
P R O T O K Ó Ł    Nr XII/15

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 września 2015r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

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

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych (wg listy obecności) oraz:

- Burmistrza GiM – J. Ozimka

- Z-cę Burmistrza -  T. Sułkowska

- Skarbnika Gminy – T. Dziewę

- Prezesa MZK – Z. Kuziorę

- Dyrektora PUP – P. Rutynę

- Kierowników Referatów UGiM

- Kierowników jednostek organizacyjnych

- Przewodniczących Zarządów Osiedli

- Sołtysów

- przedstawicieli lokalnych mediów.

Szczególnie przywitał uczniów z terenu Gminy, którzy uzyskali za swoje wyniki w nauce i inne

osiągnięcia  stypendium Burmistrza.  Uczniowie ci  wraz z  rodzicami  i  dyrektorami  szkół  zostali

zaproszeni na sesję Rady Miejskiej celem uroczystego wręczenia decyzji w tej sprawie.

Następnie  Przewodniczący  stwierdził,  że  obecni  są  wszyscy  radni,  obrady  są  prawomocne  i

przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Wręczenie decyzji w sprawie przyznania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

3.Przyjęcie protokołów sesji z  29 czerwca 2015r., 20 lipca 2015r. oraz 27 sierpnia 2015r.

4.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

5. Informacja Dyrektora PUP o działalności w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2015r.

7. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji przyjętych do realizacji na 2015r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019./materiały do wglądu w Biurze

Rady Miejskiej/.

2/ zmiany uchwały budżetowej na 2015r. 

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

przedstawionych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka zo.o. w Nisku.
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4/ przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Gminie Nisko.

5/  zmieniająca uchwałę Nr XI/72/11 Rady Miejskiej  w Nisku z dnia 1 lipca 2011r.  w sprawie

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Nisko.

6/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości.

7/ zmieniająca uchwałę Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie

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

zakresu jej działania i składu osobowego.

8/ zmieniająca uchwałę Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie

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

Publicznych, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nisko na okręgi wyborcze.

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału  Gminy Nisko na  stałe obwody głosowania,  ustalenia

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym. 

9.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad sesji.

O przedstawionego porządku nie wniesiono uwag.

Ad 2.

Nazwiska 29 wyróżnionych uczniów zawiera kopia protokołu Komisji Stypendialnej (zał nr 1).

Ad 3.

W  sprawie  zapisów  w  protokole  sesji  nadzwyczajnej  z  27  sierpnia  2015r  radny  T.  Surdyka

stwierdził, że zapis dotyczący jego wypowiedzi jest błędny: nie mógł powiedzieć, że 80 domów

zostanie wyburzonych z powodu realizacji S 19. Radny podkreślił, że jego wiedza na ten temat jest

szeroka i takiego błędu popełnić nie mógł. Dodał, że z powodu tego błędnego zapisu niepochlebnie

wypowiedział się o nim w mediach Burmistrz i media ogólnie zrobiły zamieszanie. Zapytał skąd

taki zapis w protokole.

Przewodniczący  stwierdził,  że  ma  dobrą  pamięć  i  tak  było  powiedziane:  80  zabudowań  do

wyburzenia.  Zapytał,  czy  w  tym  momencie  radny  T.Surdyka  dementuje  to,  co  powiedział  27

sierpnia?

Radny Surdyka potwierdził.

Radna  A.Stępień  stwierdziła,  że  odsłuchała  ten  fragment  i  radny  mówił  o  80  działkach,  nie

budynkach.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym, przy 13 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 3 glosach „wstrzymujących
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się” protokoły sesji z 29.06; 20.07 i 27.08 zostały przyjęte.

Ad 4.

Burmistrz poinformował, że w sprawie inwestycji będzie mówił w pkt 7.

Poinformował, że w okresie od ostatniej sesji uczestniczył :

- w Dniach Flisactwa ( z udziałem Marynarki Wojennej)

- Dniach Ulanowa

- spotkaniu z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych w sprawie S 19 i obwodnicy Niska,

-  spotkanie  z  delegacją  Ukrainy  ze  Złoczowa.  Dotyczyło  podpisania  ewentualnej  współpracy.

Burmistrz poinformował, że nie podjął tego tematu. Nisko współpracuje z Gródkiem. Rozszerzanie

zakresu współpracy nie jest zasadne w tej chwili, zwłaszcza, że te miejscowości leżą blisko siebie.

- jak co roku Burmistrz uczestniczył w Święcie Policji.

-  odbyło  się  spotkanie  w  sprawie  zagospodarowania  zbiornika  w  Podwolinie  i  przygotowania

przetargu na to zadanie.

- Burmistrz uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i

Ochrony. Było to również spotkanie z kadrą naukową.

- Burmistrz uczestniczył w Święcie Policji w Nisku i wojewódzkiej odsłonie Święta, która odbyła

się w Stalowej Woli. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się na placu przed Domem Kultury.

-  kolejne  spotkanie  z  Generalną  Dyrekcją  dotyczyło  obwodnicy  Niska  i  dojazdu  do  terenów

gminnych.

-  Burmistrz  spotkał  się  z  pracownikiem Agencji  Rozwoju Przemysłu p.  Cholewińskim sprawie

utworzenia  podstrefy  w  Zarzeczu  i  przygotowania  utworzenia  strefy  w  Nowosielcu.  Burmistrz

podkreślił, że będą tu konieczne dodatkowe badania, dodatkowe dokumenty. Niektóre czynności

związane z przygotowaniami są już zlecone np. badania geologiczne.

- Burmistrz uczestniczył w Święcie Gminy Jeżowe – Wakacjonalia.

- niżańska grupa żeglarska uczestniczyła w regatach w Tarnobrzegu. Zajęła III miejsce.

- w Lublinie spotkał się Burmistrz z przedstawicielami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na temat

dalszych planów współpracy, ale szczegółów nie było.

- Burmistrz uczestniczył w Święcie Wojska Polskiego w Nisku,

- w pikniku w Nowosielcu

- w Dniach Jarocina,

- odbyły się Dożynki Powiatowe w Jeżowem, Święto Chleba w Nisku, Grzyby w Harasiukach,

- Burmistrz uczestniczył w zebraniach z udziałem Starosty w Wolinie i Nowej Wsi. Tematem była

realizacja kanalizacji,

- Burmistrz uczestniczył w uroczystości wyróżnienia trzech młodych ludzi, którzy znaleźli portfel i
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oddali go. Byli wyróżnieni spotkaniem i drobnymi upominkami,

- odbył się piknik w Podwolinie,

- Burmistrz uczestniczył w Powidlakach w Krzeszowie,

-  w  Rzeszowie  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządu

Terytorialnego. Tematem była działalność w II półroczu,

- Burmistrz poinformował, że zostało ogłoszonych 16 przetargów. 5 przetargów jest w toku,

- Burmistrz poinformował, że rozpoczęły się procedury związane z budową lądowiska sanitarnego

w  szpitalu,  istnieje  konieczność  wycięcia  2  drzew  za  biurowcem  w  Parku  Miejskim  i  części

drzewostanu na terenie szpitala, całość planowanych działań skierowana została d konserwatora

zabytków. Niepokojący jest plan obniżania koron w Parku na linii przelotu. Prawdopodobnie będzie

to zmienione na konieczność wycięcia krzyżujących się gałęzi i tzw suchych, których pęd powietrza

mógłby spowodować wyłamanie.

- Burmistrz poinformował, że na najbliższych posiedzeniach Komisji zechce poddać dyskusji temat

wykorzystania  budynku  byłych  Zakładów Drzewnych.  Mina  musi  dużo  dopłacać  do  mieszkań

socjalnych. Może należy ten budynek na mieszkania komunalne przeznaczyć, zwłaszcza, że kiedyś

były tam mieszkania.

Burmistrz poprosił, by w ramach realizacji tego punktu udzielić głosu kierownikowi Biura LGD.

Podkreślił,  że  Gmina  Nisko  skorzystała  ze  środków  oferowanych  przez  Grupę.  Równocześnie

Burmistrz pogratulował wszystkim zaangażowanym w pracę LGD, bo efekty są duże i widoczne we

wszystkich gminach naszego Powiatu.

Kierownik Biura LGD Damian Zakrzewski podziękował za możliwość uczestniczenia w sesji  i

zabrania głosu. Podkreślił, że wszyscy otrzymali publikację „Niżański Leader”, która dokumentuje

działalność  programu,  który  oficjalnie  30.06.  zakończył  się  na  terenie  Powiatu  Niżańskiego.

Poinformował, że w obecnej chwili są w okresie przygotowania do nowego okresu programowania

na lata 2014-2020. Przygotowania te mają się zakończyć do końca roku bieżącego i najpóźniej do

maja 2016r będą podpisywane umowy na działalność w ramach programu Leader. Starania są o 10

mln zł do wykorzystania.

W okresie, który się zakończył na terenie miny Nisko wydatkowano kwotę 2 200 000 zł w tym 22

projekty i inicjatywy społeczne na ponad 500 000zl, 8 dużych inwestycji na ponad  1 600 000 zł.

Poza tym były różne turnieje, imprezy okolicznościowe dofinansowane ze środków LGD na kwotę

200  tys  zł.  Poza  tym  szereg  innych  działań  w  tym  program  stypendialny  prowadzony  w

porozumieniu z wszystkimi gminami. Program stypendialny prowadzony jest dla studentów I roku

studiów dziennych. Poinformował, że w obecnej chwili jest już 40 stypendystów, którym przyznana

została dotacja w wysokości 5000 zł na I rok studiów.  Obecnie wybranych zostalo kolejnych 8
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studentów i o kolejnych 8 czynione są starania.

Korzystając z okazji podziękował Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza za współpracę. Podziękował

również  Panu  S.Pliszce,  który  od  początku  uczestniczy  w  pracach  LEADERA,  pełni  funkcję

Prezesa  i  jest  motorem wszelkich  działań.  Podziękował  mu za  wkład  czasu,  pracy społecznej  

i pomocy okazywanej dla Programu.

Kierownik Zakrzewski poinformował również, że aktualnie prowadzone są działania informacyjne:

odbyły się w gminach po dwa spotkania. Pierwsze spotkanie dotyczyło wyjaśnienia czym będzie

zajmował  się  program Leadera  w  nowej  perspektywie  finansowej.  Drugie  dotyczyło  diagnozy

obszaru i strategii. Trzecim etapem były spotkania warsztatowe dotyczące wypracowania pewnych

działań,  które  będą  realizowane  na  terenie  Powiatu  oraz  określenia  celów  i  zasad  realizacji

projektów w przyszłym okresie programowania. Ten proces zakończy się w październiku i pojawi

się wówczas zarys dokumentu: Lokalna Strategia Rozwoju. Będą to wytyczne do realizacji do roku

2020 kolejnych projektów z funduszu Unii Europejskiej. Zwrócił się z prośbą do radnych, sołtysów,

liderów i organizacji społecznych o wzięcie udziału w październiku w konsultacjach społecznych

dotyczących tego dokumentu. Zostanie on rozesłany do konsultacji do wszystkich samorządów, do

wszystkich lokalnych liderów. Chciałby, by wypowiedzi dotyczyły celów i typów działań, które

będą  proponowane  do  realizacji   w  perspektywie  2006-2022.  To  jest  ważne,  bo  Zarząd

Województwa  oceniając,  będzie  zwracał  uwagę  na  udział  konsultacji  społecznych,  oddolnych

inicjatyw w budowaniu tego dokumentu.

Poinformował, że ze spodziewanych 10 mln zł większość środków przeznaczona będzie na rozwój

przedsiębiorczości  np.  dla  bezrobotnych,  którzy  zechcą  otworzyć  własną  działalność,  osób

rozwijających własny biznes, czy podmiotów chcących zatrudnić pracowników. Podkreślił, że jest

wymóg, by 50% środków ulokowano w tworzeniu miejsc pracy. Jest to nowość i pewne utrudnienie

w tym Programie. Pierwszy raz jest tak mocno akcentowany ten wskaźnik, też przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostaje mieć nadzieję że środki te pomogą rozwijać Gminę Nisko  

i Powiat Niżański. Zaznaczył, że jeżeli są pytania, to pozostaje do dyspozycji.

Ad 5.

Przybyły na sesję Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Rutyna stwierdził, że przesłana dla

radnych  (zał  nr  2)  Informacja  o  działalności  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Nisku  za  2014r  

w  zakresie  zatrudnienia  i  przeciwdziałania  bezrobociu  jest  tak  obszerna  i  szczegółowa,  że

korzystając  z  obecności  przedstawi  działalność  Urzędu za  bieżący okres,  zwłaszcza  I  półrocza

2015r. 

Dyrektor .Rutyna poinformował, że według stanu na 30.06.2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Nisku było zarejestrowanych 4562 osób bezrobotnych, w tym:

5



- 2281 (50,00%) kobiet,

- 3007 (65,91%) zamieszkałych na wsi,

- 750 (16,44%) zarejestrowanych po raz pierwszy jako bezrobotni,

- 858 (18,81%) to osoby młode do 25 roku życia,

- 2827 (61,97%) to długotrwale bezrobotni,

- 1011 (22,16%) to osoby powyżej 50 roku życia,

- 1491 (32,68%) to osoby bez kwalifikacji zawodowych,

        -  209   (4,58%) zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

W PUP w Nisku w czerwcu 2015 r. nastąpił wzrost liczby nowych rejestracji w stosunku do maja

2015  r.  Zmniejszyła  się  liczba  osób  wyłączonych  z  ewidencji  bezrobotnych

w stosunku do poprzedniego miesiąca. W końcu miesiąca sprawozdawczego nastąpił spadek liczby

bezrobotnych:

- dla ogółem zarejestrowanych: spadek o 329 osób,

- dla zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn: spadek o 164 osoby,

- dla zarejestrowanych bezrobotnych kobiet: spadek o 165 osób.

Dyrektor  poinformował,  że  w  okresie  sprawozdawczym  nie  wystąpiły  zgłoszenia  zwolnień  

z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Są jednak zasygnalizowane 3 zwolnienia grupowe, które

mają nastąpić na naszym terenie.

Dalej  Dyrektor poinformował,  że w okresie  od stycznia do końca czerwca 2015 r.  z ewidencji

bezrobotnych zostało  wykreślonych z  powodu podjęcia  pracy 1325 osób,  przy czym 311 osób

podjęło  pracę  subsydiowaną,  w  ramach  organizowanego  przez  PUP  Nisko  zatrudnienia

przy współudziale środków publicznych – prace interwencyjne (138 osób), roboty publiczne (59

osób), miejsca pracy utworzone w wyniku doposażenia stanowisk pracy z FP (27 osób), dotacje na

podjęcie działalności gospodarczej (57 osób), realizacja bonu na zasiedlenie (15 osób), realizacja

bonu  zatrudnieniowego  (3  osoby),  dofinansowanie  wynagrodzenia  zatrudnionego  bezrobotnego

pow. 50 r. ż. (9 osób), inne formy (3 osoby). Ponadto 298 osób rozpoczęło staż, 87 osób podjęło

prace  społecznie  użyteczne,  a  415  osób  rozpoczęło  udział  w  działaniach  aktywizacyjnych

w ramach zlecania usług rynku pracy.

W I półroczu 2015 r.  wpłynęło ogółem 668 ofert  pracy,  dotyczące 878 wolnych miejsc pracy  

i miejsc aktywizacji zawodowej. Z ogólnej liczby zgłoszonych ofert pracy 133 dotyczyło pracy

niesubsydiowanej  (łącznie  na  227  miejsc  pracy).  Wydano  na  nie  32  skierowania,  z  których

zatrudnione zostały 28 osób. Realizacja zgłoszonych ofert pracy odbywała się m.in. w formie giełd

pracy,  organizowanej  na  wniosek  pracodawców.  Zorganizowano  3  giełdy  pracy,  w  których

uczestniczyło 26 osób, a zatrudnienie znalazło 6 osób bezrobotnych.
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Do  dyspozycji  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  były  również  oferty  nadesłane

z innych urzędów pracy (wpływające z terenu całej Polski). W I półroczu 2015 r. było 278 takich

zgłoszeń.  Oferty  pracy  niesubsydiowanej  adresowane  były  najczęściej  do  osób  bezrobotnych  

z  następujących grup zawodów:  kucharz,  kierowca/sprzedawca,  stolarz,  pilarz,  fryzjer,  robotnik

budowlany, mechanik utrzymania ruchu.

W I półroczu 2015 r.  w ramach sieci EURES zarejestrowano 287 zgłoszeń od pracodawców z

EU/EOG,  łącznie  na  3609  miejsc  pracy.  Najwięcej  zgłoszeń  wpłynęło  z Niemiec,  Norwegii,

Holandii, Wielkiej Brytanii. Najczęściej pożądanymi zawodami w ofertach EURES w 2015 r. były

zawody: kucharz, spawacz MIG, ślusarz, opiekun osób starszych, pracownik magazynu, pracownik

szklarniowy, elektryk, kelner.

Zarejestrowano 30 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki

Armenii,  Republiki  Białorusi,  Republiki  Gruzji,  Republiki  Mołdowy,  Federacji  Rosyjskiej  lub

Ukrainy.

Usługą poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w okresie od stycznia do końca czerwca

2015 roku objęto łącznie 780 osób, w tym:

- porady indywidualne 282 osoby,

- informacja indywidualna 169 osób,

- porada grupowa 50 osób (5 grup),

- informacja grupowa 279 osób (25 grup).

Podejmowane  działania  w  poradnictwie  zawodowym  w  2015  r.  wynikały

z  zapotrzebowania  ze  strony  osób  zarejestrowanych,  inicjatywy  pośredników  pracy,  działań

promocyjnych  doradców zawodowych  lub  innych  pracowników urzędu,  a  wyznacznikiem tych

działań były standardy usług rynku pracy. Pomoc w ramach poradnictwa zawodowego świadczona

była  w  formie  spotkań  indywidualnych  i  zajęć  grupowych.  Zadania  doradcze

w ramach poradnictwa indywidualnego polegały głównie na przekazaniu informacji na temat rynku

pracy,  samodzielnego  poszukiwania  pracy,  rozpoznania  możliwości  podjęcia  zatrudnienia  na

lokalnym rynku pracy oraz możliwości podjęcia wskazanego szkolenia.

Najczęściej  zdiagnozowane  problemy  zawodowe,  z  którymi  borykają  się  klienci  to  brak

kwalifikacji  zawodowych  lub  zbyt  niskie,  nie  dostosowane  do  potrzeb  rynku  pracy,  krótkie

doświadczenie zawodowe lub jego brak, ale również błędnie wybrany zawód, nieodpowiadający

predyspozycjom  zawodowym  klienta  oraz  zaniżona  samoocena  związana  najczęściej  z

długotrwałym  pozostawaniem  bez  zatrudnienia.  Klientom  często  towarzyszą  obawy  przed

przeorganizowaniem  stylu  życia,  w  przypadku  podjęcia  zatrudnienia  oraz  mała  aktywność  w

procesie poszukiwania zatrudnienia.
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Doradcy zawodowi pomagali stworzyć odpowiednie dokumenty aplikacyjne, przygotować klientów

do rozmów kwalifikacyjnych lub podejmowali próbę wzbudzania motywacji do ciągłego rozwoju

oraz wykorzystywania własnego potencjału zawodowego.

Poradnictwo  grupowe  dotyczyło  głównie  tematów  pod  realne  potrzeby  tzn.  przygotowanie  do

rozmowy  z  pracodawcą,  samodzielność  i  asertywność  na  rynku  pracy,  analiza  różnych  form

organizacji  pracy,  asertywność  w  poszukiwaniu  pracy.  Spotkania  grupowe  w  poradnictwie

zawodowym mają na celu dokonanie zmian w świadomości, postaw i zachowań klientów, które

będą sprzyjać racjonalnym wyborom odpowiedniego zatrudnienia.

W ramach pomocy świadczonej dla pracodawców z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało 4

pracodawców.  Głównym  tematem  przeprowadzonych  rozmów  było  ustalenie  możliwości

otrzymania wsparcia z UP.

Doradcy  zawodowi  współpracują  z  Ośrodkami  Pomocy  Społecznej  w  zakresie  aktywizacji

zawodowej dłużników alimentacyjnych. W I półroczu 2015 r. współpraca dotyczyła monitorowania

sytuacji zawodowej 10 osób wskazanych przez OPS. 

W ramach poradnictwa zawodowego podejmowano również współpracę z lokalnymi instytucjami

pozyskującymi fundusze unijne na aktywizację osób bezrobotnych tj. Klub Integracji Społecznej  

w Nisku, Niżańskie Centrum Rozwoju w Racławicach, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości  

w Sandomierzu – biuro terenowe w Stalowej  Woli.  W ramach współpracy przedstawiciele tych

instytucji m.in. uczestniczyli  w zajęciach grupowych prezentując uczestnikom swoją ofertę oraz

przekazując cenne informacje o rynku pracy.

Z inicjatywy urzędu pracy na szkolenia grupowe skierowano 30 osób bezrobotnych. Stanowiły one

prawie 55% wszystkich osób skierowanych na szkolenia. Kierunki szkoleń grupowych dla osób

bezrobotnych były określane na podstawie:

- zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na określone zawody i specjalności,

- analizy ofert pracy,

- potrzeb zgłaszanych przez bezrobotnych,

- efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r.

Skierowanie na szkolenie indywidualne następuje na wniosek osoby bezrobotnej zainteresowanej

rozwojem  zawodowym.  Największym  zainteresowaniem  cieszyły  się  kursy:  operator  sprzętu

ciężkiego oraz szkolenia kierowców.

Realizacja  szkoleń  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Nisku  odbywa  się  również

w formie bonów szkoleniowych, stanowiących gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane

przez  niego  szkolenie  oraz  opłacenia  kosztów  poniesionych  w  związku  z  jego  podjęciem.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania
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oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub

działalności  gospodarczej.  W I  półroczu  2015  r.  wydano  łącznie  15  bonów  szkoleniowych,  w

ramach których zrealizowano 25 szkoleń, głównie z zakresu transportu drogowego.

W ramach  usług  rynku  pracy  wszyscy  pracownicy  Referatu  Usług  Rynku  Pracy  podejmowali

działania na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, polegające na objęciu Indywidualnym

Planem  Działania.  Jest  to  plan  obejmujący  podstawowe  usługi  rynku  pracy  wspierane

instrumentami rynku pracy, przygotowywany w formie dwustronnych ustaleń pomiędzy urzędem

pracy i osobami zarejestrowanymi w urzędzie, czyli przy udziale bezrobotnego lub poszukującego

pracy. IPD wyznacza cel strategiczny (zatrudnienie) i cele bezpośrednie (etapowe), ich powiązanie,

a także sposoby realizacji, które w efekcie pozwalają zrealizować plan powrotu osoby bezrobotnej

na rynek pracy.

Liczba osób przystępujących do realizacji Indywidualnego Planu Działania w I połowie 2015 r.

wyniosła ogółem 2677 osób, przy czym 1093 osoby zakończyły realizację Indywidualnego Planu

Działania podejmując zatrudnienie.

Krajowy  Fundusz  Szkoleniowy  stanowi  wydzieloną  cześć  Funduszu  Pracy,  przeznaczoną  na

dofinansowanie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  i  pracodawców,  podejmowanego

z inicjatywy  lub  za  zgodą  pracodawcy.  Głównym  celem  Funduszu  jest  zapobieganie  utracie

zatrudnienia przez osoby pracujące, które mogą być zagrożone zwolnieniem z powodu kompetencji

nieadekwatnych  do  wymagań  dynamicznie  zmieniającej  się  gospodarki.  KFS  ma  wspomóc

pracodawców  w  zdobyciu  odpowiedniej  pozycji  na  rynku  poprzez  dopasowanie  umiejętności

pracowników do aktualnych potrzeb. 

W latach 2014 - 2015 środki z KFS są przeznaczone na kształcenie i doskonalenie umiejętności

osób pracujących w wieku co najmniej 45 lat.

Wg  stanu  na  dzień  30  czerwca  2015r.  Starosta  Powiatu  Niżańskiego  otrzymał  decyzją  DF-

I.4021.18.7.2015.JW.9  z  dnia  16  lutego  2015  r.  limit  środków  z  Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego  w  wysokości  50  tys.  zł.  na  finansowanie  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy

w Nisku zadań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców. 

W  I  połowie  2015  r.  wpłynęły  dwa  wnioski  o  przyznanie  środków  z Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,  

z  czego  pozytywnie  rozpatrzono  jeden  wniosek  i  przyznano  wnioskującemu  pracodawcy

dofinansowanie w kwocie 7 398,00 zł.

Zgodnie z art. 66d-66j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd

Pracy w Nisku przystąpił w I półroczu 2015 r. do realizacji nowego programu pomocy dla osób

bezrobotnych  –  zlecania  usług  rynku  pracy.  W  dniu  12  marca  2015  r.  zawarto  umowę  RP-
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PRP.426.2.2015.  pomiędzy  Wojewódzkim  Urzędem  Pracy  w  Rzeszowie,  Wykonawcą  –

Konsorcjum Stowarzyszenie B-4 oraz Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze  

z  siedzibą  w Rzeszowie  oraz  Powiatowymi  Urzędami  Pracy w Łańcucie,  Sanoku,  Przemyślu  

i  Nisku.  Głównym  celem  usługi  zlecania  działań  aktywizacyjnych  jest  doprowadzenie  do

zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Udział

osób  bezrobotnych  w  zleconych  działaniach  aktywizacyjnych  nie  powoduje  utraty  statusu

bezrobotnego, jednak w tym okresie urząd nie kieruje do osób skierowanych innych form pomocy

określonych w ustawie.

Okres  realizacji  umowy  o  świadczenie  działań  aktywizacyjnych  trwa  24  miesiące,

a łączna ilość objętych wsparciem bezrobotnych wynosi 1500 osób łącznie w czterech powiatach

(po  375  osób  w  każdym  powiecie).  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Nisku

w I półroczu 2015 r. zgodnie z zawartą umową dokonywał doboru osób bezrobotnych biorących

udział w zlecaniu z uwzględnieniem liczby, struktury oraz profilu, tworzył listy uczestników oraz

organizował spotkania informacyjne dla uczestników. Sporządzano również listy rezerwowe w celu

przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

W miesiącach maj i czerwiec zorganizowano 27 spotkań informacyjnych dla uczestników zlecania

działań aktywizacyjnych i wydano 417 skierowań do realizatora działań aktywizacyjnych, z czego

16 osób po skierowaniu nie podjęło działań, 36 uczestników przerwało udział z różnych powodów,

a 6 uczestników podjęło zatrudnienie.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Starosta Powiatu Niżańskiego dysponował limitem środków

Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2015 w wysokości 11 389,8 tys. zł, w tym:

1) ALGORYTM w wysokości 10 226,7 tys. zł, (decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

30  marca  2015 r.  wydana  po  ustaleniu  ostatecznych  kwot  na  podstawie  ustawy  budżetowej,

uchylająca pierwszą decyzję z dnia 23 grudnia 2014 r. na kwotę 10 226,7 tys. zł (bez zmian).

2)  Dofinansowanie  z  rezerwy Ministra  w  kwocie  248,7  tys.  zł  realizacji  programów  na  rzecz

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

do 25 roku życia (wniosek PUP z dnia 8 stycznia 2015 r. - decyzja z dnia 28 stycznia 2015 r.), z

limitu realizowane są bony  stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie i bony szkoleniowe.

3)  Dofinansowanie  z  rezerwy Ministra  w  kwocie  314,4  tys.  zł  programów  na  rzecz  promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (wnioski

PUP z dnia 30 marca 2015 r. - decyzja z dnia 30 kwietnia 2015 r.

4)  Dofinansowanie  z  rezerwy Ministra  w  kwocie  600,0  tys.  zł  realizacji  programów  na  rzecz

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób w wieku
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30  -  50  lat  (wniosek  z  dnia  26  maja  2015  r.-  decyzja  z  dnia  18 czerwca  2015  r.)  –  z  limitu

realizowane są prace interwencyjne, staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności

gospodarczej i refundacja doposażeń stanowiska pracy. 

Dyrektor Rutyna poinformował, że na dzień  25 sierpnia 2015 r. limit środków Funduszu Pracy na

programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

wynosi: 12 409, 3 tys. zł. W porównaniu do stanu z 30 czerwca 2015 r. limit środków FP został

zwiększony o  1 019,5  tys.  zł.  Środki  te  PUP pozyskał  na dofinansowanie  programów na  rzecz

promocji  zatrudnienia,  łagodzenie  skutków  bezrobocia  i  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych

z rezerwy Ministra (wnioski z dnia 14 lipca 2015 r. - decyzja z dnia 5 sierpnia 2015 r.) - dla osób

bezrobotnych w wieku do 25 roku życia - 520,6 tys. zł (prace interwencyjne, staże, jednorazowe

środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  bony  stażowe  i  zasiedleniowe,  refundacja

wyposażenia stanowiska pracy) oraz dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy 498,9 tys. zł.

(prace interwencyjne, roboty publiczne i staże).

Co do form przeciwdziałania Dyrektor poinformował, że od początku roku:

- na prace interwencyjne z Algorytmu wykorzystano 549 280 zł; skierowano do pracy  - 73 osoby,

                                         z rezerwy Ministra wykorzystano 40 tys zł – skierowano – 9 osób,

                                          z rezerwy ministra  57 584 zł – skierowano – 11 osób,

                                           ze środków pozakonkursowych – 558 600 zł – skierowano 66 osób.

Dyrektor poinformował, że z tą formą jest coraz trudniej, bo ustawodawca wprowadził zapis, że nie

tylko prywatni pracodawcy maja obowiązek zatrudnić na 3 miesiące takiego bezrobotnego, ale  

i samorządy. Z powodu tego obostrzenia pozostają wolne środki w każdym przedziale wiekowym

na prace interwencyjne.

- Na staże przeznaczono na początku roku  3 260 993zł, zaangażowano 2 000 676 zł.

- na roboty publiczne przeznaczono 619 500 zł – zaangażowano 554 706 zł. Dwa tygodnie temu do

dyspozycji  samorządów dane było 200 tys  zł  dla osób poniżej  25 roku życia tj  32 osoby na 3

miesiące.

- na szkolenia zaplanowano  393 297 zł, zaangażowane jest 158 841 zł i kierowanych zostało 5

osób.

-na studia podyplomowe zaplanowano 37 000 zł,  skierowano 5 osób są jeszcze  rezerwy, jeżeli

będzie zapotrzebowanie.

- na rozpoczęcie działalności przeznaczonych było 2 389 000 zł. Zaangażowanych było do końca

czerwca 1 180 000 zł, działalność rozpoczęło 58 osób. Do dnia dzisiejszego jest to zdecydowanie

większa ich liczba ( tygodniowo średnio 3 umowy są podpisywane).

Dyrektor poinformował, że nowe formy aktywizacji najogólniej przedstawiały się następująco:
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- bon stażowy- zaplanowana kwota  710 776 zł – zaangażowana – 604 577 zł, skierowanych ponad

40 osób,

- bon zatrudnieniowy -  zaplanowano 146 580 zł – zaangażowane 66 376 zł, skierowano 3 osoby,

- bon zasiedleniowy – zaplanowano38 000, zwiększono do 129 900 zł – zaangażowano 122 186 zł

skierowano 56 osób,

- dofinansowanie do wynagrodzenia – zaplanowano po zwiększeniu 208 250 zł – zaangażowano

190115 zł – skierowano 13 osób.

Dyrektor  stwierdził,  że  pokrótce  tak  wygląda  sytuacja  w bieżącym roku i  w przypadku  pytań

postara się wyjaśnić.

Radna G. Karnat zapytała o tę prośbę w sprawie pomocy w wydatkowaniu tych środków 1 800 tys

zł: na co konkretnie mogą one być wydatkowane?

Dyrektor  wyjaśnił,  że  to  są  środki  przyznane,  ale  nie  jest  jeszcze  podpisana  umowa  między

Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Wojewódzkim Urzędem i następnie PUP. Na wydanie tak

dużych środków jest mało czasu. Ustalone zostało, że będą to dotacje na wyposażenie stanowiska

pracy i na rozpoczęcie działalności: 20 tys.  Poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie nabór

wniosków.

Radna G. Karnat zapytała, czy nie można przesunąć tej granicy wieku – 25 lat.  Młodzi kończą

wówczas studia, jeszcze studiują. Przykładowo przesunąć do 30 lat.

Przewodniczący poprosił o następne pytania, celem ich zebrania.

Wiceprzewodniczący   T.Oleksak  zapytał  Dyrektor  o  przypuszczalne  powody  spadku  ilości

bezrobotnych  i  czy  to  tendencja  stała.  Zapytał  też  o  wspomniane  zwolnienia  grupowe:  jakich

podmiotów ma to dotyczyć.

Burmistrz J.Ozimek stwierdził,  że z wypowiedzi Dyrektora wynika,  że bezrobotnych w Gminie

Nisko jest 1364, spadek o 21%. Zapytał, czy wskaźnik 20,1 to bezrobocie w Gminie Nisko, czy 

w Powiecie Nisko.

Dyrektor  potwierdził,  że  w Powiecie.  Twierdził,  że  osobno dla  Gminy nie  liczy się  wskaźnika

bezrobocia, GUS tego nie wymaga. Wielkości określa się w skali powiatu.

Radny B. Borowiec zauważył, że informacja Dyrektora była obszerna i wynika z niej dwie sprawy:

spadek bezrobocia wykazywany w ostatnich miesiącach to sezonowość, naturalna rzecz. Zauważył,

że  choć  warunki  podobne,  to  bezrobocie  w  innych   powiatach  jest  niższe:  dębickim  -12%,

krośnieńskim  –  7%,  stalowowolskim  –  13%.  Znaczy,  że  samorządy,  które  zainwestowały  w

tworzenie  warunków  dla  przedsiębiorczości  mają  niższe  bezrobocie.  Zauważył  też,  że  można

wyliczyć bezrobocie w Gminie Nisko. Ne jest ono ani gram niższe niż 20%.  Kluczowym pytaniem

jest : jaka jest w Gminie Nisko liczba osób aktywnych zawodowo. To jest pierwsze pytanie, które
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chciał zadać w sprawie bezrobocia w Nisku. Dalej zapytał Dyrektora, czy Urząd Pracy dysponuje

systemem  zachęt  dla  firm  nowo  powstałych,  zatrudniających  ludzi  na  naszym  terenie.  Na  co

mógłby liczyć potencjalny pracodawca, który chciałby ulokować firmę na terenie naszej Gminy?

Dyrektor P.Rutyna odpowiadając radnej G. Karnat stwierdził, że ani Urząd Pracy ani Starostwo nie

są  kompetentne  do  manipulowania  kryterium wieku.  Owszem,  czynione  są  różne  starania,  ale

narzucone kryteria są kontrolowane.

Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego T.Oleksaka wyjaśnił, że w I półroczu br. 1325

osób podjęło pracę w tym 311 pracę subsydiowaną. Ile osób wyjechało za granicę nie wiadomo, bo

tego nie wymaga ani GUS ani ministerstwo. Niektórzy młodzi rejestrują się tylko po to, by mieć

ubezpieczenie.  Zaznaczył,  że  tendencja  zniżkowa  nastąpiła  w  całym  województwie,  nawet  

w rejonie  bieszczadzkim.  Przykładowo powiat  brzozowski  ma  20,1  stopę  bezrobocia,  a  5  800

bezrobotnych. Powiat Tarnobrzeski ma stopę bezrobocia 11,3 a miasto Tarnobrzeg – 13,0. Leżajsk

ma 4 600 bezrobotnych a stopę – 16,7, więc też nie najlepiej jest, choć mają większe zakłady pracy.

Odpowiadając  na pytanie radnego Borowca o liczbę osób aktywnych zawodowo,  to  UP

takiej statystyki nie prowadzi. Tylko GS może mieć metodologię do spisu powszechnego i może

liczyć i podawać takie dane.

Co do zachęt dla nowych pracodawców, to Dyrektor wyjaśnił, że gdyby pracodawca zwrócił się z

wnioskiem to PUP może mu zaoferować: przeszkolenie pracowników, prace interwencyjne, staże i

wyposażenie  stanowiska  pracy.  Mogą  być  te  formy  zastosowane  lub  jakiś  bon:  stażowy,

zatrudnieniowy  czy  zasiedleniowy.  Poinformował,  że  jest  bezpośredni  podgląd  do  Urzędu

Marszałkowskiego,  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy:  czy  rusza  jakiś  program,  jakiś  fundusz  dla

bezrobotnych. Jest na bieżąco informacja i możliwość śledzenia szans poprzez internet, terminów

składania wniosków.

Raz jeszcze zapytał Burmistrz o stopę bezrobocia w Gminie Nisko. 

Dyrektor podkreślił, że można podać jedynie dla Powiatu Niżańskiego, bo tego wymaga GUS i tak

się liczy. Gdyby każda gmina zaczęła liczyć, to okazałoby się, że stopa bezrobocia wynosi 200%.

Radny B.Borowiec stwierdził,  że  przygotował  się do sesji.  Podkreślił,  że  ta  liczba osób

aktywnych  zawodowo  jest  kluczowa.  Podstawowym  błędem  przy  wyliczaniu  bezrobocia  jest

dzielenie bezrobotnych przez liczbę osób w wieku produkcyjnym. Wychodzi wówczas bezrobocie

w wysokości 10%, 9% czy 8%. Ale w osobach wieku produkcyjnego są wszyscy powyżej 15 roku

życia, więc i uczący się i pozostający na zasiłkach różnych. Należy liczbę bezrobotnych podzielić

przez liczbę osób aktywnych zawodowo w danej gminie. Liczbę osób aktywnych zawodowo podaje

co miesiąc GUS. To zmniejsza o połowę liczbę, przez którą się dzieli. Z tych 15 tys okazuje się, że

biernych  zawodowo  jest  ok  7000.  Radny  podkreślił,  że  gdybyśmy  tak  źle  liczyli  wskaźnik
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bezrobocia,  to  byłoby ono niższe  niż  wszędzie,  gdzie  liczą popranie.  Jeżeli  się  myli,  to  prosi  

o skorygowanie. Zaznaczył, że za dwa miesiące, gdy okres umów wakacyjnych, sezonowych się

zakończy, to wskaźnik bezrobocia nie będzie wynosił 20%. Wszyscy o tym wiemy.

Dyrektor PUP raz jeszcze powtórzył,  że  Urząd takich informacji  nie przygotowuje i  nie

podaje. Obowiązuje to, co podaje GUS.

Radny S. Naprawa zauważył,  że Dyrektor wspomniał, że mają nastąpić zwolnienia grupowe na

naszym terenie. Pytanie już był zadane :czy można podać informację jakich podmiotów to dotyczy?

Dyrektor wyjaśnił, że chodzi o Pocztę Polską, PKO BP i firmę spoza terenu naszej gminy, w której

nasi bezrobotni są zatrudnieni a która zwolnienia grupowe przewiduje w tym roku.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  zamknął  realizację  punktu  i  podziękował  Dyrektorowi  PUP  za  przybycie,

przygotowanie i przedstawienie informacji.

Ad 6.

Skarbnik T.Dziewa stwierdził, że Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze (zał nr 3) było

analizowane na posiedzeniach stałych Komisji Rady przez cały tydzień, niektórzy radni wysłuchali

informacji 2 i 3-krotnie, więc nic nowego nie można już powiedzieć. Podkreślił, że sprawozdanie to

nie podlega opiniowaniu ani zatwierdzeniu, więc ewentualnie może potrzebne jest jakieś dodatkowe

wyjaśnienie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J.Graniczny poinformował, ze Komisja analizowała

informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze i zaopiniowała ją pozytywnie.

Żadnych pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 7.

Informację  o  stanie  zaawansowania  realizacji  inwestycji  za  I  półrocze  przedstawił  Burmistrz

J.Ozimek.  Zaznaczył,  że  oczywistym  jest  iż  realizacja  inwestycji  w   półroczu  to  rozpoczęcie

najczęściej.  Pełne  wykonanie  i  finansowanie   najczęściej  następuje  w  końcówce  II  półrocza.

Podkreślił Burmistrz, że rok ten jest trudny jeśli chodzi o podejmowanie decyzji: wyczekiwaliśmy,

czy  będą  uruchomione  środki  unijne.  Okazało  się,   że  jeszcze  nie,  stąd  niektóre  inwestycje

ogłoszone zostały później.  Burmistrz zaznaczył,  że nie widzi zagrożeń dla realizacji inwestycji.

Wyjaśni,  że  sprawozdanie  dotyczy  roku  2015,  więc  radni  nie  mają  pełnej  informacji  co  do

realizowanych  inwestycji,  bo  są  inwestycje  niewygasające  z  2014r.  Na  posiedzeniach  Komisji

informował szczegółowo. 

Podkreślił, że najważniejszym przedsięwzięciem jest remont dróg na osiedlu Centrum nr 2 w Nisku.
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Jest  dofinansowywane  w  stosunku  50:50  z  tzw  „schetynówek”.  Sukcesem  jest  realizacja

bezwykopowej  renowacji  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Piłsudskiego.  Z  tzw.  „powodziówek”

dofinansowywane jest zadanie przebudowy ul. Kilńskiego wraz z przebudową kanalizacji. Prace są

rozpoczęte. Część kanalizacji będzie szła środkiem jezdni, część będzie wyburzona i wybudowana

od  podstaw.  Również  z  „powodziówek”  dofinansowywane  jest  rozpoczęte  zadanie:  „remont  l.

Wyszyńskiego  wraz  z  remontem  kanalizacji  metodą  bezwykopową”.  Dzięki  uzyskaniu

dofinansowania nie obciąża to budżetu Gminy w tak dużej skali.

Dalej Burmistrz poinformował, że remonty dróg gminnych zostały podzielone na kilka zadań (by

usprawnić realizację) i tak ogłoszono przetargi. Rozstrzygnięte są przetargi na ul. Mickiewicza i

Zielona w Nisku i ul. Lubelska Boczna w Racławicach. Rozstrzygnięty też przetarg na remont dróg:

ul. Borowa, Końcowa oraz drogi wewnętrznej od ul. Sopockiej na os. Malce i remont poboczy i

zjazdów  na  ul.  Karasia  w  Nisku.  Rozstrzygnięto  również  przetarg  na  modernizację  drogi

dojazdowej do gruntów rolnych w Zarzeczu  - ostatni odcinek ul. Hawryły. Opracowano również

dokumentację  remontu  drogi:  ul.  Nowa-Boczna,  Usługowa  w  Nisku,  ul.  Sanowa,  Słoneczna,

Zielona,  Akacjowa  w  Zarzeczu.  Trwa  projektowanie  remontu  dróg:  ul.  Wilcza  w  Nisku,

Nadjeziorze, Akacjowa i Kwiatowa w Racławicach.

Dalej Burmistrz poinformował, że zakończono renowację bezwykopową kanalizacji sanitarnej w

rejonie ul. 11 Listopada, sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta (od  Rzeszowskiej

do  Głowackiego)  i  przy  ul  Głowackiego.  Burmistrz  poinformował,  że  pewien  odcinek  został

wyłączony z uwagi na brak zgody mieszkańców. 

Opracowana została dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krętej, Bema i

Krótkiej w Nisku.

W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Wolinie. Nowa Wieś

będzie miała zdecydowaną część kanalizacji i nową drogę.  Zakończony temat kanalizacji sanitarnej

w rejonie ul. Reymonta (od ul. Głowackiego do Dolnej).

Trwa projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Kończycach. Dzięki staraniu Rady

Sołeckiej projektanci mogą realizować prace, złagodzono niechęć niektórych mieszkańców.

Zakończono powiększanie zbiornika małej retencji. Jest w trakcie końcowego rozliczania.

Trwają  prace  wykończeniowe  w  wbudowanym  budynku  socjalnym  przy  ul.  Wyszyńskiego.

Zakończony budynek  szatniowy w Podwolinie.  W trakcie  realizacji  jest  dobudowa oświetlenia

dróg. Również w trakcie jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów

użyteczności publicznej: PSP Nr 1, PSP Nr 4, ZS Nr 3 w isku, ZS w Nowosielcu oraz budynków

socjalnych  przy  ul.  Sandomierskiej.  Opracowywana  jest  dokumentacja  projektowa  punktu

selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych.  Złożony został  wniosek  o  ogłoszenie  przetargu na
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opracowanie  dokumentacji  projektowej  krytej  pływalni  w  Racławicach.  Rozpoczęto  prace  nad

dokumentacją  projektową  dla  zadania:  Zagospodarowanie  zbiornika  małej  retencji  w  Nisku  na

Osiedlu Podwolina.

Burmistrz  poinformował,  że  mimo  trudności  ogłoszono i  rozstrzygnięto  16  przetargów.  Trwają

przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.

„Przebudowa odcinka nr 19 relacji Kuźnica – Barwinek polegająca na budowie ścieżki rowerowej

na  odcinku  Nisko-Nowosielec.  Również  w  przygotowaniu  jest  opracowanie  dokumentacji

projektowej przebudowy części istniejącego budynku szkoły na przedszkole w Nisku-Podwolinie.

Burmistrz podkreślił, że w stosunku do lat ubiegłych nie jest tak, że na przetargach cena spada – jak

bywało – nawet do 50%. Obecnie utrzymuje się w granicach 80% kwoty danej do przetargu.

Radna  A.Stępień  zapytała,  czy  nie  ma  zagrożenia  dla  realizacji  inwestycji:  nawet  te  zerowe

inwestycje będą rozpoczęte lub zrealizowane ?

Burmistrz  potwierdził.  Zauważył  że  jedynie  w  przypadku  dużego  załamania  pogody,  opadów

byłoby zagrożenie dla realizacji kanalizacji w Nowej Wsi.

Radna G.Karnat zapytała, czy odbył się przetarg na dostawę tłucznia.

Burmistrz potwierdził.

Ad 8.

1/ Przewodniczący Zespołu ds opiniowania kandydatów na ławników poinformował, że Zespół nie

wnosi  uwag  do  zgłoszeń  dotyczących  kandydatów  (zał  nr  4).  Wszelkie  materiały  dotyczące

wyborów ławników były dla radnych dostępne w Biurze Rady Miejskiej.

Dla  przeprowadzenia  tajnego  głosowania  w sprawie  wyboru  ławników na  kadencję  2016-2019

Rada powołała jednogłośnie komisję skrutacyjną.

Po ukonstytuowaniu się komisja w składzie:

Przewodnicząca -  E.Szymik,

członkowie: Z.Kotuła i Z. Łuka, po przygotowaniu kart poinformowała, że radny dokonuje wyboru

poprzez postawienie znaku „x” w kratkach, obok nazwisk co najwyżej 7 kandydatów. Głos jest

nieważny w przypadku  postawienia  znaku „X” przy nazwiskach  więcej  niż  7  kandydatów lub

niepostawienia znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata. 

Po odczytaniu kolejno nazwisk radnych, oddaniu przez nich głosu i przedstawieniu przez komisję

skrutacyjną protokołu Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/80/15

. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019  (zał nr 5) 

2/  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2015r  przedstawił  Skarbnik

T.Dziewa. Poinformował, że w pierwotnej wersji przedstawiał się on następująco:
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W § 1 uchwały zwiększa się dochody budżetowe z następujących źródeł:

1) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 23.700 zł

2) z odsetek bankowych 100.000,00 zł

3) z podatku od nieruchomości  osób prawnych 88.800 zł

4) z podatku leśnego od osób prawnych 30.000 zł

5) z podatku od spadków i darowizn 20.000,00 zł

6) z podatku od czynności cywilno-prawnych 50.000,00 zł

Dotychczas  osiągnięte  dochody  z  powyższych  źródeł  wskazuje,  że  zwiększenie  dochodów

wykonanych w punktach 1-6 jest realne.

7) zwiększenie subwencji oświatowej o 56.000 zł wynika z decyzji Ministra Finansów.

Zwiększone dochody w kwocie 368.500 zł przenosi się na następujące wydatki:

1) Zakup wiaty przystankowej – 6.000 zł

2) Klimatyzacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki – 18.000,00 zł

3) Zakup materiałów dla OSP Nowosielec – 1.500 zł

4) Wydatki na zakup materiałów w Szkołach Podstawowych 46.000,00 zł i w gimnazjach 10.000,00

5) Na wynagrodzenia i składki w świetlicy środowiskowej – 37.000 zł

6) Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 250.000 zł

W § 2 uchwały przenosi się wydatki poprzez ich zmniejszenie o 243.000 zł i dotyczą:

1)  Opracowanie  dokumentacji  zagospodarowania  biurowca  byłych  zakładów  drzewnych  pod

potrzeby Domu Pomocy Społecznej – 150.000,00 zł

2)  Kanalizacja sanitarna Nowa Wieś – oszczędności po przetargu – 93.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o 243.000 zł dotyczy:

1) Dokumentacja budynku magazynowego os. Podwolina 8.000 zł

2) Modernizacja sieci kanalizacyjnej na os. Centrum w Nisku – 200.000 zł

3) Zwiększenie o 35.000 zł wydatków na zadanie " Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez

rozbudowę i nadbudowę budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Nisku – Osiedle

Podwolina".

Dalej  Skarbnik  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  Burmistrz  przedkłada  autopoprawkę  do

projektu: proponuje dodatkowe przeniesienie wydatków w §2 projektu uchwały:

1.  Zwiększyć  wydatki  o 6.000 zł  na zakup wiaty przystankowej  do zamontowania przy zatoce

autobusowej w Nisku przy ul. 1000-lecia.

Dział 600  Rozdział 60016  §6060 – 6.000 zł

2. Zwiększyć wydatki o 70.000 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i

modernizacji  budynku  przy  ul.  3-go  Maja  w  Nisku  na  potrzeby  Środowiskowego  Domu
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Samopomocy – 70.000 zł

Dział 700  Rozdział 70095  §6050 – 70.000 zł

3. Zwiększyć wydatki na opracowanie dokumentacji zadania "Dokumentacja projektowa kuchni  

z zapleczem i instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Nisku.

Dział 801 Rozdział 80104 §6050 – 5.000 zł

4. Zwiększyć wydatki o kwotę 25.000 zł na zadanie "Dokumentacja oświetlenia dróg"

Dział 900  Rozdział 90015  §6050 – 25.000 zł

Pokryciem  Zwiększonych  wydatków  w  kwocie  106.000  zł  będzie  zmniejszenie  wydatków  na

zadanie  "Rozbudowa zbiornika  małej  retencji  w Nisku na  Oś.  Podwolina".  Są to  oszczędności

poprzetargowe.

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

zarówno projekt, jak i autopoprawkę Burmistrza i całość została zaopiniowana pozytywnie.

Radny  G.  Bis  zaznaczył,  że  ma  pytanie  nie  odnoszące  się  do  konkretnych  zapisów  projektu

uchwały, ale ogólnie: są w Zarzeczu dwa obiekty: szatnia klubu sportowego i budynek przedszkola.

Oba są mocno zdegradowane, wymagają natychmiastowej poprawy, zwłaszcza, że czerpane są z

nich korzyści.  Sprawa była zgłaszana wcześniej.  Zapytał,  czy Burmistrz  zamierza podjąć w tej

sprawie jakieś działania?

Przewodniczący Rady zauważył,  że to pytanie powinno być zadane w wolnych wnioskach. Nie

dotyczy omawianego projektu uchwały.

Radny  Z.  Łuka  zgłosił  -  odnośnie  działu  750  rozdziału  75023  § 6060  –  wydatki  na  zakupy

inwestycyjne  jednostek  budżetowych  (klimatyzacja  budynku  przy  ul.  Kościuszki)  -  wniosek  

o zmianę treści tego punktu z przeznaczeniem kwoty 18 tyś zł na rozszerzenie przygotowywanej

dokumentacji  z  zakresu  robót  adaptacyjnych  wspomnianego  budynku   o  prace  dotyczące

wykonania termoizolacji stropów i dachu od wewnątrz, co przyczyni się w znacznym stopniu do

oszczędności  energii  cieplnej  w  zimie  i  brakiem  konieczności  dogrzewania  pomieszczeń

grzejnikami  elektrycznymi  oraz  wykonania  instalacji  centralnej  klimatyzacji  w całym budynku.

Pomieszczenia  biurowe,  sale  wystawiennicze  czy  sala  ślubów  potrzebują  stałej  klimatyzacji  z

możliwością regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu indywidualnie. Wykonanie centralnej

klimatyzacji pozwoli na to by nie szpecić budynku zewnętrznymi wentylatorami czy wymiennikami

ciepła  umieszczonymi  na  zewnętrznych  ścianach  budynku,  który  ma  charakter  zabytku  a

umieszczenie  tych  urządzeń  poza  budynkiem lub  w specjalnym pomieszczeniu.  Ponadto  jedno

urządzenie  pozwoli  zaoszczędzić  zużycie  energii  elektrycznej  a  także  koszty  konserwacji  i

remontów tych urządzeń. Podkreślił, że podejmując tą decyzję dzisiaj załatwiamy całkowicie temat

remontu tego budynku wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi.
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Pani Burmistrz T.Sułkowska wyjaśniła, że modernizacja tego budynku i przeznaczenie pomieszczeń

pod  potrzeby  muzealno-wystawiennicze  znalazło  się  w  Projekcie  Regionalnych  Inwestycji

Terytorialnych. Został przygotowany i złożony wniosek, opracowana dokumentacja projektowa na

modernizację  tej  oficyny  pałacowej.  Zmieniając  funkcję  tego  budynku  wykonamy  zapewne

klimatyzację. Jednakże dotyczyć to będzie jedynie parteru, bo tylko parteru dotyczy zmiana funkcji

budynku. Środki w projekcie budżetu dotyczą wykonania klimatyzacji na piętrze tego budynku,  

w naszych referatach USC i Spraw Obywatelskich oraz Zespole Obsługi Szkół. Pani Burmistrz

zaznaczyła, że w okresie 30-sto stopniowych upałów w tych pomieszczeniach temperatura wynosiła

chyba 50stopni. Burmistrz wyraził zgodę na wcześniejsze kończenie pracy przez pracowników tych

referatów. Tam musimy wykonać klimatyzację. Klimatyzacja parteru będzie w Projekcie, gdy tylko

pojawią się nabory do tego programu.

Burmistrz J.Ozimek dodał, że przy klimatyzacji jest tam przewidziana zbiorcza sieć i nie ma obaw,

że będą budynek szpecić pojedyncze elementy. Przyznał, że uwaga ta jest słuszna, ale projektanci

rozwiążą ten problem umieszczając te zbiorcze urządzenia z tyłu budynku. 

Radny  Z.Łuka  stwierdził,  że  jeżeli  sieć  będzie  zbiorcza,  a  urządzenia  ukryte,  to  nie  wnosi

zastrzeżeń.

Więcej pytań nie zadano.

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

U C H W A Ł Ę   Nr XII/81/15

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

3/  Przewodniczący poinformował,  że następny projekt  uchwały dotyczy zatwierdzenia taryf  dla

zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania  ścieków przedstawionych  przez

Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka zo.o. w Nisku. Poprosił  Burmistrza o zabranie głosu.

Burmistrz zaproponował, by pozostawić ceny na niezmienionym poziomie i dla odbiorców

indywidualnych dalej stosować dopłatę do wody.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Ref  W.Pracoń. Poinformował, że MZK złożył wniosek 19

sierpnia,  więc z zachowaniem terminu pozwalającego na wejście taryf od 1 listopada.  Wniosek

został  sprawdzony  pod  względem  merytorycznym  i  formalnym.  Nie  stwierdzono  braków

formalnych, rachunkowo jest poprawny. Projekt zawiera taryfy, gdzie cena wody ulega obniżeniu o

2 gr/m3 a ścieki drożeją o 34 gr/m3.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej M.Pachla przedstawił

pozytywną opinie Komisji względem przedłożonego  projektu.

Radna A.Stępień stwierdziła, że:
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- w 2015r SANEPID wydał na 76 dni decyzję o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia,

- w marcu, w czasie awarii sieci mieszkańcy dowiedzieli się o fakcie dopiero po 5 dniach,

- 15, 16, 17 i 18 września br woda w Podwolinie nie nadawała się do użycia (radna zaprezentowała

zdjęcia )

-  1/3  sieci  jest  nieszczelna,  zdegradowana.  Przypomniała,  że  w programie  naprawczym Prezes

przywoływał straty wody w Jaśle. Podkreśliła, że woda w Jaśle kosztuje 3,77 zł.

- w okresie prezesury Pana Z.Kuziory sprzedaż wody spadła o 219m3.

 Co do ścieków radna wyraziła obawy, że nie wszystkie ścieki trafiają na oczyszczalnię, tak donosi

ostatnio  prasa.  Podała  wyliczenia  z  których  wynika,  że  przez  ostatnich  6  lat  nie  zostały

zafaktorowane  sieci  w  ilości  3  610  990m3,  czyli  ok  600m3/  rok.  Do  dziś  problem  nie  jest

załatwiony.

Podsumowując  stwierdziła, że wprawdzie Prezes dokonał modernizacji SUW, ale woda pozostawia

wiele do życzenia. Otrzymuje Prezes dopłatę do wody w wysokości 32 gr, ale to ani Burmistrz ani

Prezes nie dokłada, ale mieszkańcy sami sobie dopłacają do wody. W roku 2014 Burmistrz umorzył

MZK 70 958 zł podatku. W roku 2014 Prezes otrzymał 14 tys zł nagrody i od lipca 2015 1000 zł

podwyżki.  A ludziom funduje  2  gr/m3 tj  na  rodzinę  miesięcznie  pudełko  zapałek  i  podwyżkę

ścieków o 34gr/m3. Zgłosiła  wniosek o obniżenie ceny wody o 50 gr/m3 i pozostawienie ceny

ścieków na dotychczasowym poziomie.

Radna G.Karnat stwierdziła, że była mowa o nagrodach i podwyżce dla Prezesa. To Burmistrz musi

akceptować takie działania, a efektów pracy Prezesa jakoś radni nie widzą. Zapytała Burmistrza za

co te nagrody zostały przyznane.

Przewodniczący Z. Kotuła zapytał, czy Rada może na tym etapie wnioskować o obniżenie taryf, bo

ma wątpliwości.

Radny B.Borowiec zgłosił  wniosek o cofnięcie  wszystkich podwyżek,  począwszy od podwyżki

Burmistrza,  która  skutkowała  kolejnymi  i  z  poczynionych  oszczędności  sugeruje  dopłatę  

w wysokości 50 gr/m3 do wody dla mieszkańców.

Kierownik W.Pracoń stwierdził, że co do wysokości taryf wnioski składać może tylko Spółka. Rada

może wniosek odrzucić, jeżeli stwierdza naruszenie przepisów, ale tu sytuacja taka nie występuje.

Rada może też taryf nie przyjąć, nie podjąć uchwały,  ale taryfy wówczas i tak wejdą w życie  

z  dniem 1  listopada.  Jedyną  możliwością  złagodzenia  dla  mieszkańców tego,  co  dziś  zostanie

uchwalone to utrzymanie tej dopłaty, o czym mówił Burmistrz na wstępie.

W związku z powyższym wniosek o zmianę wysokości taryf nie został poddany pod głosowanie.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (zał nr 7).
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Za podjęciem uchwały: 0 głosów

Przeciw podjęciu uchwały: 21 głosów.

Przewodniczący  Rady  oznajmił,  że  uchwała  nie  została  podjęta.  Dodał,  że  taryfy  o  które

wnioskowała Spółka MZK wchodzą w życie od 1 listopada 2015r.

Odpowiadając na pytanie radnej G.Karnat w sprawie nagród i podwyżki płac dla Prezesa MZK

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli Rada Nadzorcza wnioskuje o podwyżkę płac, to nie sprzeciwia się.

Poza tym Prezes otrzymał nagrodę jubileuszową, bo akurat z przepisów tak wynikało. W ubiegłym

roku  otrzymał  dwa  razy  po  7000  zł  nagrody,  o  czym  informowana  była  radna  A.Stępień  

w odpowiedzi na zapytanie w tej sprawie.

4/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami przedstawiła

Pani  Kierownik  M.  Biało-Gajda.  Materiały  radni  otrzymali  wraz   zaproszeniem  na  sesję.

Poinformowała,  że przedłożony projekt Programu na lata 2015-2018 jest  aktualizacją Programu

2008-2012. Przygotowanie takiego Programu jest obowiązkiem ustawowym gminy wynikającym z

art.  87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Gminny Program  przyjmuje rada

gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opinia taka była

uzyskana, jest w załączniku.

Poinformowała, że obecny Program został zlecony bezpośrednio po po uchwaleniu mpzp „Centrum

w Nisku”. Program uwzględnia zapisy z I zmiany Studium uchwalonej w 2010r i mpzp Centrum

uchwalonej w marcu 2015r. Zaznaczyła, że poprzedni Program był do 2012r, ale uchwalenie mpzp

Centrum przedłużało się i należało poczekać z aktualizacją do chwili obecnej, by móc pewne zapisy

z planu przenieść do Programu. Plan Centrum zawiera najwięcej obiektów zabytkowych, określono

w nim zasady i kierunki ochrony zabytków. Pani Kierownik poinformowała, że na terenie Gminy

Nisko jest 13 obiektów zabytkowych z wpisem do Rejestru Zabytków. Większość tych obiektów to

własność Gminy Nisko lub parafii. Podkreśliła, że dla terenu Gminy opracowana została Gminna

Ewidencja  Zabytków.  Są  to  obiekty  o  obniżonej  ochronie,  ale  wymagają  ciągłej  pielęgnacji.

Poinformowała,  że większość zadań dotyczących obiektów gminnych z poprzedniego Programu

zostało zrealizowanych. 

Przedkładany Program jest spójny z programami jednostek nadrzędnych m.in.:

- z Krajowym Programem Opieki nad Zabytkami 2014-2017

- Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami 2014-2017

- Programem Rozwoju Kultury 2010-2020.

Dodała,  że  w  Programie  zostały  wskazane  również  źródła  finansowania  zadań:  krajowe  i

zagraniczne:  dotacje  Ministra  Kultury,  dotacje  Marszałka  Województwa,  dotacje  Konserwatora

Zabytków i dotacje gminne, jeżeli Rada podejmie stosowną uchwałę. Ze źródeł zagranicznych to są
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fundusze unijne i programy norweskie.

Pani Kierownik podkreśliła, że Program Ochrony Zabytków jest dokumentem ogólnodostępnym,

podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Podkarpackiego  oraz  zostanie

zamieszczony w BIP naszego Urzędu.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem przedłożonego projektu uchwały.

Radna  A.Stępień  zauważyła,  że  nie  jest  wyraźnie  napisane  kto  przedkłada  projekt  uchwały,

uzasadnienie nie jest podpisane, program uchwala nie Rada Gminy ale Rada Miejska. Zapytała kto

opracował Program i ile Gmina zapłaciła.

Pani Kierownik wyjaśniła, że Program opracował Pan Piotr Błasiak z Tarnobrzega, współpracujący

z Konserwatorem zabytków. Program kosztował 4 tys zł.  Zaznaczyła, że poprzedni był również

zlecany do wykonania poza Urząd.

Radna A.Stępień zwróciła uwagę, że w pkt 6. Zasady oceny realizacji gminnego programu opieki

nad  zabytkami  jest  zapis:  „Wskazane  jest  aby  sprawozdania  z  realizacji  Programu  były

przekazywane do wiadomości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.” Jeżeli nie wymaga tego

ustawa, a sprawdziła, że nie wymaga, to nie należy wykraczać poza ustawę i nakładać obowiązku

dodatkowego poprzez taki zapis. Zgłosiła wniosek o wykreślenie tego zapisu.

Radny B.Borowiec zapytał Radcy Prawnego A.Barć, czy uchwała może wykraczać poza ustawę.

Jego zdaniem ten zapis wykracza.

Zdaniem Radcy,  jeżeli  ustawa  nie  zawiera  szczegółowych  ram,  daje  pewien  luz  decyzyjny,  to

można taki zapis umieścić.

Pani Kierownik M.Biało-Gajda zwróciła uwagę, że to tylko zalecenie. Rada powinna się skupić nad

ważniejszymi  sprawami np.  skąd pozyskiwać środki  na  ratowanie  zabytków,  czy stwarzać  taki

fundusz w budżecie, czy budżet powinien wydzielać środki na takie działania. Oczywiście jeżeli

Rada przegłosuje wykreślenie tego zdania, to tak będzie dokument przesłany do legalizacji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej A.Stępień o wykreślenie zdania na str 95

Programu.  Za  wnioskiem głosowało  20  radnych.  Jedna  osoba  się  wstrzymała.  Wniosek  został

przyjęty.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z naniesioną poprawką.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie Rada Miejska podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/82/15

. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  Gminy i Miasta Nisko na

lata 2015-2018  (zał nr 8) 
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5/ Zastępca Burmistrza poinformowała, że kolejny projekt to uchwała będąca wynikiem likwidacji

szkoły w Wolinie: z planu sieci szkół skreśla się szkołę w Wolinie, sołectwo Wolina dopisuje się do

obwodu PSP Nr 4. Zmienia się też nazwę szkoły PSP Nr 1, bo uchwałą zmieniono jej nazwę na im.

Generała S.Dąbka.

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

omawianego projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/83/15

. zmieniającą uchwałę Nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Nisko.

(zał nr 9) 

6/  Przedstawiając kolejny projekt Pani Burmistrz poinformowała, że dotyczy on wyrażenia zgody

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. Wyjaśniła, że działka Nr 5140/275

o pow. 0,0450ha położona w Nisku przy ul.  H.Dąbrowskiego stanowi własność Gminy Nisko.

Teren  działki  nie  jest  objęty  planem zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  z  zapisem  w

rejestrze gruntów działka jest pastwiskiem. Ponieważ może ona być zagospodarowana jako odrębna

nieruchomość  zostanie  przeznaczona  do  zbycia  w  drodze  przetargu  nieograniczonego.  Pani

Burmistrz poinformowała, że rzeczoznawca wartość działki wycenił na 15 904 zł, ale ostatecznie do

przetargu wartość będzie ustalona zarządzeniem Burmistrza.

Przewodniczący M.Pachla poinformował o pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju Gospodarczego

względem przedłożonego projektu uchwały.

Nie zadano żadnych pytań.

Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada  Miejska  w głosowaniu  jawnym,  przy  17  głosach  „za”,  2  głosach  „przeciw”  i  2  głosach

„wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/84/15

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

stanowiącej własność Gminy Nisko  (zał nr 10) 

7/ Następnie Rada Miejska, przy pozytywnej opinii Komisji Oświaty, w głosowaniu jawnym, przy

jednym głosie „wstrzymującym się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/85/15

. zmieniającą uchwałę Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie
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powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  (zał nr 11) 

Uchwała  dotyczyła  powołania  radnego  Marcina  Folty  do  składu  osobowego  Komisji  Oświaty,

Kultury i Sportu.

8/ W związku ze zgłoszeniem chęci pracy również w Komisji Pomocy Społecznej przez radnego

M.Foltę, po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisja Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy

jednym głosie „wstrzymującym się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/86/15

. zmieniającą uchwałę Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie

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

Publicznych, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego  (zał nr 12) 

9/  10/   Pracownik  Biura  Rady M.Kopeć  wyjaśniła,  że  następne  dwa  projekty  uchwał  dotyczą

wykreślenia z obwodu wyborczego Nr 1 i okręgu wyborczego Nr 1 błędnie umieszczanej tam ul.

Strażackiej. Był to błąd powtarzany od roku 1990, kiedy to została ona uchwałą Rady zlikwidowana

poprzez  włączenie  w  ul.  Kwiatkowskiego.  Dodała,  że  projekty  te  były  skonsultowane  

z Komisarzem Wyborczym.

Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Pomocy Społecznej  i  Zadań  Publicznych  o  obu

projektach Rada Miejska w głosowaniu jawnym kolejno, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/87/15

. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nisko na okręgi wyborcze  (zał nr 13) 

oraz:

U C H W A Ł Ę   Nr XII/88/15

. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nisko na stałe obwody głosowania, ustalenia

ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych  (zał nr 14) 

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

U C H W A Ł Ę   Nr XII/89/15

. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym  (zał nr 15)

w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej wyznaczonymi na

dzień 25 października 2015r.
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Ad 9.

-  Przewodniczący  Klubu  Radnych  NBW  Z.Kotuła  zgłosił  wniosek  o  rozpoczęcie  procedury

tworzenia  tzw  budżetu  obywatelskiego  na  przyszłe  lata.  Zaproponował,  by  nad  stworzeniem

odpowiednich  wytycznych  w  tym  kierunku  pracowały  Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  oraz

Komisja Budżetu i Finansów.

- Radna A.Stępień zapytała Burmistrza o kostkę brukową obok Urzędu: pracuje jakaś ekipa, brak

przejazdu. Co się dzieje, co to za prace?

Dalej  radna  A.Stępień  stwierdziła,  że  uroczystość,  która  odbyła  się  na  początku  sesji  była  źle

przygotowana i  źle  odebrana.  Wielu rodziców nie zdołało nawet  wejść do sali  narad,  a chcieli

zapewne być  przy dziecku nagradzanym za  osiągnięcia.  Otrzymała  w tym temacie smsy,  które

potwierdzają jej spostrzeżenia i opinię. Zauważyła, że są przecież szkoły, duże sale gimnastyczne,

gdzie można było taką uroczystość urządzić w odpowiedniej oprawie. Zaproponowała, by za rok

zaplanować uroczystość dla uczniów i ich rodziców z większą starannością i w lepszej oprawie.

Zapytała też radnego J.Granicznego, czy będzie przygotowywał wniosek o obniżenie diet radnych,

bo mówił na ostatniej sesji o obniżeniu diet o 80%.

- radny B.Borowiec stwierdził, że w związku z informacją Burmistrza o działaniach zmierzających

do tworzenia strefy ekonomicznej w Zarzeczu i Nowosielcu, by nie była to „pusta retoryka”,  składa

wniosek formalny o przedstawianie na każdej sesji sprawozdania z przebiegu prac i dokumentów w

tym  temacie.  Poprosił,  by  na  następnej  sesji  były  przedstawione  wszystkie  dotychczasowe

dokumenty odnośnie  strefy.  Przypomniał,  że  dla  tworzenia  SSE wniosek musi  być  złożony do

Ministra Gospodarki i zatwierdzony przez Radę Ministrów. Zauważył, że są to poważne deklaracje,

które będą świadczyć w przyszłości o rozwoju Gminy.

- Radny G.Bis zapytał obecnego na sali Prezesa MZK dlaczego złożył wniosek o podwyższenie

taryf, jeżeli w ubiegłym roku budżetowym Gmina wpłaciła na aktywa Spółki 500 tys zł, Prezes

deklarował ponad 120 tys zł zysku. Skąd konieczność podniesienia taryf?

- Przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum 2 K.Rębisz zwróciła uwagę na szpecący wizerunek

miasta  handel  w  centrum.  Znaki  zakazu  handlu  nie  odniosły  skutku.  Rozważając  pozytywy  

i negatywy tej sytuacji należy stwierdzić, że raczej więcej jest negatywów. Dodatkowo zdarzył się

ostatnio wypadek:parasol zwalił się na przechodnia. Osoba poszkodowana leży w szpitalu. Należy

się koniecznie zastanowić nad tą sprawą. Zwłaszcza, że mamy wybudowane piękne targowisko.

- Radny Z. Łuka zauważył, że nowe targowisko wprawdzie jest, ale nie do końca zagospodarowane.

Bywa tam w środę i widzi, że obrzeża są zajęte, a środek placu jest wolny. Może projekt był źle

zrobiony, może organizacja sprzedaży nie jest dobra. Za to okoliczne ulice są zajęte.

- Odniósł się do tego radny M.Folta i stwierdził, że może radny Z. Łuka tak trafił. Akurat mieszka
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niedaleko targowiska i widzi, że był problem początkowo. Teraz jest coraz więcej handlujących i

plac jest zagospodarowany.

- Przewodniczący Zarządu Osiedla Centrum 1 A.Madej zwrócił uwagę na witacze Gminy: są w

złym stanie  i  raczej  szpecą.  Należy  je  odnowić.  Droga  sprawa  to  autostrada  rowerowa,  która

powstaje  i  przechodzi  przez  teren  naszej  Gminy.  Powinna  być  oznaczona  kolorem,  jako  szlak

turystyczny, powinny być oznaczone zjazdy, tereny do zatrzymania się w naszej Gminie. Można

pomyśleć o mapie Gminy z zaznaczeniem tras rowerowych, bo są uczęszczane trasy przez las w

kierunku Nowosielca, Podwoliny

- Radny Z.Łuka zapytał, czy jest szansa na przebudowę tego parkingu przy pizzerii Liguana, na

skrzyżowaniu ul. PCK i Wolności.

-  w nawiązaniu do wypowiedzi  Przewodniczącego A.Madeja Sołtys  S.Pliszka zauważył,  że  dla

poprawy wizerunku rzuca  się  w oczy pewien  brak:  od  strony Ulanowa jest  tablica,  że  Gmina

Ulanów żegna, od strony Pysznicy jest informacja, że żegna Gmina Pysznica i nikt na tym odcinku

nie wita. Może jednak należałoby postawić witacz Gminy Nisko.

- Radny B.Borowiec zapytał (z interwencji mieszkańców) odnośnie wyremontowanej ul. Dolnej:

przed  położeniem  ostatniej  warstwy  asfaltu  przekopano  przez  drogę  rowek,  włożono  rury

skierowane do Barcówki. Pytanie: gdzie te rury idą i co nimi płynie?

-Radny G.Bis zauważył,  że były tu deklaracje, że w 2016 będą prace zabezpieczające budynek

przedszkola i budynek szatni dla sportowców w Zarzeczu. Była też informacja, że w Podwolinie

będzie opracowywana dokumentacja  na budynek magazynowy na sprzęt  dla  harcerzy.  Zdaniem

radnego  należałoby  najpierw  zabezpieczać  to,  co  jest,  by  bardziej  nie  niszczało.  Przed  zimą

powinny być zabezpieczone budynki w Zarzeczu, by deszcz i śnieg nie poczyniły większych szkód.

Burmistrz odpowiadając wyjaśnił:

- sprawa budżetu obywatelskiego to sprawa Rady. Nie wnosi zastrzeżeń. Skarbnik zaznaczył, że to

już nie może dotyczyć tego roku.

- Planty są robione w ramach gwarancji, bo nie zostały w całości odebrane. Burmistrz podkreślił, że

były ponad miesiąc Planty zamknięte dla ruchu kołowego, bo zdaniem wykonawcy zbyt wczesne

puszczenie transportu spowodowało poluzowanie betonu i stąd kostka wypadała. Zobaczymy jak

będzie teraz.

- co do Strefy, Burmistrz stwierdził, że nie wyobraża sobie, by z pism się rozliczał. Owszem, może

być przekazywana informacja o postępie prac w danych zakresach.

-  Z  handlem trudno sobie  poradzić,  bo  teren  prywatny.  Jeżeli  GDDK zezwoli  na  usytuowanie

słupków uniemożliwiających wjazd na ten teren, to będą słupki, nawet gdyby to Gmina miała za nie

zapłacić.  Burmistrz  podkreślił,  że  już  dwukrotnie  były  próby  zlikwidowania  tego  handlu,  ale
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bezskuteczne.  Zapewnił,  że  dalsze  działania  będą  podjęte  i  Policja  będzie  poproszona  

o egzekwowanie zakazów.

- Herby są przewidziane do piaskowania i odnowienia z przyszłorocznego budżetu. Nad witaczami

z innych kierunków trzeba się zastanowić.

- ścieżka rowerowa – wszystko przygotowuje i koordynuje Województwo. Prawdopodobnie będzie

cały system mapowy. Prawdopodobnie będziemy wskazywali miejsca i trasy na naszym terenie.

- Parking przy Liguanie to teren Powiatu. Najpierw trzeba załatwić sprawę naszego budynku obok,

przy   ul.  Wolności.  Gdyby można,  należy  go  sprzedać  i  wówczas  rozmawiać  o  parkingu,  ale

wcześniej przełożyć oświetlenie ( zlikwidować słup).

-  ul.  Dolna:  tak  projektanci  zaprojektowali  rozsączanie  wód  w  pasie  drogowym.  Wykonawca

wykonał zgodnie z projektem.

-co do budynku dla harcerzy, to konstrukcja jest gotowa z demontażu na targowicy. Harcerze się

tułają, w różnych miejscach mają namioty, łódki. Mogłaby wiata ta zostać zmontowana i byłaby

możliwość przechowywania wszelkiego sprzętu w jednym miejscu.

-  Burmistrz  poinformował,  że  remonty  obiektów  gminnych  będą  planowane  w  budżecie  i

sukcesywnie wykonywane.

Zastępca Burmistrza T.Sułkowska stwierdziła, w odpowiedzi na uwagi radnej A.Stępień odnośnie

przebiegu uroczystości na początku sesji, że bardzo ją te słowa zabolały. Zauważyła, że regulaminie

przyznawania stypendiów jest zaznaczone, że decyzja w tej sprawie jest wręczana na sesji Rady

Miejskiej.  Dodała,  że  w  warunkach  sali  narad,  o  ile  to  mogło  być  godnie  zrobiona,  tak  było

zrobione. Ważni byli przede wszystkim uczniowie i oni zostali docenieni.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Ad 10.

Przewodniczący W.Ślusarczyk zamknął XII sesję Rady Miejskiej o godz. 16.45.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

 M.Kopeć

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 Waldemar Ślusarczyk
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