykonywaniem dokumentacji projektowej, więc szans na zrealizowanie tego

w bieżącym roku nie będzie.  Zadanie zostanie przygotowane i wprowadzona jego realizacja do

budżetu roku następnego.

Radny G,Bis zapytał ile razy to zadanie z przedszkola było przesuwane w budżetach.

Burmistrz wyjaśnił, że modernizacja kuchni nie była przesuwana. Owszem wymaga remontu, ale

jeszcze ten rok wytrzyma. Zapewnił, że inwestycje na drogach nie będą uszczuplone. Największe

inwestycje są wskazane imiennie, część dróg jest w przygotowaniu dokumentacji, a o bieżących

naprawach i remontach decyduje Burmistrz wg pilności.

Więcej pytań nie zadano.

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

U C H W A Ł Ę   Nr X/79/15

. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok  (zał nr 3)

Ad 5.

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął X sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz.16.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                     Waldemar Ślusarczyk
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