
P R O T O K Ó Ł    Nr XIV/15

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 19 listopada 2015r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XIV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący W.Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych Rady Miejskiej oraz:

- Zastępcę Burmistrza GiM Nisko – T. Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T.Dziewę

- PP Inspektora Sanitarnego w Nisku – M.Budkowską

- Powiatowego Komendanta PSP w Nisku – R. Napieracza

- Komendanta Miejsko-Gminnego OSP – M.Czecha

- Komendant Powiatowy Policji w Nisku – W. Raka

- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę

- Kierowników jednostek organizacyjnych, Kierowników Referatów,

- Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,

- przedstawicieli mieszkańców i lokalnych mediów.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołów sesji z 18 września 2015r. i 27 października 2015r.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4.Informacja  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  dot.  stanu  bezpieczeństwa

sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2015r.

5.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji  w Nisku o stanie bezpieczeństwa i  porządku

publicznego na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2015r.

6.Informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Nisku  o  stanie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2015r.

7.Sprawozdanie z działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nisko za

2015r.

8.Ocena  funkcjonowania  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  na  terenie  Gminy  Nisko  ze

szczególnym uwzględnieniem bazy lokalowej.

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
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2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4/ określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

5/określenia  wzorów  formularzy  zawierających  dane  dotyczące  podmiotu  i  przedmiotu

opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz

podatku leśnego.

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

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko.

7/ uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

8/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

9/  terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.

10/wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Nisko./działka nr 2594/26 o pow. 0,0532 ha położona w Nisku przy ul. Leśnej/.

11/ nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zarzecze../ul. Przemysłowa /.

11.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad sesji.

Zastępca Burmistrza zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie

pomocy finansowej  dla  Powiatu  Niżańskiego.  Wyjaśniła,  że  Starosta  zwrócił  się  z  wnioskiem  

o dofinansowanie remontu ul. Długiej. Jest to droga powiatowa, ale na terenie naszej Gminy, więc

zasadnym byłoby dofinansowanie tej inwestycji.

Przewodniczący  zaproponował,  by  uchwała  ta  była  podejmowana  zaraz  po  zmianach  uchwały

budżetowej  jako podpunkt  2  punktu  10.  Kolejne  podpunkty otrzymają  numeracje  odpowiednio

zmienione.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła tak zmieniony porządek posiedzenia.

Ad 2.

Rada Miejska przyjęła w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  protokoły sesji z 18 września 2015r.

 i 27 października 2015r

Ad 3.

Pani Burmistrz poinformowała, że w okresie od 18 września do 18 listopada Burmistrz lub Zastępca

uczestniczyli w zebraniach, uroczystościach, konferencjach, spotkaniach:
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- w zebraniu Zarządu Osiedla Podwolina, Osiedla Centrum, zebraniu sołeckim w Zarzeczu oraz

Nowosielcu,

-  w  otwarciu  Zakładu  Mechaniczno-Biologicznego  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  w

Stalowej Woli,

-  w  obchodach  Święta  3  Batalionu  Inżynieryjnego  w  Nisku  oraz  70  rocznicy  powstania  16

Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku,

- w obchodach 70-lecia Gminnej Spółdzielni w Nisku,

- w Gali "Człowiek Naszego Czasu 2015" gdzie nagrodę otrzymał Jan Surma, grafik, rysownik z

Niska,

-  w  kongresie  Sekretarzy  Polski  Południowo-Wschodniej,  w  15-leciu  Podkarpackiego

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, w Konferencji naukowo-szkoleniowej, połączonej z

jubileuszem 25-lecia Fundacji SOS w Mielcu,

- w inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Nisku,

- w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w NCK "Sokół" zorganizowanej dla wszystkich

nauczycieli, emerytów i pracowników oświaty Gminy i Miasta Nisko,

- w konferencji wojewódzkiej dotyczącej dobrych praktyk w oświacie w RCEZ w Nisku,

-  w  konferencji  podsumowującej  realizację  zadań  z  Programu  Operacyjnego-  Infrastruktura   i

Środowisko w Rzeszowie,

- w uroczystości przekazania obowiązków nowemu Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w

Nisku,

-  w spotkaniu  ze  Starostą  Powiatu  Niżańskiego  w sprawie  realizacji  zadań  inwestycyjnych  na

terenie Powiatu Niżańskiego,

-  w  spotkaniu  z  Prezydentem  Stalowej  Woli  oraz  Zarządu  MZK  Stalowej  Woli  w  sprawie

reorganizacji ZMKS oraz finansowania publicznego transportu zbiorowego,

- w uroczystości otwarcia nowego budynku mieszkalnego-socjalnego,

- w otwarciu Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Nisku.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że w okresie  międzysesyjnym zrealizowane zostały następujące

zadania:

- odbiór zadania pn:”Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko wraz z rozbiórką

silosu na Oś. Malce” (remont dotyczył ul. Leśnej, przepustów w Zarzeczu  i Racławicach),

-  dokonano  odbioru  technicznego  zadania  pn:  „Remont  ul.  Wyszyńskiego  wraz  z  remontem

kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Zadanie było dofinansowane z programu usuwania

skutków klęsk żywiołowych,

-  odebrano  zadanie  dotyczące  wykonania  bieżącego  remontu  dróg  gminnych  o  nawierzchni
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tłuczniowej,

- zgłoszono do odbioru zadanie pn. „Remont dróg na Osiedlu Centrum w Nisku wraz z remontem

sieci  kanalizacyjnej  w  ul.  Piłsudskiego  (remont  dotyczył  ulic:  Piłsudskiego,  8Marca,  Olszyna,

Targowa, Kwiatkowskiego, 11 Listopada, Słowackiego, Asnyka. Zadanie dofinansowane w 50% z

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

-  nastąpił  odbiór  techniczny  zadania  „Modernizacja  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  

w Zarzeczu” Zadanie dofinansowane z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych.

Na bieżąco monitorowane są zadania w realizacji:

- przebudowa ul. Kilińskiego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, zadanie dofinansowane z

programu usuwania skutków klęsk żywiołowych,

- remont dróg gminnych – ul. Zielona w Nisku, ul.  Lubelska w Racławicach, ul.  Mickiewicza  

w Nisku,

- remont dróg gminnych, chodników i urządzeń towarzyszących na terenie Gminy i Miasta Nisko

(w zakresie zadania jest remont poboczy i zjazdów przy ul. Karasia, remont ul. Borowej w Nisku

wraz z  przejściem między ul.  Borową i  Czerniawy,  remont ul.  Końcowej i  wewnętrznej  od ul.

Sopockiej w Malcach, obniżenie krawężników przy ul. Podoficerskiej, remont chodnika przy ul.

Dolnej i przy bloku nr 22 na Osiedlu Tysiąclecia,)

- ogłoszono przetarg na zadanie: „Ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu ul. Wilczej  

w Nisku w sąsiedztwie stawu,

- otwarto ofertę na zadanie:”Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych” z wykorzystaniem

destruktu z frezowania dróg.

Dalej Pani Burmistrz poinformowała, że w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej:

-  odebrano  zadania  dotyczące  renowacji  bezwykopowej  kanalizacji  sanitarnej  w  rejonie  ul.

Piłsudskiego oraz w ul. 11 Listopada,

- monitorowano na bieżąco budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Wolinie,

- trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Reymonta w Nisku,

-  monitorowana  jest  budowa  sieci  kanalizacyjnej  w  Zarzeczu  w  rejonie  ul.  Polnej  i  w  Nisku

 w rejonie ul. Gruntowej.

Trwa współpraca z  Biurem Projektowym w zakresie  projektowania sieci  kanalizacji  sanitarnej  

w Nowosielcu i Kończycach oraz w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.

W zakresie pozostałych inwestycji;

- nastąpił odbiór  zadań:

- „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego” z 8 mieszkaniami socjalnymi,

- Budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 3 w Nisku,
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- Doposażenie placów zabaw przy ZS NR 3 i PSP Nr 4, Przedszkole Nr 1 w Nisku,

- zakup pracowni komputerowej dla PSP Nr 1 w Nisku.

W trakcie realizacji są zadania:

- „Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku szatniowego na

terenie boiska sportowego w Nisku na Oś. Podwolina”,

- „Dobudowa oświetlenia dróg”,

- „Budowa i remont ogrodzeń obiektów na terenie Gminy i Miasta,”

W zakresie prac projektowych w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej:

- termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 i 47 oraz

budynku komunalnego przy ul. Sandomierskiej 18,

- modernizacji kuchni z zapleczem i instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Nisku,

- dobudowy oświetlenia drogowego na terenie GiM Nisko,

- zagospodarowania zbiornika małej retencji w Nisku na Oś. Podwolina.

Pani Burmistrz poinformowała, że trwa procedura oceny ofert dotyczących zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku magazynowego na terenie PSP Nr 4  

w Nisku,

- opracowanie dokumentacji projektowej Krytej Pływalni w Racławicach,

- opracowanie dokumentacji przebudowy części istniejącego budynku szkoły na przedszkole w PSP

Nr 4 w Nisku.

Trwa również procedura przetargowa dotycząca zadań:

-  opracowanie  dokumentacji  projektowej  budowy  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów

Komunalnych dla Gminy Nisko,

- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku byłego biurowca Zakładów

Drzewnych pod potrzeby utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziennego w Nisku.

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych w PSP Nr 1

oraz ZS w Nowosielcu (po unieważnieniu przetargu ze względu na niewystarczające środki).

Przewodniczący Rady zapowiedział, że ewentualne pytania będą zadawane w pkt 11.

Ad 4.

Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Nisku

przedłożone  przez  SANEPID  zostało  radnym  przesłane  wraz  z  zaproszeniem  na  sesję  celem

zapoznania się z nim (zał nr 1).

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Panią Dyrektor M. Budkowską.

Poinformowała ona,  że podstawowym zadaniem Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epiemiologicznej  

w Nisku jest działalność nadzorcza, polegająca na kontroli spełnienia wymagań obowiązujących
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przepisów w zakresie utrzymania pożądanych norm zdrowotnych. Podkreśliła, że realizacja zadań

statutowych odbywa się zgodnie z "Planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2015" obejmującym

główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami.

Podkreśliła,  że  działania  podejmowane  w  zakresie  zapobiegania  i  zwalczania  chorób

zakaźnych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają przede wszystkim z ustawy  

z  dnia  14  marca  1985r  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  z  5  grudnia  2008r  

o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób zakaźnych  u  ludzi.  Wyjaśniła,  że  rejestracja

przypadków  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  służy  monitorowaniu  zachorowalności  na  choroby

zakaźne,  co  pozwala  na  ocenę  bieżącej  sytuacji  epidemiologicznej  oraz  wskazanie  możliwości

środków profilaktycznych chroniących przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. 

Pani Dyrektor przyznała, że ogólnie sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na terenie miasta

i gminy Nisko jest korzystna.

Jakość  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  z  wodociągu  sieciowego  w  Nisku  

w analizowanym okresie uległa kilkakrotnie pogorszeniu ze względu na przekroczenia parametrów

fizykochemicznych tj. Mętności, manganu, żelaza i glinu.

Poinformowała  dalej,  że  w  styczniu  i  w  czerwcu  2015r  w  wodzie  podawanej  z  wodociągu

sieciowego  w  Zarzeczu  wystąpiło  zanieczyszczenie  bakteriologiczne.  Stwierdzono  obecność

bakterii z grupy coli.

Również  w  próbce  wody z  wodociągu  sieciowego  w Nowosielcu,  pobranej  w  styczniu  2015r

stwierdzono obecność bakterii z grupy coli.

Wydawane  były  decyzje  stwierdzające  warunkową przydatność  wody do spożycia  przez  ludzi,

dopuszczające  spożycie  pod  warunkiem jej  przegotowania.  Po  usunięciu  przyczyn  złej  jakości

wody i  kontroli  próbek stwierdzano, że woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podkreśliła,  że  stan  sanitarny  skontrolowanych  przez  PPIS  w  Nisku  obiektów  użyteczności

publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko nie był kwestionowany. Nie nałożono

mandatów karnych i nie wydano decyzji administracyjnych.

Poinformowała,  że  na  terenie  gminy  i  miasta  Nisko  znajdują  się  194  zakłady  prowadzące

działalność  związaną  z  produkcją  lub  wprowadzaniem  do  obrotu  handlowego  środków

spożywczych  oraz  dwa  zakłady  zajmujące  się  produkcją  kosmetyków.  W  ramach  nadzoru

sanitarnego w zakładach tych przeprowadzono 182 kontrole sanitarne.  W trakcie prowadzonego

nadzoru wydano 108 decyzji  administracyjnych, w tym 10 decyzji  nakazujących poprawę stanu

sanitarno-technicznego. Unieruchomień zakładów nie było. Nałożono 10 mandatów karnych.

Podkreśliła,  że  pracownicy  Komórki  Higieny  Żywności  i  Żywienia  sprawdzają  w  placówkach
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oświatowych dostosowanie się do nowego, obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia  26  sierpnia  2015r  w  sprawie  grup  środków  spożywczych  przeznaczonych  do  spożycia

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Pani  Dyrektor  podkreśliła  również,  że w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego

Gminy  PPIS  nadzoruje  warunki  środowiska  pracy  pracowników,  wprowadzanie  do  obrotu

produktów chemicznych oraz prowadzi działalność oświatową w tym zakresie. Poinformowała, że

w zakresie poprawy warunków środowiska pracy PPIS w Nisku przeprowadził kontrole sanitarne w

49 podmiotach oraz wydał 18 decyzji administracyjnych.

Na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  znajduje  się  27  placówek  nauczania  i  wychowania,  które

mieszczą  się  w 23 obiektach.  Od 1  stycznia  do  końca  sierpnia  2015r  przeprowadzono w tych

placówkach  23  kontrole  sanitarne.  Podkreśliła,  że  w  bieżącym  roku  nie  wydano  ani  nie

wyegzekwowano  decyzji  w  celu  poprawy  stanu  sanitarno-technicznego,  ale  są  kontynuowane

postępowania administracyjno-egzekucyjne wszczęte w latach ubiegłych w 6 placówkach. Termin

wykonania większości decyzji wydłuża się ze względu na brak środków finansowych.

Radna A.Stępień wyraziła  życzenie,  by kiedyś Pani  Dyrektor  przybyła na sesję  i  mogła

powiedzieć, że nie ma żadnych zastrzeżeń do wody w okresie sprawozdawczym. Stację UW mamy

nową, za 8 mln zł i miała być dobra woda. Okazuje się, że w okresie pół roku jedynie w kwietniu

nie była wydawana żadna decyzja Sanepidu co do jakości wody. Zauważyła, że dla ludzi mówienie

że woda z bakterią coli nadaje się do spozycia po przegotowaniu i tak wywołuje duży niepokój.

Dalej  zwróciła  uwagę,  że  w  sprawozdaniu  była  informacja,  że  są  wszczęte  postępowania

administracyjno-egzekucyjne  odnośnie  stanu  sanitarno-technicznego  niektórych  gminnych

obiektów oświatowych. Zalecenia nie zostały wykonane z powodu braku środków. Zapytała o co

chodzi konkretnie, by Rada mogła spowodować, że środki muszą się znaleźć.

Radny  B.Borowiec  zapytał  o  stan  zabezpieczenia  ujęć  wodnych  przed  atakami

terrorystycznymi w kontekście ostatnich wydarzeń w Europie. Czy zabezpieczenia te gwarantują

uniknięcie niekorzystnych sytuacji. Dalej zapytał o profil wodny kąpieliska na Podwolinie i ogólnie

tego miejsca. Dużo się mówi o kąpielisku, a tej informacji brakuje. Czy rzeczywiście przejrzystość

tej wody wynosi 1m, bo to wymóg podstawowy dla kąpieliska.

Pani  Dyrektor  M.  Budkowska  wyjaśniła,  że  bakterie  coli  to  nie  bakterie  chorobotwórcze,  ale

wskaźnikowe. W żadnym z wodociągów bakterii chorobotwórczych nie stwierdzono.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed skażeniem to kilka lat temu była nasilona akcja sprawdzania

ujęć  wody.  Zabezpieczenie  jest  obowiązkiem właściciela.  Najlepiej,  gdy jest  stały  monitoring.

Tylko wówczas możemy mówić o właściwym zabezpieczeniu. Nie jest w stanie powiedzieć, czy

wszystkie SUW maja stały monitoring. Fizycznie na pewno są zabezpieczone, bo są ogrodzone.
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Co do  przejrzystości  wody w zbiorniku  w  Podwolinie,  to  są  chyba  normy z  zakresu  ochrony

środowiska.  Pani  Dyrektor  stwierdziła,  że  pytanie  zapisze,  jeżeli  znajdzie,  to  da  odpowiedź

radnemu. Jako Sanepid nie uczestniczą w żaden sposób w tworzeniu tego kąpieliska.

Co do wydanych decyzji dla placówek oświatowych, to podkresliła Pani Dyrektor, że wszystkie one

są przekazywane do Burmistrza jako organu prowadzącego. W Zarzeczu decyzja dotyczyła podłóg

w  klasach  i  ciągach  komunikacyjnych  oraz  placu  przed  szkołą.  W PSP NR  4  meble  nie  są

dostosowane lub nie mają certyfikatu. W PSP NR 1 stolarka drzwiowa i posadzka w korytarzu. W

Gimnazjum Nr 1 schody do bloku żywieniowego są w stanie opłakanym. Niepubliczne przedszkole

„Żaczek” - chodnik i taras wejściowy. W Nowosielcu są za małe wartości oświetlenia i decyzja jest

do 2016r.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor M.Budkowskiej za przygotowany materiał, za

przybycie i przedstawienie informacji na sesji Rady Miejskiej.

Również  Pani  Burmistrz  T.Sułkowska  podziękowała  Pani  M.Budkowskiej  za  współpracę  

w rozwiązywaniu bieżących spraw.

Ad 5.

Również Informacja o działaniach Policji  w przeciągu ostatniego roku przekazana przez

Komendanta Powiatowego Policji została radnym przesłana przed sesją (zał Nr 2).

Przewodniczący Rady poprosił Komendanta W. Raka o krótkie sprawozdanie z działalności.

Komendant  Powiatowy Policji  stwierdził,  że  Powiat  Niżański  i  Gmina Nisko należy do

bezpieczniejszych  na  terenie  Podkarpacia  i  w skali  kraju.  Poinformował,  że  ogółem do  końca

września 2015r na terenie Gminy i Miasta Nisko stwierdzono 284 przestępstw tj o 20 więcej do

analogicznego okresu 2014r. Uzyskano wykrywalność na poziomie 72,6%. Poinformował dalej, że

w  strukturze  przestępczości  występującej  na  terenie  Gminy  Nisko  przeważają  przestępstwa

kryminalne,  których  do  końca  września  2015r  stwierdzono  194.  Drugim  w  kolejności  są

przestępstwa drogowe, których wystąpiło 48. Przestępstw gospodarczych stwierdzono 27.

Głównymi kategoriami przestępstw kryminalnych są przestępstwa przeciwko mieniu – 114 czynów

oraz przestępstwa przeciwko życiu i  zdrowiu,  których stwierdzono na terenie  Gminy 8.  Wśród

przestępstw  przeciwko  mieniu  dominują  kradzieże  –  35,  kradzieże  z  włamaniem  –  30  oraz

uszkodzenia mienia. Podkreślił, że generalnie Policja odnotowuje spadek tego typu przestępczości

przy coraz większej wykrywalności.

W analizowanym okresie stwierdzono 8 przestępstw przeciw życiu i zdrowiu. Nie było przypadku

cięższego niż bójki i pobicia.

Niepokojący  jest  wzrost  przestępstw  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Do  końca
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września2015r na terenie Gminy Nisko odnotowano 33 tego typu przestępstwa. Na terenie całego

Powiatu Niżańskiego odnotowano tego typu przestępstw 97. Wykrywalność tego typu przestępstw

na terenie Gminy Nisko jest na poziomie 81,25%.

Obok  przestępstw  kryminalnych  najliczniejszą  kategorię  stanowią  przestępstwa  drogowe.

Stwierdzono ich 48 z czego 39, to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym.

Przestępstw gospodarczych odnotowano 27, wykrywalność w tej kategorii wynosi 96,15% i często

są to zakupy przy użyciu internetu.

Komendant poinformował dalej, że w okresie od stycznia do końca września ujawniono 2 nieletnich

sprawców  czynów  karalnych  dotyczących  kradzieży  sklepowych  oraz  7  osób  małoletnich  pod

wpływem  alkoholu.  Podkreślił,  że  organizowane  są  spotkania  z  uczniami,  nauczycielami  

i rodzicami w trakcie których omawiane są akty prawne i konsekwencje ich naruszania.

W  okresie  trzech  kwartałów  2015r  procedurą  „Niebieska  Karta”  objęto  57  rodzin.  Teczki

zagadnieniowe dotyczą  zazwyczaj  tych  samych  rodzin.  Każdorazowo zespół  interdyscyplinarny

podejmuje decyzje co do formy pomocy poszkodowanej osobie.

Komendant poinformował również, że w omawianym okresie na terenie Gminy i Miasta Nisko

policjanci ujawnili ogółem 3555 wykroczeń, za które nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o

ukaranie do sądu bądź pouczali  sprawców wykroczeń.   Wykroczeń przeciwko przepisom ruchu

drogowego odnotowano 3109. Z tego tytułu nałożono 2703 mandaty karne.

Policja  w  ramach  realizacji  harmonogramu  działań  drogowych  przeprowadziła  akcje  pod

kryptonimami: Prędkość, Pasy, Bezpieczna droga do szkoły,  Ferie 2015, BUS, TRUCK, Alkohol i

narkotyki, Trzeźwy poranek, Bezpieczny weekend.

Przewodnicząca G.Karnat wyraziła uznanie dla pracy i współpracy Policji z Radą Osiedla Malce.

Podziękowała Komendantowi za zawsze  pozytywny stosunek do potrzeby dodatkowych patroli

przy osiedlowym placu zabaw czy ulicach osiedlowych.

Radny Z.Łuka  zapytał,  czy zmienione  przepisy o  ruchu drogowym spowodowały zmniejszenie

zdarzeń drogowych w naszym regionie, czy są takie statystyki prowadzone?  Czy pozwolenie na

jazdę rowerem po chodniku nie powoduje zwiększenia zdarzeń z udziałem pieszych?

Radny B.Borowiec stwierdził,  że w budynkach wielorodzinnych jest problem zakłócania ciszy i

porządku  na  klatkach  schodowych  a  nie  są  to  miejsca  publiczne,  gdzie  może  patrol  Policji

interweniować. Zapytał, czy gdyby Rada Miejska rozszerzyła katalog miejsc publicznych o te klatki

schodowe, to można byłoby skuteczniej egzekwować zachowanie porządku przez patrole Policji?

Przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia B.Błażejczak zapytał,  czy nie należałoby pospinać

fragmentaryczne monitoringi z obiektów w jeden,  który mógłby być podglądany przez Policję i

zapewnić większe bezpieczeństwo?
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Przewodnicząca Zarządu Osiedla  Nr 2 K.Rębisz zapytała  o rolę  dzielnicowych,  bo takiego nie

widzi,  nie wie,  czy jest  taki  policjant,  a byłoby zasadnym, by kontaktował się z  sołtysami czy

Zarządami Osiedli.

Komendant odpowiadając na pytanie Z.Łuki stwierdził, że zmiana przepisów o ruchu drogowym

jeszcze wyraźnej  zmiany w ilości  zdarzeń nie  dokonała.  Są one na porównywalnym poziomie.

Może to kwestia dłuższego czasu, by dało się to zauważyć.

Co  do  dzielnicowych,  to  maja  w  swoim  zakresie  obowiązek  utrzymywania  kontaktu  z

przedstawicielami  społeczeństwa,  instytucji,  mieć  rozeznanie,  co  dzieje  się  w ich  rejonach.  Na

najbliższej odprawie oczywiście przypomni im o tym obowiązku. Co do klatek schodowych, jeżeli

zdarzają się problemy, to najważniejsza jest informacja. Policja musi mieć informację, że się coś

dzieje.  Zapewne  będą  podjęte  jakieś  czynności  np.  obchód  dzielnicowego.  Rejony  służbowe

dzielnicowych nie są duże i oddziaływanie prewencyjne powinno być skuteczne.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący Rady i Pani Burmistrz podziękowali za udział w sesji oraz prace i współpracę dla

zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Ad.6.

Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego również radni otrzymali na piśmie (zał nr 3).

Przewodniczący Rady poprosił Komendanta R.Napieracza o jej krótkie przedstawienie.

Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  przedstawił  Informację  o  stanie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Nisko za okres od

1 stycznia do 23 września 2015r.

Charakteryzując  zagrożenia  występujące  na  terenie  Gminy poinformował,  że  52% powierzchni

zajmują lasy. Objęte są one I i II kategorią zagrożenia pożarowego. Dalej, zwrócił uwagę, że miasto

Nisko  jest  ważnym  węzłem połączeń  drogowych  i  kolejowych.  Drogami  tymi  przewożone  są

między innymi materiały niebezpieczne oraz przemieszczają się cysterny paliwowe.

Komendant podkreślił, że mimo podejmowanych działań inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta

Nisko  występuje  szereg  miejsc,  w  których  brak  jest  sieci  wodociągowych  zaopatrzonych  

w hydranty zewnętrzne służące do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Komendant  poinformował,  że na terenie  Gminy Nisko do dnia 23 września 2015r odnotowano

ogółem 194 zdarzenia, co stanowi 31,2% ogólnej ilości zdarzeń odnotowanych na terenie Powiatu

Niżańskiego, w tym 27,5% pożarów, 36,1% miejscowych zagrożeń i 53,8% alarmów fałszywych.

Komendant podkreślił,  że zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku  

w zakresie szeroko rozumianej  prewencji  polegają w szczególności  na :  kontroli  przestrzegania

przepisów  przeciwpożarowych,  rozpoznawaniu  zagrożeń  i  ewidencjonowaniu  zagrożeń
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pożarowych, technicznych, chemicznych i ekologicznych, rozpoznawaniu możliwości i warunków

prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, wstępnym ustalaniu

okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń, udziale  

w  odbiorach  obiektów  budowlanych  oddawanych  do  użytkowania,  opracowaniu  i  aktualizacji

analizy  zagrożeń,  prowadzeniu  działalności  informacyjno-propagandowej  w  zakresie

rozpowszechniania i przestrzegania znajomości przepisów przeciwpożarowych. Poinformował, że

w  ramach  czynności  kontrolno-rozpoznawczych  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  w  2015r

przeprowadzono  łącznie  14  kontroli.  W  efekcie  wydano  1  decyzję  nakazującą  wykonanie

obowiązków  w  zakresie  przeciwpożarowym,  8  stanowisk  dotyczących  odbioru  obiektów  oraz

opinię dotyczącą organizacji imprezy masowej.

Dalej  Komendant  poinformował,  że  w zakresie  działalności  operacyjno-szkoleniowej  27  marca

2015r w ZS Nr 3 zorganizowano eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Pożarniczej dla Gminy i  Miasta Nisko. Eliminacje powiatowe Turnieju przeprowadzono w dniu

24.04.2015r w KP PSP w Nisku. I miejsce w grupie gimnazjalistów zajął Cezary Sagan z Zarzecza,

a w grupie szkół ponadgimnazjalnych Szymon Błądek  - RCEZ w Nisku.

Komendant podkreślił, że w działaniach ratowniczych na rzece San dużym utrudnieniem jest brak

miejsc umożliwiających wodowanie jednostek pływających. Dodał, że w związku z budową S 19 

i  nasileniem się ruchu drogowego istnieje potrzeba dosprzętowienia specjalistycznego jednostek

OSP funkcjonujących w Nisku, Nowosielcu i Zarzeczu. Niezbędne będzie również dalsze szkolenie

strażaków jednostek OSP z zakresu pierwszej pomocy.

Przewodnicząca G.Karnat stwierdziła, że rzeczywiście samochody służące ratowaniu ludzi i mienia

powinny być w lepszym stanie.  Zapytała o koszty takiego wyjazdu do pożaru,  mały pożar,  pół

godziny  gaszenia.  Zapytała,  bo  rzeczywiście  ludzie  wzywają  czasem  strażaków  do  banalnych

zdarzeń.

Komendant wyjaśnił, że kwotowo nie da rady określić tego, bo to bardziej złożona sprawa: zależy

jaki to pożar, jaki samochód wyjeżdża. Są różne czynniki wpływające na ogólny koszt akcji. Można

przygotować symulację kosztów wyjazdu do pożaru i do wypadku, ale to na posiedzenie Komisji.

Podkreślił  jednak,  że  lepiej,  by  mieszkańcy  wezwali  straż  a  nie  usiłowali  sami  gasić,  bo  bez

znajomości podstawowych zasad podejścia do pożaru nawet nieużytków kończy się to tragicznie.

Takie wypadki w poprzednich latach były.

Radna A.STępień zapytała o stan hydrantów na sieci wodociągowej w kontekście potrzeb Straży

Pożarnej. Jak to się obecnie przedstawia.

Komendant R.Napieracz wyjaśnił, że kiedyś, gdy budowano sieć wodociągową nie było obowiązku

budowy sieci hydrantowej. Od 15 lat już jest taki obowiązek. Radni decydują w którym rejonie
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będzie budowany wodociąg. Tam tez powstanie sieć hydrantów. Straż otrzymuje informację nawet,

gdy wybudowany jest krótki odcinek, nawet jeżeli powstaną tylko 2 hydranty. Otrzymuje mapy z

naniesionymi hydrantami  i  jedzie  na tzw.  odbiór  hydrantów. Są przez Straż sprawdzane,  bo to

głównie  Straż  z  nich  korzysta.  Jedzie  załoga,  by  wiedzieć  gdzie  jest  hydrant  zlokalizowany,

sprawdzić, czy jest dobrze oznakowany i czy spełnia polskie normy.

Radny Z. Łuka zapytał kto i w jakiej częstotliwości powinien sprawdzać sprawność hydrantów.

Komendant wyjaśnił, że utrzymanie sprawności hydrantów należy do zarządcy sieci wodociągowej

w tym przypadku  MZK.  Dodał,  że  w  przypadku  awarii  hydrantów,  uszkodzeń  sieci,  czy  zbyt

niskiego ciśnienia w sieci,  na bieżąco Straż daje sygnał do MZK.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  i  Pani  Burmistrz  podziękowali  Komendantowi  w  imieniu  mieszkańców,  że

możemy czuć się bezpieczni dzięki ich pracy.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

AD 7.

Informację  o  działalności  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  radni  również  otrzymali  wraz  

z zaproszeniem na sesję (zał nr 4).

Komendant Miejsko-Gminny M.Czech przedstawił pokrótce tę informację zebranym. Dla nowych

radnych podła informację, że jest na terenie Gminy Nisko 3 jednostki OSP: Zarzecze i Nowosielec,

będące w Krajowym Systemie  Ratowniczo-Gaśniczym, wyposażone w typowy sprzęt i samochody

ratowniczo – gaśniecze i jednostka w Nisku, będąca poza systemem, dysponująca jedynie lekkim

sprzętem i dwoma samochodami do działań.

Wyjaśnił,  że  Sprawozdanie  obejmuje  okres  IV kwartału  2014r  oraz  czas  od  1  stycznia  do  20

września 2015r. Poinformował, że w tym czasie ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Nisko

interweniowały 111 razy w związku działaniami ratowniczo-gaśniczymi i  fałszywymi alarmami.

Podkreślił,  że rok 2015 był  specyficzny. Z uwagi na liczne pożary lasów, terenów zalesionych,

nieużytków  strażacy  wielokrotnie  uczestniczyli  w  działaniach  gaśniczych  nie  tylko  na  terenie

Gminy Nisko, ale i poza jej granicami. Był to okres dużych upałów i dużych pożarów.

Do najważniejszych wydarzeń pożarnictwa ochotniczego Gminy Nisko w 2015r zaliczyć należy:

- w okresie zimowo-wiosennym odbyło się szkolenie dla strażaków OSP z terenu Gminy Nisko.

Udział wzięło 21 strażaków.

- w dniu 27 marca 2015r w ZS Nr 3 przeprowadzono eliminacje  gminne OTWP. Do Turnieju

przystąpiło 31 uczniów ze szkół zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

-  w dniu  26 kwietnia  2015r liczna  delegacja  3  jednostek  OSP uczestniczyła  w Ogólnopolskiej

Pielgrzymce Strażaków na Jasna Górę.
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- w dniu 31 maja 2015r uroczyste Powiatowe Obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez OSP

Nowosielec,

-  w  dniu  7  czerwca  2015r  odbyły  się  zawody  sportowo-pożarnicze  w  Zarzeczu.  Nisko  było

reprezentowane przez 5 drużyn w tym dwie kobiece.

- 28 czerwca 2015r odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Krzeszowie.

Gminny  Komendant  podkreślił,  że  bieżący  rok,  liczba  interwencji,  ich  zakres,  kilkakrotne

przypadki  pełnienia  dyżurów  w  Komendzie  Powiatowej  PSP  na  zabezpieczeniu  operacyjnym

Powiatu przez zastępy OSP z Nowosielca i Zarzecza, wspólne działania poszukiwawcze jednostki

OSP Nisko  ze  strażakami  Państwowej  Straży  Pożarnej  pokazują,  jak  potrzebna  jest  formacja

ochotnicza.

Podkreślił,  że  jednostki  są  sukcesywnie  doposażane,  ale  istnieje  potrzeba  zakupu  samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nisko. Z uwagi na wyeksploatowanie obecnie używanego celowym

jest zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla  jednostki  OSP Zarzecze.  Samochód ten byłby

wykorzystywany  zarówno  do  działań  ratowniczo-gaśniczych  jak  i  na  potrzeby  działającej  tam

Orkiestry Dętej.

Podziękował  za  dotychczasowe wsparcie  władz  i  Rady Miejskiej.  Poinformował  o  możliwości

przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz ochotniczych straży pożarnych

jako organizacji pożytku publicznego. Podkreślił,  że rok 2016 będzie rokiem wyborów władz w

jednostkach OSP i Zarządzie OSP.

Pani  Burmistrz  podziękowała  za  pracę  strażaków  ochotników  oraz  Komendanta  Miejsko-

Gminnego. Podkreśliła, że jest osobą zaangażowaną, kompetentną i zapewne po wyborach nadal

będzie pełnił tę funkcję i współpracował nadal z Gmina i Radą Miejską.

Przewodniczący Rady podkreślił, że corocznie uczestniczy w zebraniach sprawozdawczych. Wie,

że  potrzeby  OSP są  duże  a  najpilniejszą  jest  nowa  siedziba.  Wyraził  nadzieję,  że  w  nowej

perspektywie finansowej będzie możliwość pozyskania środków na rewitalizację budynku przy ul.

Kwiatkowskiego. Jest to chyba najpilniejsza sprawa dla funkcjonowania OSP w Nisku.

Radny T.Surdyka stwierdził, że w Nisku jest Straż Państwowa, więc czy OSP musi istnieć?

Komendant  M.Czech  poinformował,  że  w  Rzeszowie  jest  8  jednostek  OSP,  w  Biłgoraju  1

jednostka, w Dębicy  1 jednostka, w Kolbuszowej 2 jednostki w Tarnobrzegu 3 jednostki. Widać, że

są potrzebne. Komendant Państwowej Straży może się wypowiadać o potrzebie wsparcia dla Straży

Państwowej.

Dodał,  że  każda  jednostka  funkcjonuje  jako  Stowarzyszenie.  Jest  procedura  zawiązywania  i

rozwiązywania.

Komendant Państwowej Straży podkreślił, że na dyżurze jest codziennie jedynie 7 zawodowych
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strażaków. Co to znaczy w przypadku zagrożenia. Można nimi obsadzić jedynie dwa samochody.

Chwała ochotnikom, że chcą to robić i domagają się jedynie odpowiedniego sprzętu.

Przewodniczący Rady również podziękował na ręce Komendanta Miejsko-Gminnego M.Czecha

wszystkim strażakom-ochotnikom.  Podziękował  zwłaszcza  za  aktywizację  młodych,  bo  to  dziś

bardzo ważna i trudna działalność.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 8.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez

Gminę Nisko za rok szkolny 2014/2015 została radnym dostarczona na piśmie (zał nr 5).

Przedstawiła ją krótko Zastępca Burmistrza T. Sułkowska. Poinformowała, że na terenie Gminy

 i  Miasta  Nisko  w  roku  szkolnym  2014/2015  funkcjonowało  8  szkół   podstawowych  ,  5

gimnazjów,w tym  4 w ramach zespołów szkół oraz Przedszkole nr 1.  

Przy  szkołach  podstawowych  zorganizowano  oddziały  przedszkolne  w  których  uczyło  się  224

dzieci w 13 oddziałach.     

Z dniem 31 sierpnia 2015r została zlikwidowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie. Obecnie

działa w tym budynku filia niepublicznej szkoły w Racławicach. Pani Burmistrz poinformowała, że

przekazywana jest subwencja na dzieci uczące się w szkole prywatnej. Podkreśliła, że w skali roku

szkolnego przewidywana jest dla budżetu Gminy oszczędność środków w wysokości ok 400 – 500

tys zł z tytułu likwidacji szkoły w Wolinie.

Ponadto na terenie Gminy Nisko funkcjonują  placówki niepubliczne :

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Racławicach, Niepubliczne Przedszkole Żaczek w Nisku,

Przedszkole  Niepubliczne  DOMmisia  w  Nisku,  Niepubliczne  Przedszkole  „Słoneczko  „  

w  Racławicach.

W placówkach niepublicznych  na terenie Gminy Nisko uczyło się łącznie 183 dzieci:

- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racławicach -   15 uczniów oraz 5 dzieci w oddziale

przedszkolnym,

- w Niepublicznym Przedszkolu Żaczek  -   70 dzieci,

- w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia  -    68 dzieci,

- w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach  -    25 dzieci,  

Szkoły dysponują  trzema stołówkami : w PSP nr 1, w ZS nr 3, w ZS w Zarzeczu. W pozostałych

placówkach funkcjonują punkty dożywiania, w których uczniowie korzystają z gorących posiłków.

Stołówka w Zarzeczu przygotowuje posiłki dla ZS w Nowosielcu, natomiast stołówka w PSP nr1-

dla ZS nr 2, Gimnazjum nr 1, PSP nr 4, PSP nr 6. Pani Burmistrz podkreśliła, że jest rozważane

uruchomienie kuchni w ZS Nr 2, ale nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Placówka jest duża i
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kuchnia na miejscu może byłaby zasadna.

W poszczególnych placówkach z dożywiania w roku szkolnym 2014/2015 korzystała następująca

liczba uczniów ( średnio miesięcznie) :                

w PSP nr 1 – 145,  w ZS nr 2 – 125,  w ZS nr 3 – 205,  w PSP nr 4 – 36, w PSP nr 6 – 30,w ZS 

w Zarzeczu – 170, w ZS w Nowosielcu – 65,  w Gimnazjum nr 1 – 77, w PSP w Wolinie 27. 

Łącznie 880 uczniów, w tym 320  poprzez refundację z OPS.  

Realizując wymogi ustawy o systemie oświaty w r.  szkolnym 2014/2015 dowożono 180

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których refundowane były bilety miesięczne. 

Zgodnie z ustawą prowadzono dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Stalowej

Woli i Rudniku- łącznie dla 40 wychowanków, zarówno w formie zorganizowanej, jak również

poprzez refundację kosztów dowozu dla rodziców. Pani Burmistrz poinformowała, że w bieżącym

roku przetarg na dowóz dzieci wygrał PKS Stalowa Wola. Dowóz jest  realizowany na zasadzie

wykupu biletów miesięcznych.

Stypendia szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów:

Z programu „ Wyprawka szkolna „  na zakup podręczników dla uczniów klas II, III i VI

szkół   podstawowych ,  klasy  III   szkół  ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych

skorzystało 213 uczniów na łączną kwotę 54 955,-zł.  

Ze stypendiów materialnych o charakterze socjalnym skorzystało  331 uczniów, średnio stypendium

wyniosło 472 ,-zł . Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 156 416,-zł . 

Wypłacono 16 zasiłków losowych dla uczniów na łączna kwotę   6 270, -zł

W  roku  szkolnym  2014/2015  wprowadzono  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Nisku  regulamin

przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nisko dla szczególnie uzdolnionych uczniów

szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  Za  rok  szkolny 2014/2015  przyznano  stypendia  za  wyniki  

w nauce dla 5 uczniów szkół podstawowych  i 24 uczniów gimnazjów na łączną kwotę  33 800,-zł. 

1.Sprawdzian po klasie szóstej – rok szkolny 2014/2015

Do  sprawdzianu  po  szkole  podstawowej  przystąpiło  188  uczniów  z  8  szkół  podstawowych

prowadzonych przez Gminę Nisko. Uczniowie uzyskali średnie wyniki ze sprawdzianu powyżej

średniej w województwie i średniej w powiecie.

2. Egzamin gimnazjalny – rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 189 uczniów.

Sprawdzana była wiedza w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

Gmina  Nisko  uzyskała  najwyższe  wyniki  z  języka  polskiego,  matematyki,  przedmiotów

przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego w powiecie niżańskim.
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Niepokojący jest wynik testu gimnazjalnego w Gimnazjum w Zarzeczu z zakresu matematyczno-

przyrodniczego. Osiągnęli  uczniowie 3 poziom, czyli  bardzo niski i  Dyrektor jest  zobowiązany

przedstawić program naprawczy organowi prowadzącemu.

 Informacja dotycząca  realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowych 

 W roku  szkolnym  2014/  2015  wykonano  następujące   inwestycje  i  remonty  w  placówkach

oświatowych:

- inwestycje: w ZS NR 2 wybudowano szkolny plac zabaw z projektu „Radosna Szkoła” o wartości

121 211 zł, w tym dofinansowanie 60 605 zł.

Również w PSP Nr 1 wybudowano szkolny plac zabaw z projektu „Radosna Szkoła” o wartości 126

262 zł, w tym dofinansowanie 63 131 zł.

Poinformowała również, że doposażono 2 szkoły w nowoczesne pracownie komputerowe na 17

stanowisk komputerowych: w ZS w Zarzeczu- na kwotę 28 780 zł i w PSP Nr 1 – 28 500 zł.

-  remonty:  w  PSP Nr  1  zamontowano  kamery,  wykonano  instalację  elektryczną  w  pracowni

komputerowej.  W PSP Nr  6  wykonano instalację  elektryczną  na  kwotę  5  200 zł.  W ZS Nr  3

remontowano sale lekcyjne i piłkochwyty.  Sale lekcyjne były też remontowane w ZS w Zarzeczu

oraz Gimnazjum Nr 1. Również w budynku przy ul. Szopena przeprowadzono remont kotłowni

gazowej. Koszt wszystkich zrealizowanych remontów to 90 869 zł.

Do przedstawionej Informacji nie zadano żadnych pytań.

Przewodniczący zamknął realizacje punktu.

Ad 9

Informację  o  złożonych oświadczeniach  majątkowych radnych (  na początek  kadencji  i  za  rok

2014) przedstawił Przewodniczący Rady W. Ślusarczyk (zał nr 6) .

Pani Burmistrz T.Sułkowska przedstawiła informację o złożonych do Burmistrza oświadczeniach

osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń (zał 7).

AD 10

1/ Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

Skarbnika T.Dziewę. 

 Skarbnik wyjaśnił, że przesłany radnym projekt zmian w uchwale budżetowej zmieni się poprzez

dodanie  § 2  przeniesienie  wydatków,  ale  to  zostanie  przedstawione  na  końcu.  Każda  uchwała

budżetowa ma dochody i wydatki. Zwiększa się dochody, by pokryć wydatki, które są niezbędne.

Zwiększa się dochody z następujących źródeł:

- odsetki za opóźnione wpłaty w gospodarce nieruchomościami – 6 000 zł,

- usługi cmentarne – 7000 zł,

- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne i interwencyjne – 80 000 zł,
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- podatek od środków transportowych – 15 000 zł,

- podatek od nieruchomości osób prawnych – 42 000 zł.

Łączne dochody w kwocie 150 000 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- 80 000 zł na płace pracowników skierowanych przez PUP,

- 10 000 zł na uzupełnienie brakującej kwoty na klimatyzację budynku przy ul. Kościuszki,

- 15 000 zł dla Przedszkola Publicznego na zakup materiałów i wyposażenia,

- 30 000 zł dotacji dla NCK Sokół na remont sieci CO,

- 15 000 zł dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej na konieczne pokrycie wydatków.

W dodanym paragrafie 2 przenosi się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale drogi

publiczne powiatowe i drogi publiczne gminne: przekazuje się dotację w wysokości 70 tys zł na

drogi powiatowe – ul. Długa oraz przeznacza się 60 tys zł  na wykonanie dokumentacji  ścieżki

rowerowej  na  trasie  Nisko-  Nowosielec.  Skarbnik  wyjaśnił,  że  pokryciem tych  wydatków jest

zmniejszenie o 130 tys zł środków na remonty dróg gminnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiony projekt uchwały był analizowany na

wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów  oraz  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego.

Poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej J. Granicznego o przedstawienie opinii Komisji.

Przewodniczący  J.Gramiczny  poinformował,  że  Komisja  Budżetowa  zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały, wraz z wprowadzona autopoprawka pozytywnie.

Radny G.Bis zgłosił wniosek o zakup 2 wiat przystankowych do Zarzecza na ul. Lubelską.

Podkreślił, że istniejące zagrażają bezpieczeństwu i było to już zgłaszane do Burmistrza.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że zgłaszając taki wniosek należy podać dział i rozdział  

z którego środki maja być pokryciem dla wniosku.

Skarbnik Stwierdził, że jeżeli jest taka wola Rady, to istnieje możliwość zakupu jeszcze w

tym roku i  należałoby wówczas w tym dodanym paragrafie 2 zwiększyć kwotę o te  12 tys  zł,

wprowadzić po stronie wydatków paragraf 6060 – zakup inwestycyjny i jednocześnie zmniejszyć

na remontach dróg gminnych. Oczywiście jeżeli Rada wniosek ten przyjmie.

Pani Burmistrz stwierdziła, że nie da się w przeciągu tak krótkiego czasu zorganizować przetargu 

i  wykonać  tych  dwóch  przystanków.  Nie  wiemy też  jaka  pogoda  będzie,  czy da  się  wykonać

ewentualnie te prace.

Również sołtys Zarzecza S. Pliszka potwierdził, że wniosek jest zasadny, że sprawa ciągnie się już

kilka lat, a jeden przystanek jest po kolizji z samochodem ciężarowym i w każdej chwili może się

zawalić, zwłaszcza gdy przysypie go śnieg.

Przewodnicząca G.Karnat stwierdziła, że jeżeli będzie przetarg, to i na ul. Sopockiej potrzebna jest

wiata, bo nie ma żadnej.
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Przewodniczący K.Tabian też zgłosił potrzebę zakupu nowego przystanku na Oś Warchoły, bo po

wczorajszej wichurze jedna wiata została uszkodzona i grozi zawaleniem.

Przewodniczący Z. Kotuła stwierdził, że nie powinno dojść do sytuacji, że na sesji robi się koncert

życzeń,  choćby  najbardziej  zasadnych  wniosków.  Są  pewne  wypracowane  procedury:wniosek

powinien  być  na piśmie,  powinno być  uzasadnienie  i  wskazane źródło  finansowania.  W takiej

formie nie można zaskakiwać Rady: wszystkie wnioski są jednakowo zasadne, więc trzeba 50 tys

dziś na wiaty przeznaczyć.

Przewodniczący Rady zasugerował, że właśnie będzie Rada uchwalała budżet na 2016r i

można wnioskować o zmianę właśnie w projekcie budżetu o te wiaty przystankowe.

Pani  Burmistrz  zaproponowała,  że  z  początkiem  roku  można  ogłosić  przetarg  na  wszystkie

potrzebne na terenie Gminy wiaty przystankowe, a nie robić przetargi na pojedyncze wiaty.

Radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że w sytuacjach zagrożenia – a tak jest prawdopodobnie

w Zarzeczu – należy działać niezwłocznie. Sprawa wiat w Zarzeczu nie jest nowa i była zgłaszana..

Jeżeli teraz jest tam zagrożenie bezpieczeństwa, to decyzję należy podjąć dziś.

Przewodniczący  J.Graniczny  zauważył,  że  firma  od  przystanków  jest  z  Gorzowa

Wielkopolskiego, ma zapewne terminy zajęte. Poza tym trzeba liczyć demontaż starych i montaż

nowych wiat. Koszt każdej co najmniej 8 tys zł.

Radny G. Bis zwrócił uwagę, że jest wniosek, jest zagrożenie, czas nagli, bo idzie zima, Skarbnik

stwierdził, że z remontów dróg można środki przesunąć, więc należy to robić.

Skarbnik zauważył, że to zakup i w ciągu miesiąca powinno się udać to załatwić. W przyszłym roku

raczej takiej możliwości nie widzi, bo środków na bieżące utrzymanie dróg nie będzie z uwagi na

duże  inwestycje  drogowe.  Raczej  w tym roku jest  to  bardziej  możliwe,  są  jeszcze  możliwości

finansowe w budżecie.

Pani Burmistrz podsumowała dyskusję stwierdzając, że wprowadzone to zostanie autopoprawką.

Należy jedynie ustalić ile tych wiat ma być.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 – A.Kołodziej stwierdziła, że również na Osiedlu PGO jest

potrzebna wiata przystankowa.

Pani Burmistrz zdecydowała, że jako autopoprawka zostanie zapisana kwota na zakup i montaż

wiat przystankowych kwota 40 tys zł. Wiat będzie 5: 2x Zarzecze, 1x Warchoły, 1x Sopot i 1 x

PGO.

Skarbnik wyjaśnił,  że  zapis  w projekcie  uchwały zmieni  się  odpowiednio:  w  § 2 przeniesienia

wydatków dopisany zostaje  §6060  -  wydatki  na  zakupy inwestycyjne  w  wysokości  40  tys  zł.

Zmniejszenie na remontach dróg będzie łącznie w wysokości 170 tys zł.  Skarbnik dodał,  że to

zmniejszenie na remontach dróg nie wpłynie na zaplanowane remonty. One będą wykonane, rok się
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kończy a wszystkich pieniędzy nie wydamy.

Tak poprawiony projekt uchwały poddał Przewodniczący Rady pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/94/15

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

2/ Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały w sprawie pomocy

finansowej dla Powiatu Niżańskiego.

Skarbnik wyjaśnił,  że  Starosta  zwrócił  się  z  wnioskiem o dofinansowanie remontu ul.  Długiej.

Ulica leży na terenie Niska, jest droga powiatową, ale brakuje środków na dokończenie remontu.

By  inwestycja  była  dokończona  potrzebne  jest  dofinansowanie.  Środki  w  budżecie  zostały

zabezpieczone  w poprzedniej  uchwale.  Teraz  tylko  potrzeba  wyrazić  wolę  Rady udzielenia  tej

pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego i środki zostaną przekazane.

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

projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/95/15

. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego (zał nr 7)

3/ Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wyjaśnił, że Burmistrz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i radnych proponuje nie

podnosić stawek podatku od nieruchomości, pozostawić je na poziomie z poprzedniego roku i tak

jest  w projekcie.  Zmiana wynika z tego, że w międzyczasie  zmieniła się podstawa prawna jak

również wprowadzono nową kategorię nieruchomości, u nas 1d – niezabudowane objęte obszarem

rewitalizacji. Zaznaczył, że w uchwale to musi być ujęte, bo taki jest obowiązek ustawowy, choć 

w  praktyce  u  nas  takich  nieruchomości  nie  ma.  Można  powiedzieć,  że  uchwała  ma  charakter

formalny, nie ma wpływu na wysokość stawek podatkowych ani dochodów budżetowych.

Przewodniczący  J.Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

projektu.

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

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/96/15

. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (zał nr 8)
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4/ Przedstawiając projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych Skarbnik  poinformował,  że  tu  również  Burmistrz  nie  występuje o jakiekolwiek

zwiększenie stawek podatkowych.  Nowe przepisy wprowadziły zmianę,  podwyżkę i  musimy ją

wprowadzić: dla autobusów wyprodukowanych przed 1999r była stawka 1530zł. Obecnie jest 2005

zł. Dla autobusów wyprodukowanych po 1999r było 1452zł,  a obecnie jest 1905 zł.

Generalnie im autobus starszy, tym wyższa opłata.

Przewodniczący  J.Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/97/15

. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (zał nr 9)

5/  Przedstawiając projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad

poboru opłaty targowej Skarbnik wyjaśnił, że tu również stawki nie ulegają zmianie. Poinformował,

że w myśl zmienionego zapisu art.15 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w

drodze uchwały może wprowadzić opłatę targową. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne, aby

na terenie Gminy Nisko od 2016 roku mogła funkcjonować opłata targowa.

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej o przedłożonym

projekcie uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/98/15

. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oraz zasad poboru opłaty targowej

 (zał nr 10)

6/  Następnie Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy zawierających

dane dotyczące podmiotu i  przedmiotu opodatkowania.  Podkreślił,  że muszą one być zgodne z

przepisami.  Dodał,  że  wprowadzenie  nowych  druków  podyktowane  jest  koniecznością

dostosowania  zapisów w nich zawartych do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca

2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw  oraz ustawą z dnia

9 października 2015r.  o rewitalizacji.   Poinformował,  że na wniosek z Komisji  dopisany został

adres mailowy przy danych podatnika.

Przewodniczący J.Graniczny poinformował o pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetowej  względem

projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
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U C H W A Ł Ę   Nr XIV/99/15

. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i

przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,

podatku rolnego oraz podatku leśnego. (zał nr 11)

7/  Pani  Burmistrz  przedstawiając  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  oraz  trybu  przyznawania

stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyjaśniła, że

po roku funkcjonowania tego regulaminu należy wprowadzić pewne zmiany. By nie komplikować

zapisów ustalono z Radcą,  że uchyla się uchwałę z 23 marca 2015r i  podejmuje całkiem nową

uchwałę. Poinformowała, że co do zmian zostało wykreślone słowo „artystyczne” przy wyliczaniu

osiągnięć  za  które  przysługuje  stypendium.  Artystyczne  osiągnięcia  okazują  się  trudne  do

wymierzenia. Podwyższone zostało kryterium ocen: dla szkół podstawowych średnia z 5,7 została

podniesiona na 5,8 , dla gimnazjów z 5,5 podwyższona zostaje średnia ocen na 5,6. Dotychczas

uczeń, by uzyskać stypendium mógł mieć z zachowania ocenę bardzo dobrą. Obecnie musi to być

uczeń wzorowy.  Wykreślony zostaje punkt „d” odnoszący się do tych artystycznych osiągnięć.  W

paragrafie  3  Tryb  przyznawania  stypendium,  dopisane  zostaje,  że  wnioski  niekompletne  będą

odrzucane  z przyczyn formalnych. Ma to zmobilizować do składania poprawnych dokumentów.

Jest zaznaczone, że decyzję uczeń otrzymuje w obecności Burmistrza i radnych Rady Miejskiej a

wśród załączników należy dołączyć wyniki w nauce. 

Przewodniczący  K.Tabian  poinformował,  że  Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały pozytywnie.

Wiceprzewodniczący T.Oleksak poinformował,  że brał  udział  we wręczaniu stypendiów Prezesa

Rady Ministrów dla  uczniów szkół  ponadgimnazjalnych  Podkarpacia.  Stypendia  wręczała  Pani

Wojewoda wraz z Kuratorem Oświaty. Okazuje się, że najlepsi z uznawanych szkół w Stalowej

Woli też są absolwentami gimnazjów niżańskich. Mamy więc potencjał, stypendia będą wyrazem

dbałości o naszych uczniów. Problem tkwi w zatrzymaniu tych uczniów w Nisku w szkolnictwie

ponadgimnazjalnym. Zwłaszcza w perspektywie reformy oświaty, powrotu do 8-klasowej szkoły

podstawowej  i  4-letniego  gimnazjum.  Część  naszych  nauczycieli  może  stracić  pracę.  Gdyby

uczniowie  zostawali  w średnich  szkołach  w Nisku,  to  może udałoby się  ich  zatrudnić  w tych

szkołach. Jesteśmy na współpracę z Powiatem w tym zakresie skazani.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/100/15

. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko . (zał nr 12)
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8/ Pani Burmistrz poinformowała, że Program współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami

pozarządowymii  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.

Uchwałę  opracowano  zgodnie  z  wymogami  art.  5a  ust.  4  ustawy  o  działalności  pożytku

publicznego  i  o  wolontariacie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  Program  określa  czytelne  zasady

współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi. 

Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich mieszkańców

w działalności społecznej, Rada Miejska w Nisku rokrocznie zobowiązana jest do podjęcia uchwały

dot.   „Programu  Współpracy  Gminy  i  Miasta  Nisko  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie”, zgodnie z art 5a ust. 1 w/w ustawy.

Program został  przedstawiony do konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.

Przewodnicząca  G.Karnat  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  Pomocy  Społecznej  

o przedłożonym projekcie uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/101/15

. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. (zał nr 13)

9/  O  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  od  właścicieli  nieruchomości  poprosiła  Pani  Burmistrz  Kierownika  Ref  ROS  

W. Praconia.

Kierownik  W.  Pracoń  wyjaśnił,  że  30  czerwca  tego  roku  kończyła  się  umowa  z  firmą,  która

świadczyła usługę odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym wiosną tego roku należało

przeprowadzić przetarg dla wyłonienia podmiotu, który od 1 lipca podejmie tę działalność. Wpływ

na cenę ofertową mają szczególnie dwa czynniki: ilość odpadów i częstotliwość odbioru odpadów.

Jako bazę do wyliczenia ilości bierze się bazę roku poprzedniego. Do przetargu w 2013r brane były

dane z 2012r. Odpady były wówczas odbierane przez 4 podmioty, ok 20-30% mieszkańców nie

miało zawartych umów i odpadów było  2 700 ton. Podkreślił, że przystępując do przetargu w tym
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roku,  za  podstawę  brano  dane  z  2014r,  kiedy  obowiązek  odbioru  odpadów  jest  powszechny.

Okazuje się, że firma Asa zebrała w 2014r  5200 ton odpadów. Ilość odpadów wzrosła więc prawie

dwukrotnie. Drugim czynnikiem jest częstotliwość. Przypomniał, że na tej sali radni dyskutowali

nad  zmianą   Regulaminu,  nad  zmianą  uchwały  o  szczegółowym  zakresie  stosowania  usług  

i  przewidując,  że  może  to  mieć  wpływ  na  cenę  obniżona  została  częstotliwość  w  budynkach

wielolokalowych z 4 do 3 razy w ciągu tygodnia, a w przypadku gospodarstw indywidualnych z 3

razy w miesiącu na 2 razy, z wyjątkiem miesięcy letnich. W tych miesiącach pozostało nadal 3 razy

w miesiącu.  Takie  założenia  zostały przedłożone do przetargu.  Przetarg rozpisano na 1,5 roku.

Przystąpiło  do niego 6 firm.  Rozpiętość ceny była od 2 890 tys  zł  do 5,5 mln zł.  Wybraliśmy

najtańszą firmę. Była ona poniżej oszacowania inwestorskiego i niższa od oferty Asy o 190 tys zł.

Koszty wynikłe  z  nowego przetargu  były  niższe  niż  ściągane  z  opłat  w poprzednim okresie.  

W poprzednim okresie  naliczone było 130 tys  zł  z  deklaracji.  Z uwagi,  że nie  wszyscy płacili

realnie ściąganych było 120 tys zł. Poinformował, że z tego firmie Asa płaciła Gmina 105 tys zł. Po

nowym przetargu koszty miesięczne wynoszą 170 tys zł, z tego 160 563 zł trzeba zapłacić fakturę

firmie. Ustawa wyraźnie mówi jakie składniki muszą się znaleźć jako składniki stawki za śmiecie:

opłata dla firmy, utrzymanie PSZOKu, zaznaczył, że to akurat jest w pierwszym punkcie, bo było to

razem w  przetargu,  płace  osób  zajmujących  się  naliczaniem  opłat  za  śmiecie  (  zaznaczył,  że

praktycznie jest  to 3,5 osoby, ale do kalkulacji  wzięto tylko 2 osoby) i  koszty administracyjne.

Wyszło razem 170 tys zł miesięcznie. Żeby to uzyskać zostaje zwiększona o 5 zł odpłatność za

pojemnik  dla  firm  i  instytucji,  żeby  ich  odpłatność  wynosiła  ¼  ponoszonych  kosztów,  bo  ¼

odpadów pochodzi z firm i instytucji. Dalej poinformował Kierownik, że Burmistrz zdecydował, że

utrzymana zostaje symboliczna złotówka od 5 i kolejnej osoby. Tych osób jest 1824. Po odjęciu

dochodów od tych dwóch grup pozostaje kwota 121 700 zł. Zdecydowano nie różnicować stawek,

więc całość należy podzielić na 15 824 mieszkańców. Wychodzi 7,69 zł/osobę. By nie bawić się w

ułamki, przyjęto stawkę 7,5 zł. Daje to miesięczny dochód w wysokości 167 000 zł. Te brakujące 3

tys  zł  Gmina  będzie  starała  się  pozyskać  poprzez  skuteczniejszą  windykację  np.  aktualizacji

deklaracji, zwłaszcza dotyczących urodzeń. Kierownik wyjaśnił również, że w 2013r początkowo

była opłata 9 zł/ osobę. Powstała lekka nadpłata. System musi się bilansować, Gmina nie może

zarabiać ani dopłacać do systemu, więc tę nadwyżkę należało oddać. Stąd nie były podnoszone

stawki od lipca 2015r ale dopiero od stycznia 2016r, bo w tym czasie były niejako oddawane te

środki.

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywną opinię wypracowaną względem projektu na

wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Budżetu i Finansów.

Radny  G.Bis  zapytał  czy  w  przetargu  brane  były  pod  uwagę  zyski  firmy  z  tytułu  sprzedaży
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wysegregowanych odpadów np. plastików. 

Radny M. Folta zapytał jakie byłyby konsekwencje ewentualnego niepodjęcia tej uchwały.

Radny  B.Borowiec  zapytał  dlaczego  dopiero  teraz  rozmawiamy  o  stawkach,  gdy  już  przed

przetargiem było wiadomo, że stawki pójdą w górę, bo do przetargu kwota była skalkulowana dużo

wyższa  od  aktualnej.  Dlaczego  nie  było  wcześniej  konsultacji  z  mieszkańcami  w  tej  sprawie.

Stwierdził  też,  że zgodnie ze stanowiskiem Krajowej  Rady Izb Obrachunkowych z 10 czerwca

2014r to Rada powinna zdecydować kiedy i w jaki sposób będzie wykorzystana nadpłata za odpady

komunalne. Zapytał, czy nie doszło tu do przekroczenia kompetencji.

Dalej  radny  B.Borowiec  stwierdził,  że  niesprawiedliwością  jest  zrównanie  opłat  w  budynkach

wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jednym podnosi się 50% a drugim 25%. W żaden sposób to nie

jest równo. Nie uważa, że prawdziwa jest teza, że jedni otrzymują worki a drudzy pojemniki za

darmo,  bo  w  poprzednim  okresie  odbioru  mieszkańcy  domów  jednorodzinnych  otrzymywali

bezpłatnie worki a członkowie spółdzielni mieszkaniowych opłacali pojemniki. I w związku z tym,

że  opłacali  w  czynszach  dzierżawę  pojemników  żąda  zróżnicowania  opłat  dla  jedno  

i wielorodzinnych budynków.

Zdaniem Przewodniczącej  G.Karnat  akurat  zrównanie  opłat  mieszkańców  bloków  i  budynków

jednorodzinnych jest  sprawiedliwe.  Ilość odpadów jest  taka sama,  ze względu na częstotliwość

koszty są też porównywalne.

Radny S.Naprawa stwierdził, że jednak trudno mieszkańcom bloków wytłumaczyć, że cena wzrasta

o 50%. Może wcześniej  było coś źle  policzone.  Nie podoba mu się  też załączona do projektu

informacja o cenach odpadów w innych gminach. Jego zdaniem jest tendencyjnie wykonana, bo

wszędzie stawki są wyższe.

Przewodniczący J.Graniczny stwierdził, że wszyscy mają na uwadze dobro mieszkańców i należy

tak długo pracować nad projektem uchwały, by był jak najkorzystniejszy dla wszystkich.

Radny A.Drąg zapytał, ile obecnie Gmina dopłaca miesięcznie z tej nadpłaty do bieżących kosztów.

Radna A.Stępień zauważyła, że pierwsza skalkulowana i uchwalona stawka wynosiła 9 zł/osobę.

Okazało się, że mogło być 6 zł. Podkreśliła, że to zasługa Rady. Dalej odniosła się do kalkulacji

przedstawionej  przez  Kierownika,  do  tej  pozycji  9,5  tys  zł/  miesięcznie,  gdzie  6,5  tys  to

wynagrodzenie pracowników i 3 tys zł to koszty administracyjne. Podał Kierownik kalkulację na te

koszty administracyjne i wyszło, że rocznie są to koszty rzędu 43 630 zł, a przy 3 tys wychodzi

jedynie  36  tys  zł  rocznie  i  już  się  nie  bilansuje.  Zapytała  co  z  tą  kalkulacją.  Nawiązując  do

przedstawionych  cen  odpadów  w  innych  gminach  przytoczyła  informację  o  wynagrodzeniu

włodarzy tych miast: np. Leżajsk: segregowane – 10,5 zł, wynagrodzenie – 8,5 tys zł; Jarosław:

segregowane – 12, wynagrodzenie – 7 tys zł; Głogów, Stalowa Wola.
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Przewodniczący Rady stwierdził,  że wynagrodzenie Burmistrza nie jest  tematem obrad,  odebrał

radnej głos i ogłosił 15 minutową przerwę w obradach celem uspokojenia atmosfery na sali obrad.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Kierownika Praconia o udzielenie odpowiedzi.

Kierownik W. Pracoń wyjaśnił:

-  w  specyfikacji  przetargowej  był  zapis,  że  zysk  ze  sprzedaży  wysegregowanych  śmieci  jest

dochodem własnym firmy, który powinien być uwzględniony przy składanej ofercie. Gmina nie ma

do  tego  żadnych  roszczeń.  Przykładowo  jeden  worek  kosztuje  50  gr.  Firma  musi  wszystko

kalkulować.

- nieprzyjęcie tej uchwały spowoduje konieczność opłaty faktur za zbiórkę odpadów z kasy gminy,

więc  przy  najbliższej  kontroli  RIO  Burmistrz  będzie  odpowiadał  za  naruszenie  dyscypliny

finansowej. Burmistrz, by tego uniknąć zgłosi sprawę Wojewodzie i ten poprzez RIO ustali decyzją

stawkę wg kalkulacji, by system się bilansował.

- czemu teraz stawkę się podnosi? Burmistrz informował na sesji, zaraz po przetargu, że przez pół

roku będzie różnica pokrywana z nadpłaty. Pisała o ty również prasa. Kierownik wyjaśnił też, że

wbrew temu, co twierdzi radny B.Borowiec nie ma obowiązku wydatkowania nadwyżki w okresie

rozliczeniowym. Interpretacja przepisów, podawana w trakcie szkoleń w tym zakresie dopuszcza

wydatkowanie nadwyżki w następnym okresie rozliczeniowym.

- wyjaśnił dalej, że w 2013r ustawa nie dopuszczała bezpłatnych worków. Zapisu w naszej uchwale

nie  zakwestionowano.  Był  problem  z  pojemnikami  dla  wielorodzinnych,  bo  musieli  płacić  za

dzierżawę 30 zł/ miesiąc. Stąd opłata w budynkach wielorodzinnych została obniżona o1 zł/osobę

na poczet kosztów dzierżawy pojemników. Obecnie domy jednorodzinne otrzymują za darmo worki

na segregowane odpady a bloki otrzymują za darmo pojemniki do selektywnej zbiórki. Przyczyna

do obniżenia opłaty w blokach nie istnieje więc. Nie są opłaty zróżnicowane również dlatego, że

koszty są zbliżone: do bloków podjeżdża się po odpady dużo częściej, ilość płacących z bloków jest

o połowę niższa niż płacących z domów jednorodzinnych a odpadów zmieszanych jest tyle samo

(czyli w blokach dwa razy więcej), ilość kilometrów w przejazdach do domów jednorodzinnych jest

porównywalna z podjazdami pod wiaty przy blokach. Dodał, że nie ma co się oszukiwać: 90%  

w  budynkach  wielorodzinnych  powinno  płacić  stawkę  za  odpady  zmieszane,  bo  segregacji  

w blokach prawie nie ma. Są zdjęcia od firmy, wysyłane były pisma ostrzegawcze i jeżeli sytuacja

nie ulegnie poprawie, to zostanie wystawiona decyzją opłata wyższa tj 15 zł/osobę.

- radny S.Naprawa zwracał uwagę, że są podane jako przykłady tylko wyższe stawki w innych

gminach. Kierownik zwrócił uwagę, że niższe stawki są w Harasiukach, Jeżowem i innych, gdzie

odbiór bywa raz w miesiącu, liści nie odbierają? Możemy równać się jedynie do miast podobnych

nam wielkością. Podkreślił, że porównanie ze Stalową Wolą jest nieporozumieniem. Stalowa Wola
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początkowo miała stawkę 11,5 zł/mieszkańca, wypracowali 2,5 mln zł nadwyżki, którą teraz przez

rok oddają. Nawet, gdy ta nadwyżka się im skończy, to oni maja zakład utylizacji odpadów. 270

zł/tonę odpadów jest obecnie. Mogą podnieść na 280 zł i system sobie zbilansują.

- koszty administracyjne – wyliczone koszty były 7,69 na osobę, więc przy 7,5 zł/osobę już brakuje,

ale Gmina te braki chce nadrobić poprzez uszczelnienie systemu.

- ile dopłacamy do obecnych kosztów? - już informował na tej sesji, że „na papierze” jest dochodu 

z opłat 130 tys zł miesięcznie, faktycznie jest 120 tys zł. Koszty miesięczne wynoszą 170 tys, więc

40 -50 tys zł trzeba dołożyć.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za” i 6 głosach „przeciw” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/102/15

. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na

terenie Gminy Nisko (zał nr 14)

Kierownik W.Pracoń poinformował, że umowa z firmą kończy się z końcem roku 2016. W połowie

roku będzie ogłaszany przetarg. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, spostrzeżenia czy przemyślenia, to

należy  już  zgłaszać,  by  nie  było  problemów  po  przetargu,  gdy  koszty  będą  rosnąć.  Może

częstotliwość jest gdzieś za duża, może jakieś sugestie na zmniejszenie kosztów się pojawią.

10/ Kierownik W.Pracoń przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśnił, że taka uchwała była już

podjęta, ale w styczniu weszła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z dnia 28 listopada 2014 r.  W art. 6l ust. 1 wprowadziła obowiązek doprecyzowania w istniejących

uchwałach czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana z dołu czy z góry.

Dlatego też do istniejącej uchwały w § 1 dodano ust. 2 , który precyzuje termin uiszczania opłaty.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  

o przedłożonym projekcie uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/103/15

. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi przez  właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko (zał nr 15)

11/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko  przedstawił  Kierownik  Z.Drewniak.
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Poinformował,  że  działka  nr  2594/26 o  pow.532m2 położona w obrębie  Nisko jest  własnością

Gminy  a  jej  użytkownikami  wieczystymi  są  Państwo  Sądej.  Art  32  ustawy  o  gospodarce

nieruchomościami  pozwala  użytkownikowi  wieczystemu  na  nabycie  prawa  własności,  ale

warunkiem jest wyrażenie zgody przez Radę Miejska w formie uchwały. Poinformował, że wartość

prawa własności rzeczoznawca oszacował na 24025 zł a prawa użytkowania wieczystego na 15 376

zł. Aby PP.Sądej stali się właścicielami muszą do kasy gminnej wpłacić różnicę tj 8 649 zł.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem tego projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/104/15

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

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 16)

12/  Kierownik  Z.Drewniak  poinformował,  że  na  granicy  sołectwa  Zarzecze  i  Gminy  Ulanów

istnieje droga gruntowa. Korzysta z niej obecnie co najmniej 3 podmioty gospodarcze. Dodatkowo

droga ta leży w centrum uchwalonego przez Radę planu zagospodarowania Zadąbrowa- Hawryły w

Zarzeczu  –  tereny  przeznaczone  pod  zakłady  przemysłowe  i  usługi.  Podkreślił,  że  aby  te

przedsiębiorstwa dobrze funkcjonowały na rynku muszą mieć w miarę dokładny adres. Zachodzi

więc konieczność nadania nazwy tej ulicy. Nazwa zaproponowana przez Burmistrza i uzgodniona z

samorządem Zarzecza to „ul. Przemysłowa”.

Przewodniczący M.Pachla poinformował o pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju Gospodarczego

względem projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XIV/105/15

. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zarzecze (zał nr 17)

Ad 11.

- Przewodnicząca G.Karnat zwróciła uwagę, że w okresie wzmożonych opłat za śmiecie i podatki w

kasie Urzędu tworzą się duże kolejki, mieszkańcy narzekają. Może należałoby uruchomić drugie

okienko wpłat.

-  Radna  A.Stępień  zwróciła  uwagę,  że  z  okazji  świąt  państwowych  flagi  są  tylko  w centrum.

Zauważyła, że ten wniosek już zgłosiła kiedyś.

Radna zapytała też Przewodniczącego J.Granicznego co z jego wnioskiem o obniżenie diet radnych

o 80%: czy to był żart, czy może jakiegoś wsparcia potrzebuje. Poprosiła o wyjaśnienie.

-  Radny  Z.Łuka  zapytał  co  to  za  silos  był  rozbierany,  o  którym  mówiła  Pani  Burmistrz  w
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informacji.  Poinformował  też,  że  emeryci  zwracają  uwagę,  że  w  Nisku  nie  mogą  kupić  tych

zniżkowych biletów na MKS a kierowcy nie prowadzą sprzedaży.

- radny B.Borowiec zapytał o działania w sprawie uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie

Nowosielca i Zarzecza.

Dalej zapytał, czy temat podejrzenia o korupcję w Urzędzie już jest zakończony i czy nie objął

innych osób.

Zwrócił też uwagę, że raczej obecne zabezpieczenie ujęć wody jest niewystarczające. Należałoby

wspólnie zastanowić się nad monitoringiem tych urządzeń.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 K.Rębisz zgłosiła wniosek, by na każdym osiedlu, w okresie

zimowym  zainstalować  pojemniki  z  piaskiem,  bo  w  sytuacjach  krytycznych  może  być  on

wykorzystany. Po ostatnich dwóch zimach wydaje się, że byłoby to zasadne.

- Radny G.Bis zwrócił uwagę, że był ciężki wypadek człowieka na rowerze w Zarzeczu, człowiek

stracił  nerkę  po upadku na drogę,  bo były pręty wystające.  Droga nie  jest  gminna,  ale  jedyna

dojazdowa  w tym terenie.  Czy Gmina  podjęła  jakieś  działania,  by  ten  teren  przystosować  do

bezpiecznego przejazdu, poruszania się.

Zapytał, czy był pomysł na zorganizowanie kompostowni na terenie naszej Gminy, by zmniejszyć

koszty chociażby z uwagi na ogromną ilość oddawanych liści.

Zapytał  też,  czy  odnośnie  SUW  w  Zarzeczu  jest  jakaś  kalkulacja  odnośnie  wydobywanej,

uzdatnianej, sprzedawanej wody. Chciałby wiedzieć jakie wystąpiły na tej Stacji awarie w 2013 i

2014r i jaki jest koszt utrzymania SUW w Zarzeczu. Zapytał czy pytania te ma złożyć na piśmie.

Prezes Z.Kuziora wyjaśnił, że odpowie  w tej chwili, na sesji.

-  Przewodniczący  Rady  W.  Ślusarczyk  zgłosił  wniosek  w  imieniu  Osiedli:  Barce,  Warchoły  

i Podwolina o uruchomienie nowej linii i zabezpieczenie przynajmniej dwóch przejazdów dziennie

autobusami  komunikacji  miejskiej  Stalowej  Woli.  Zapewne  będą  nowe  rozmowy  w  sprawie

współpracy ze Stalową Wola w tym temacie.

Odpowiadając Pani Burmistrz wyjaśniła:

- trwają rozmowy z MZK Stalowa Wola, które przejmuje ZMKS i rozszerza swoją działalność  

o  transport  pasażerów.  Pani  Burmistrz  podkreśliła,  że  ma  w  tych  rozmowach  na  uwadze  całą

Gminę.

- jeśli chodzi o ujęcie wody w Zarzeczu Prezes Z. Kuziora wyjaśnił, że nie wylicza się kosztów

oddzielnie  dla  każdej  stacji.  Liczone  są  one  wspólnie  dla  wszystkich  trzech:  Zarzecze,  Nisko,

Nowosielec. Wyjaśnił też, że studnie są ogrodzone i zamknięte na kłódkę. Również wieka studni są

zamknięte na kłódkę. Dodatkowo po podniesieniu wieka włącza się na SUW alarm. W tej sytuacji

kamery wydają  się  zbędne,  choć  możliwość  zainstalowania  jest,  bo  kabel  światłowodowy jest
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podciągnięty.

- Kierownik W. Pracoń przedstawił wyjaśnienie odnośnie pytania o kompostownię. Wyjaśnił, że

ustawa o zagospodarowaniu odpadów pozwala przekazywać odpady do Regionalnych Instalacji,

które w 2013r działały. Dla nas najbliższa byłaby w Leżajsku. Mogły powstać nowe, ale tylko te,

które  do  końca  2012r  miały decyzje  środowiskowe w tej  sprawie.  Stalowa Wola  ubiega  się  o

otwarcie takiej  kompostowni,  ale nie spełnia tego warunku. Jeżeli  jakimś sposobem uda się jej

uruchomić taką Instalację, będzie dla nas najbliższa. Nisko nie ma żadnej możliwości uruchomienia

takiej kompostowni.

- Pani Burmistrz wyjaśniła, że jeśli chodzi o pojemniki z piaskiem, to rozmawiała z Kierownikiem

W. Praconiem i ze środków na utrzymanie czystości będą one zakupione i zapewnione w okresie

zimowym.  Sołtysi  i  Przewodniczący  Zarządów  Osiedli  powinni  wskazać  miejsca,  w  których

powinny te pojemniki stanąć. Najlepiej tę informację zgłosić do Burmistrza i będzie wiadomo ile

pojemników należy zakupić i gdzie je ustawić.

-  Co do wypadku  na  Hawryłach  Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  nie  ma  żadnej  o  nim wiedzy.

Poprosiła radnego, by ewentualnie w tej sprawie zwrócił się na piśmie.

- odnośnie uzbrajania terenów inwestycyjnych Pani Burmistrz poinformowała, że podjęto działania

zmierzające  do  przygotowania  planu  przestrzennego  na  tereny  przemysłowo-usługowe  

w Nowosielcu:

1.  zakupiono  działki  w Nowosielcu  od  istniejącej  drogi  nr  19  do  terenów za  Barcówką,  które

docelową będą stanowić obsługę komunikacyjną terenów planowanych do zainwestowania. Jest to

pas terenu szerokości ok.19m i długości około 1km.

Ponadto droga taka otworzy możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w drugiej linii

zabudowy od drogi krajowej.

2.  wykonano  opracowanie  ekofizjograficzne  dla  potrzeb  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego pod tereny przemysłowo- usługowe w miejscowości Nowosielec

dla obszaru ok.90 ha, w tym ok. 40ha terenów gminnych.

Z  w/w  opracowania  wynika  szereg  ograniczeń  terenowych  związanych  z  florą  i  fauną,  oraz

ukształtowaniem terenu (wartość opracowania 7 tys.).

Z w/w opracowania wynika również że teren, który będzie mógł być przeznaczony pod zabudowę

przemysłowo-usługową będzie dużo mniejszy.

3. Aby określić teren na który warto opracować plan przestrzenny zlecono dodatkowo opracowanie

badań  geologicznych  podłoża  gruntowego,  co  powinno  pozwolić  na  określenie  celowości  i

możliwości zagospodarowania w/w terenu (wartość opracowania 8 tys.) 

Wykonanie w/w badań -termin grudzień 2015.
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4. Zlecono wykonanie map zasadniczych w/w terenu – Geodeta przekaże mapy do zamawiającego-

listopad 2015r.

Jeśli  chodzi  o  tereny  w  Zarzeczu,  to  w  przyszłorocznym  budżecie  planowane  jest  wykonanie

dokumentacji  projektowej  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  tego  terenu.  Podkreśliła,  że  w

rozmowie z inwestorem działającym na tym terenie Burmistrz zobowiązał się, że w 2016 będzie

projekt sieci wodociągowej a w 2017 nastąpi realizacja wodociągu, bo takie jest zapotrzebowanie.

Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że obszar inwestowania w tym przypadku obejmuje mniej niż

hektar terenu. Zaznaczył  jednak, że jest  jeszcze dwóch inwestorów spoza naszej  Gminy, którzy

robią rozeznanie w tym terenie.

- Pani Burmistrz przyznała, że nie wie dlaczego nie można kupić biletu seniora w naszych kioskach.

Musi sprawdzić. Poinformowała, że sprawa ulg, zniżek w komunikacji miejskiej ulegnie zmianie,

widać po działaniach Prezydenta Nadbereżnego. Gdy będą konkretne ustalenia w tej sprawie Pani

Burmistrz poinformuje radnych i mieszkańców.

- Odnośnie rozebranego silosu wyjaśniła radna G.Karnat, że był to niebezpieczny, głęboki silos

znajdujący się na placu sportowo-rekreacyjnym na Sopocie w Malcach.

- Pani Burmistrz stwierdziła, że wniosek radnej A.Stępień o oflagowanie całego miasta przy okazji

świat państwowych pamiętała i rozszerzone zostało to oflagowanie, ale w kierunku Stalowej Woli

do jednostki wojskowej. Przy następnej okazji znów rozszerzymy zakres flag do ronda.

- Zwiększenie obsady w kasie – Pani Burmistrz poinformowała, że już w czasie wzmożonych wpłat

dodała  jednego  pracownika.  Niestety  kolejki  są  cały  czas  duże.  Nie  ma  sposobu  zachęcenia

mieszkańców,  by  płacili  w  banku:  opłata  jest  bez  prowizji,  informacja  w  tej  sprawie  wisi  na

drzwiach. Bez skutku.

- Sprawa korupcji nie jest zakończona, bo Urząd żadnej informacji nie otrzymał, nie był wzywany

nikt i nie proszono o żadne dodatkowe dokumenty.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  była

analizowana sprawa ewentualnej zamiany nieruchomości z Sądem. W tej chwili Radzie przedstawi

sprawę Kierownik Z. Drewniak.

Kierownik poinformował, że Burmistrz, Prezes Sadu Rejonowego w Nisku i Sądu Okręgowego w

Tarnobrzegu prowadzą rozmowy na temat zamiany nieruchomości.  Wytypowana została działka

przy ul Gisgesa, na której obecnie mieści się przedszkole. Przeprowadzono konsultacje społeczne,

opinia zebrania jest pozytywna. Również opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego była pozytywna.

Podkreślił, że finałem tej sprawy byłaby zamiana nieruchomości: lokali Sądu Rejonowego w Nisku

wraz z udziałem w gruncie w zamian za działkę przy ul. Gisgesa. Kierownik poinformował, że

jeżeli radni nie wnoszą uwag, to z Urzędu będzie przesłane do Prezesa Sądu Rejonowego pismo

30



informujące, że Rada Miejska w Nisku pozytywnie opiniuje takie działanie. W przyszłości będzie

potrzebna w tej  sprawie uchwała. Podjecie uchwały jednak wiązałoby się z pewnymi kosztami,

opracowaniami.  Sytuacja może być różna,  Sąd może nie uzyskać środków na inwestycję i  stąd

podejmowanie uchwały na obecnym etapie jest przedwczesne.

Kierownik poprosił, by ewentualne uwagi dziś lub w najbliższym czasie zgłosić celem wyjaśnienia.

Urząd chciałby sprawę prowadzić dalej, bo Sąd jest zainteresowany mocno.

Przewodniczący Rady poprosił, by w ciągu tygodnia zgłaszać ewentualne uwagi do Kierownika Z.

Drewniaka.

-  Następnie  Przewodniczący Rady poinformował,  że  sesja  budżetowa odbędzie  się  18 grudnia.

Projekt  budżetu  wraz  z  zaproszeniami  na  posiedzenia  Komisji  zostały  dziś  radnym wręczone.

Komisje pracę nad projektem budżetu rozpoczną 30 listopada.

Poinformował również, że ostatnia, uroczysta sesja odbędzie się 29 grudnia tego roku.

Ad 12.

Przewodniczący W Ślusarczyk zamknął XIV sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz 17.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: M.Kopeć

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Waldemar Ślusarczyk
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