
P R O T O K Ó Ł    Nr XIII/15

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Nadzwyczajną  sesję  Rady  Miejskiej  w  Nisku  otworzył  o  godz  15.00  Przewodniczący  

W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych Rady Miejskiej, stwierdził, że nieobecnym jest radny

B. Borowiec, jest kworum i obrady są prawomocne.

Następnie przywitał:

- Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowską,

- Skarbnika – T.Dziewę

- Komendanta PSP w Nisku – R.Napieracza

- Kierowników Referatów

- przedstawicieli lokalnych mediów.

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  z  powodu  terminów  przetargów  w  realizowanych  inwestycjach

zaistniała pilna potrzeba zwołania sesji dla dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Nisko.

Przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1/ zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

     2/ dopłat do cen wody,

     3/ pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zakup wozu strażackiego dla PSP w Nisku,

     4/ zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Niska do kategorii dróg gminnych.

3. Zamknięcie obrad sesji.

Rada przyjęła porządek bez uwag.

Ad 2.

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 przedstawił Skarbnik.

Poinformował, że w § 1 pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu z następujących tytułów:

- w dziale transport i łączność zmniejsza się dotacje Wojewody Podkarpackiego o 638 996 zł z

powodu spadku wydatków po przetargach na remonty dróg.

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki z tytułu sprzedaży nieruchomości o

453  000  zł.  Brak  zainteresowania  na  rynku  nieruchomości  spowoduje,  że  zaplanowana  kwota

sprzedaży nie zostanie wykonana.
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-  w  dziale  Gospodarka  ściekowa  i  ochrona  wód  zmniejszenie  dotacji  nastąpi  w  wyniku

zmniejszenia zaplanowanych wydatków na kanalizację ul. Ługowej w Zarzeczu.

Skarbnik poinformował, że łączne zmniejszenie dochodów z powyższych źródeł wyniesie 1 624

332 zł.

Dalej Skarbnik poinformował, że w  § 1 pkt 2 zwiększenie dochodów dotyczy:

- kar umownych i różnych dochodów w drogach gminnych – 57 895 zł,

- kar umownych i różnych opłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 3 054 zł.

- dotacji Wojewody do Funduszu Sołeckiego za rok 2014 – 38 527,22 zł,

- wpływów z tytułu dotacji OPS -32 458 zł.

- dotacji unijnych refundujących poniesione koszty na budowę Centrum sportowo-rekreacyjnego w

Nowosielcu – 300 000 zł i na miejsca rekreacyjno – sportowe w Malcach – 50 000 zł.

Łącznie dochody zostaną zwiększone o 481 934,33 zł.

Wydatki w § 2 pkt 1 dotyczą:

- remontów dróg gminnych -  80 000 zł, budynku socjalnego – 130 000 zł, budynku przy ul. 3 Maja

– 70 000 zł,

- zmniejszenia wydatków w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Wolinie – 103 691 zł,

- zmniejszenia wydatków na zadaniu  kanalizacja ul. Ługowej w Zarzeczu – 1 114 253,77 zł.

W § 2 pkt 2 zwiększenie wydatków dotyczy:

- dopłat do wody dla MZK – 20 356 zł,

- opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku byłych Zakładów Drzewnych

na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – 150 000 zł,

- dotacji dla Powiatu Niżańskiego na zakup samochodu strażackiego dla PSP w Nisku – 10 000 zł,

- wydatków OSP – 6 000 zł,

- wydatków Oświaty – 140 601 zł.

Skarbnik wyjaśnił,  że  w rozdziale  80148 wydatki  na zakupy inwestycyjne 18 500 zł  dotyczą :

zakupu zmywarki do Zespołu Szkół w Zarzeczu – 6 500 zł i zakupu pieca dla Zespołu Szkół Nr 3

-12 000 zł.

Poinformował, że w dziale 854 zwiększone zostają wydatki na stypendia dla uczniów – 27 000 zł

(  jest  to  20% udział  Gminy,  pozostałe  80% daje  Wojewoda)  i  w  rozdziale  85404  –  wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka – 2 090 zł. Łączne zwiększenie wydatków wyniesie 356 047 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zadano żadnych pytań.

Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
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U C H W A Ł Ę   Nr XIII/90/15

. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. (zał nr 1)

2/ Również projekt uchwały w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Nisku przedstawił Skarbnik Gminy. Poinformował, że

na ostatniej  sesji  wprawdzie  Rada odrzuciła  projekt  uchwały w sprawie  nowych taryf,  ale  one

wchodzą w życie z dniem 1 listopada. Są one na poziomie dotychczasowym, nawet o 2 gr tańsza

jest  woda,  ale  dla  utrzymania  tej  ceny  dla  mieszkańców  zachodzi  konieczność  przedłużenia

obowiązywania  dopłat  od  1.11.15  do  31.10.2016r.  Skarbnik  wyjaśnił,  że  do  końca  tego  roku

zabezpieczona została  potrzebna kwota dotacji  w wysokości  20 356zł  w podjętej  przed chwilą

uchwale  o  zmianie  uchwały  budżetowej.  Kwota  dotacji  potrzebna  na  rok  2016  będzie

zabezpieczona w uchwale budżetowej na rok 2016. Zaciągane jest zobowiązanie w wysokości  101

783 zł.

Radny  G.Bis  zapytał  o  to  zobowiązanie  101  783  zł:  dlaczego  czynione  jest  to  teraz,  przed

uchwaleniem budżetu na 2016r i dlaczego w tej kwocie.

Skarbnik wyjaśnił,  że wysokość kwoty wynika z wyliczenia wykazanego w załączniku projektu

uchwały. Odpowiedź na drugie pytanie wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych: jeżeli

coś dotyczy roku następnego, musi być w zobowiązaniach.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIII/91/15

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

Komunalny  (zał nr 2)

3/  Skarbnik  wyjaśnił,  że  Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  zwrócił  się  do

Burmistrza o pomoc w zakupie samochodu strażackiego w wysokości 10 tys zł. Ponieważ Straż jest

finansowana z budżetu Państwa poprzez Powiat Gmina nie może jej udzielić pomocy bezpośrednio,

ale  jako pomoc  dla  Powiatu,  która  następnie  będzie  przekazana   Państwowej  Straży w Nisku.

Zaznaczył,  że  środki  na  tę  pomoc  zostały  zabezpieczone  w  dziś  podjętej  uchwale  o  zmianie

uchwały budżetowej.

Komendant R.Napieracz wyjaśnił, że samochody używane przez Straż są stare, mają ponad 200 tys

km przebiegu.  Okres  ich  użytkowania  skończył  się  dla  jednego samochodu przed 6  laty a  dla

drugiego przed dwoma laty.  Poinformował,  że środki  na nowy samochód właściwie pochodzą  

z  oszczędności,  ale  nie  kosztem  gotowości  bojowej.  Zrezygnowała  Straż  z  remontów  remizy.
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Dodał, że w przyszłym roku wzrasta VAT na samochody strażackie z 8% na 23%.

Radny G.Bis zapytał Komendanta dlaczego wnioskuje jedynie o 10 tys zł. Zapytał też, czy pojazd

będzie nowy, czy używany.

Komendant wyjaśnił, że Państwowa Straż Pożarna nie może kupować samochodu używanego. Co

zaś tyczy się wysokości pomocy, to cieszy się i Straż chętnie przyjmie wyższą kwotę jeżeli Rada ją

uchwali.  Samochód  będzie  wówczas  lepiej  wyposażony.  Komendant  poinformował,  że  już  są

czynione starania o zakup konkretnego, uterenowionego samochodu. Będzie on mógł wjeżdżać na

tereny popowodziowe czy przy pożarach lasów uczestniczyć w akcji. Takie zdarzenia na naszym

terenie występują np. w sierpniu na granicy gminy Jeżowe i Nisko spłonęło 20 ha lasów.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIII/92/15

. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego  (zał nr 3)

4/  Przedstawiając projekt kolejnej uchwały Pani Burmistrz wyjaśniła, że droga o której mowa  

w  projekcie  znajduje  się  na  oś.  Grady,  od  dawna  jest  w  użytkowaniu,  częściowo  nawet  jest

nawierzchnia  asfaltowa,  ale  nie  jest  zaliczona  do  kategorii  dróg  gminnych.  Teraz  należy

uporządkować tę sprawę.

Radny G.Bis zwrócił uwagę, że załączona pod projekt mapka nie jest czytelna, nie ma nazw ulic,

trudno zorientować się, jakiego terenu dotyczy.

Pani Burmistrz zapewniła, że na przyszłość na mapkach będą nazwy ulic.

Przewodniczący Rady zapytał, czy droga ta jest tylko do ul. Kasztanowej czy do Nowej Bocznej.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że droga ta jest tylko do ul. Kasztanowej. Na połączenie z ul. Nową

Boczną należałoby najpierw wykonać dokumentację  projektową i  dopiero zaliczyć do kategorii

dróg. Taka możliwość istnieje.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIII/93/15

. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Niska do kategorii dróg gminnych

(zał nr 4)
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Ad 3.

Przewodniczący zamknął XIII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 15.30.

Podziękował wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Waldemar Ślusarczyk
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