
P R O T O K Ó Ł    Nr XV/15

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

XV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz 13.00 Przewodniczący W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych radnych oraz:

- Burmistrza GiM – J.Ozimka

- Zastępcę Burmistrza – T.Sułkowska

- Skarbnika – T. Dziewę

- Kierownika Rejonu DK – Cz. Łopuckiego

- Dyrektora ZDP – Z. Lacha

- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę

- Kierowników Referatów UGiM

- Kierowników jednostek organizacyjnych

- sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli

- przedstawicieli lokalnych mediów i mieszkańców Gminy.

Przewodniczący poinformował,  że zaproszony na sesję Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich  

Z.  Wydra  nie  mógł  przybyć  z  powodu  natłoku  zajęć  w  końcówce  roku.  Przesłał  informację  

o wykonanych i planowanych inwestycjach i poprosił Przewodniczącego o jej odczytanie na sesji

(zał).

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że wszyscy radni są obecni i obrady

są prawomocne.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad nt realizacji inwestycji drogowych na

terenie Gminy Nisko w 2015r.

5.  Informacja  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  nt.  realizacji  inwestycji  drogowych  na

terenie Gminy Nisko w 2015r.

6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. realizacji inwestycji drogowych na terenie

Gminy Nisko w 2015 r.
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7. Informacja Burmistrza nt. realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Nisko w 2015r.

8.Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza.

9.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

10.Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych.

11.Odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej  

i wniosków radnych.

12.Dyskusja nad wnioskami, poprawkami i ich przegłosowanie.

13.Podjęcie uchwały budżetowej na 2016r

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata

2016-2019.

15.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

2/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

3/  aktualizacji  „Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  w  gminie  i  Mieście  Nisko  

z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020”.

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

własność Gminy Nisko.

5/ przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2016.

16.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie obrad sesji.

Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.

Ad 2.

Protokół sesji z 19 listopada 2015r przyjęty został jednogłośnie.

Ad 3.

Burmistrz J.Ozimek poinformował m.in. że:

- odbyła się uroczystość w związku z 70-leciem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Uczestniczył

Prezes WZPS W. Radomski.

-Burmistrz uczestniczył w Zebraniu Zarządu Osiedla Centrum,

- odbyło się spotkanie z okazji 100-lecia urodzin mieszkańca Zarzecza,

- Burmistrz uczestniczył w obchodach 25-lecia Bractwa Flisaków w Ulanowie,

- odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Nisku w sprawie lądowiska, oceny

oddziaływania środowiskowego,

-  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  firmy „Akstone”  w sprawie  możliwości  wejścia  do

strefy w Armatorze, inwestowania w tym terenie,
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- Burmistrz uczestniczył w odsłonięciu przed Urzędem Marszałkowskim pomnika ofiar katastrofy

smoleńskiej,

- odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu dla wyłonienia przedstawicieli do LGD. 21

grudnia odbędzie się walne zgromadzenie LGD i nastąpią zmiany kadrowe.

- odbyło się spotkanie Zarządu PSST z posłami i senatorami województwa Podkarpackiego,

- Burmistrz uczestniczył w Gali tzw „Złotej Setki”, Nisko jest na 12 miejscu spośród 189 gmin

województwa podkarpackiego,

- odbył się opłatek w OSP,

- Burmistrz uczestniczył w obchodach „Dnia Odlewnika”. Armatora przejęła Koło Odlewników pod

swoją opiekę, będzie głównym organizatorem tych spotkań,

- jak co roku odbył się Dzień Seniora,

- odbył się festiwal przedszkolaków – promocja zdrowia,

-  Burmistrz  poinformował,  że  w dniu  dzisiejszym odbyło  się  spotkanie  z  Armatora  w sprawie

zwiększenia zatrudnienia i produkcji,

Dalej Burmistrz poinformował, że o inwestycjach drogowych przekaże informacje w pkt 7, a w

sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano ok 8 mln zł z czego m.in.:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nisku przy ul. Reymonta i ul. Głowackiego – wartość ok 2 500

000 zł – w trakcie realizacji,

- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta – wartość ok 1 mln zł – zadanie wykonane,

-  przebudowa  kanalizacji  ogólnospławnej  w  Nisku  ul.  Piłsudskiego  i  11  Listopada  metodą

bezwykopową – ważne i trudne zadanie zostało wykonane. Wartość – 998 014 zł.

- również remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego metoda bezwykopową – zadanie

wykonane, wartość – 984 000 zł.

W 2015r  wybudowano  bądź  uzupełniono  oświetlenie  przy  następujących  ulicach:1000-lecia  –

parking  przy  bloku  8A,  1000-lecia  parking  przy  bloku  8E,  Brzozowej,  Długiej  Bocznej,

Czerwonych Maków, Raginisa, Dębowej w Zarzeczu, Krzeszowskiej – Szoje w Zarzeczu.

Burmistrz poinformował, że w zakresie inwestycji sportowo-rekreacyjno- socjalnym wydatkowano

ok 2 700 000 zł m.in.:

- wybudowano obiekt z 8 lokalami socjalnymi – wartość zadania 641 000 zł,

- powiększenie zbiornika małej retencji „Nisko-Podwolina” - wartość zadania – 246 000 zł,

- remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nisku od strony ul. Głowackiego – wartość zadania

63 800 zł,

- rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym MKS „Sokół” w Nisku – wartość zadania –

490 000 zł,

3



- nadbudowa budynku szatniowego na terenie boiska w Podwolinie – wartość zadania 789 314 zł,

- teren rekreacyjny w Kończycach – wartość zadania 95 000 zł,

- centrum sportowo-rekreacyjne w Malcach – początek inwestycji – wartość zadania 110 000 zł,

- wybudowana siłownia terenowa na oś Tysiąclecia i siłownia terenowa na Oś Warchoły – wartość

zadania – 80 614 zł,

- doposażenie placów zabaw – 72 852 zł,

- zakup pracowni komputerowej dla ZS w Zarzeczu oraz PSP nr 1 w Nisku- wartość zadania 57 303

zł.

Burmistrz  poinformował,  że  wykonane  zostały:  dokumentacja  projektowa  na  budowę  sali

gimnastycznej wraz z łącznikiem przy ZS w Zarzeczu, dokumentacja na zagospodarowanie Oficyny

Pałacowej w Nisku, ul. Kościuszki. To są te zadania co do których nie ma pewności, że zostaną

uruchomione  dofinansowania  w  ramach  RITów.  Jeżeli  nie  zostaną  uruchomione,  to  będzie

prawdopodobnie wolno zgłosić je do Regionalnego Programu Operacyjnego.

W trakcie opracowywania są dokumentacje na:

- zagospodarowanie terenu zbiornika małej retencji w Podwolinie,

- budowę krytej pływalni w Racławicach,

budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nisku,

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej – oświatowych i socjalnych,

- przebudowę części istniejącego budynku szkoły w Podwolinie,

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

-  przebudowa  i  remont  budynku  biurowca  byłych  Zakładów  Drzewnych  na  potrzeby Ośrodka

Wsparcia Dziennego w Nisku.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że  na dzisiejszej  sesji  będzie wiele  okazji  do składania przez

Burmistrza  informacji  z  prowadzonych działań,  więc  wszelką  dyskusję  proponuje  przenieść  do

odpowiednich punktów.

Zamknął realizację tego punktu.

Ad. 4.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Kierownika  Rejonu  GDDKiA Cz.Łopuckiego  o  przedstawienie

informacji o działaniach i inwestycjach podejmowanych w ostatnim roku na drogach krajowych.

Kierownik Cz. Łopucki poinformował (zał nr 2), że GDDKiA zarządza na terenie Gminy Nisko

drogami krajowymi Nr 19 Lublin - Rzeszów i Nr 77 Lipnik – Przemyśl;

- Droga krajowa nr 19 odcinek Zarzecze – Nowosielec o łącznej długości 20,577 km,

- Droga krajowa Nr 77 odcinek Nisko – Wolina o długości 9,093 km.

Poinformował,  że  w  ramach  bieżącego  utrzymania  dróg  krajowych  Nr  19  i  77  w  2015r
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wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni, odnowa oznakowania poziomego, oczyszczanie

pozimowe  i  letnie  nawierzchni,  koszenie  traw  z  pasa  drogowego,  pogłębianie  rowów  wraz  z

remontem zjazdów i przepustów na odcinku Racławice – Wolina. Łączna wartość tych prac wynosi

720 tys zł.

Zaznaczył,  że w 2015r na terenie Gminy i  Miasta Nisko zostały zrealizowane na łączną kwotę

853,2  tys  zł  zadania  inwestycyjne:  remonty nawierzchni,  korekta  pasa  ruchu  na  skrzyżowaniu,

remonty chodników dla pieszych, wymiana dylatacji na wiadukcie drogowym nad koleją.

Kierownik podkreślił, że jest to łącznie wydatkowanych 1 573,2 tys zł co stanowi ok 20% środków,

którymi Rejon dysponował na 12 gmin.

Kierownik poinformował,  że budżetu na 2016r jeszcze nie ma, ale spodziewa się, że będzie na

poziomie podobnym. Chciałby w ramach tych środków realizować dalej chodnik w Nowosielcu i

dbać o utrzymanie bieżące tj  oznakowanie i  estetykę dróg. Poinformował również,  że na 2016r

przewidywane jest w ramach programu państwowego: „Rozwój sieci drogowej” zadanie: remont

drogi na odcinku Zarzecze – Nisko tj wymiana nawierzchni i roboty towarzyszące. Wartość tego

zadania wynosi 5,5 mln zł. Zadanie jest na 2 miejscu w planach Wojewódzkiego oddziału i na 5

miejscu wśród zadań planowanych w skali kraju. Jeżeli tylko ten program zostanie uruchomiony, to

dokumentacja i przetarg na to zadanie są przygotowane. Gdy tylko spłyną środki, to ruszy przetarg 

i wykonanie. Jest to zadanie jednoroczne.

Kierownik poinformował też o zadaniach wieloletnich: droga szybkiego ruchu S 19 i obwodnica

Stalowej Woli i Niska.

Co do obwodnicy podkreślił, że właśnie dziś w Rzeszowie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu

Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych mające na celu omówienie ostatecznych rozwiązań na tym

odcinku,  bo  jest  już  kończone opracowanie  Koncepcji  Programowej  budowy obwodnicy,  która

będzie zgłoszona w Generalnej Dyrekcji do zatwierdzenia.

Wyjaśnił, że już I etap przetargu został zrealizowany, bo zgłosiły się firmy, które chcą uczestniczyć

w wykonywaniu  zadania.  Trwa przegląd  wniosków tych  firm w celu  zakwalifikowania  ich  do

drugiego etapu.  II  etap  to  będzie  marzec  2016r.  W grudniu  2016r  zostanie  podpisana  umowa  

z  wykonawcą.  Uzyskanie  decyzji  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”będzie  w  lutym  2018  ,

budowa – kwiecień 2018 do lipca 2020r.  Kierownik podkreślił,  że  ze względu na konieczność

uzgodnień  wydaje  się,  że  harmonogram jest  dobrze  zaplanowany i  w lipcu  2020 powinna być

możliwość przejazdu obwodnica Niska i Stalowej Woli.  

Co do S 19 Kierownik poinformował, że również odbywają się spotkania, na których omawiane są

koncepcje poszczególnych odcinków. Ze względu na to, że jest dwóch projektantów jeden odcinek

jest realizowany od granicy województwa do węzła Zapacz, bez węzła i drugi odcinek od Zarzecza
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do Sokołowa Małopolskiego.

Firma projektująca ma zakończyć prace nad I odcinkiem do 31 marca 2016r. Do 8 maja 2016 ma

być zakończona praca nad projektem odcinka Nisko-Sokołów.

Kierownik poinformował, ze w połowie stycznia 2016r odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny

Przedsięwzięć  Inwestycyjnych  w sprawie  odcinka  Nisko  -  Sokołów,  na  które  będą  zaproszone

wszystkie samorządy, przez teren których będzie przebiegała S 19.

Dodał, że I etap przetargu już się odbył, zgłosiło się ponad 20 firm. W sierpniu 2016r będzie drugi

etap  przetargu,  gdzie  zakwalifikowane  firmy  będą  oceniane  jako  potencjalni  wykonawcy.

Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane na maj 2017r, opracowanie projektu budowlanego

planowane jest  na marzec 2018, uzyskanie decyzji  - sierpień 2018, budowa – wrzesień 2018 –

listopad 2020. Wyjaśnił,  że w celu przyspieszenia realizacji  odcinek ten został  podzielony na 6

części realizacyjnych: Lasy Janowskie – węzeł Zdziary, Zdziary – węzeł Rudnik n. Sanem, Rudnik

– węzeł Nisko Południe, Nisko Południe – węzeł Podgórze, Podgórze – Kamień, Kamień – węzeł

Sokołów Małopolski.

- Radny T.Surdyka zapytał Kierownika Łopuckiego na jakim etapie jest przygotowanie do budowy

ścieżki rowerowo-pieszej z Niska do Nowosielca.

-  Radny  S.Jaskot  też  chciałby  się  dowiedzieć  w  sprawie  ścieżki  do  Nowosielca,  bo  –  jak

przypomniał – 19 grudnia ub. roku złożył w tej sprawie interpelację.

- Radny G.Bis poprosił o sprecyzowanie tych odcinków budowy S 19: od granicy województwa do

węzła Zapacz, ale bez węzła i dalszy Zarzecze – Nisko, ale dokładnie skąd?

- Radny Z. Łuka zapytał, czy w okresie do 2020 jest coś planowane w sprawie drogi S 74.

-  Przewodniczący Rady zapytał  o  remont  mostu  na  Barcówce:  dokumentacja  i  pozwolenie  na

budowę jest. Co z realizacją.

Zapytał  też  o  połączenia  dróg  gminnych  z  krajowymi:  na  gminnych  położona  została  nowa

nawierzchnia,  a  na  wlocie  do  krajowej  nowego  asfaltu  nie  można  położyć,  co  stwarza  duże

utrudnienie dla uczestników ruchu. Może zmieniły się przepisy w tej sprawie?

- Przewodniczący Z.Kotuła zapytał o drogę S 77: o ciągi piesze na odcinkach, na których ich brak

tj.  od  ronda  do  kościoła  w  Racławicach  i  od  lasu  do  centrum Woliny:  czy  można  liczyć  na

kontynuację tej inwestycji?

Kierownik Łopucki odpowiedział:

- do radnego G.Bisa: pierwszy odcinek Lasy Janowskie – węzeł Zdziary, następny Zdziary – węzeł

Rudnik n Sanem, węzeł będzie przy S 77 w Wolinie, z tej strony wiaduktu. Dalej Rudnik – węzeł

Nisko Południe węzeł będzie przy rzece Barcówka, przed Nowosielcem.

Kierownik podkreślił, że węzeł Zapacz jest przewidziany w koncepcji, ale nie będzie realizowany 
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w ramach budowy S 19.

-  do  radnego  Łuki:  na  chwilę  obecną  prace  nad  droga  szybkiego  ruchu  S74  prace  zostały

wstrzymane i w 2016 nic w tej sprawie nie będzie realizowane.

- Co do mostu na Barcówce Kierownik potwierdził, że pozwolenie na budowę jest, jest to zadanie w

projekcie  rządowym,  ale  w  2015r  żadna  przebudowa  mostu  nie  była  realizowana.  Na  2016r

przewidywana jest jedynie przebudowa mostu na Bukowej w Domostawie z uwagi na jego stan

techniczny.

-  Chodniki  –  Kierownik  Łopucki  poinformował,  że  Generalna  Dyrekcja  wydała  na  wniosek

Burmistrza  warunki  techniczne  dla  3  odcinków:  rondo-  kościół  w Racławicach;  Wolina  i  ciąg

rowerowo-pieszy Nisko – Nowosielec.

- Jeśli chodzi o połączenia dróg gminnych z drogami krajowymi, to jest pewien problem, bo są 3

akty  prawne:  ustawa  o  drogach  publicznych,  rozporządzenie  o  drogach  krajowych  i  ustawa  o

znakach, sygnałach itd. Każdy z nich inaczej określa połączenie drogi gminnej z krajową:jeden

dokument stwierdza, że jest to skrzyżowanie, drugi, że skrzyżowanie nie może być w odległości

mniejszej niż 500m od następnego i kolejny, że takie połączenie dróg nie musi być skrzyżowaniem.

Są drogi gminne, które usytuowane są w odległości np. 50 m od istniejącego skrzyżowania i nie ma

możliwości  potraktować  tego  jako  skrzyżowanie.  Kierownik  zaznaczył,  że  Dyrekcja  będzie  to

rozważała.  Nawet  jeżeli  nie  będzie  to  skrzyżowanie,  to  odcinek  w  pasie  drogowym  zostanie

wyremontowany. Taką właśnie odpowiedź udzielił, jeśli chodzi o ulicę Czerniawy.

-  Odnośnie  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  ul.  Tysiąclecia  i  Sandomierskiej  Kierownik

Łopucki podkreślił, że była możliwość do kwietnia 2015r. W maju 2015r GDDKiA otrzymała nowy

program poprawy bezpieczeństwa na  drogach i  niestety nie  ma  możliwości  wykonania  na  tym

skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. Podkreślił, że jest to program opracowywany w Warszawie  

w GDDK i zatwierdzany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Radny B.Borowiec zauważył, że przecież corocznie był składany wniosek o taką sygnalizację. Nie

został uwzględniony, a teraz nie będzie już takiej możliwości. 

Kierownik  Cz.  Łopucki  podkreślił,  że  wniosek ten  był  uwzględniony i  był  na  dosyć  wysokim

miejscu. Nowy plan jej nie przewiduje, ale nie znaczy to, że przy następnej regulacji nie zostanie

ujęty. Na chwilę obecna nie ma możliwości.

Przewodniczący Rady podziękował Kierownikowi Cz. Łopuckiemu za dobrą współpracę z Radą i

Urzędem w kwestii inwestycji na drogach krajowych.

Ad 5.

Przewodniczący raz jeszcze usprawiedliwił nieobecność Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich

Z.Wydry  i  odczytał  przysłaną  przez  Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  informację  o
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działaniach i inwestycjach podejmowanych na drogach wojewódzkich (zał  nr 3).

Ad 6.

Informację Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił obecny na posiedzeniu Dyrektor Z.Lach (zał nr

4).

Dyrektor poinformował, że największym zadaniem było wykonanie przebudowy drogi powiatowej

Wolina-Nowa Wieś-Przędzel. Realizacja tego zdania wiązała się również z wykonaniem kanalizacji

w tej drodze i wykonaniem jej w taki sposób, by nie było problemów z tą kanalizacją za kilka lat.

Realizacja trochę się opóźniła w związku z warunkami atmosferycznymi i problemami wykonawcy

kanalizacji.

Drugą  ważną  inwestycją  był  remont  drogi  powiatowej  ul.  Długa.  Dyrektor  podziękował

Burmistrzowi  i  Radzie  za  udzielenie  dotacji  w  kwocie  70  tys  zł,  co  pozwoliło  zakończyć  w

bieżącym roku tę inwestycję. Udało się wykonać nawierzchnię i odwodnienie tej drogi.

Kolejną ważną inwestycją była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej i łącząca się

z  droga  powiatową  –  ul.  Ługową.  Wykonano  również  odwodnienie  ul.  Ługowej.  Uprzedzając

pytania o te głębokie rowy wyjaśnił,  że już zlecone zostało wykonanie barier energochłonnych.

Będzie tych barier 250m ( na najbardziej niebezpiecznych odcinkach), a docelowo ten rów ma być

przykryty.

Dyrektor Lach poinformował też, że uregulowane zostały w ul. Rzeszowskiej włazy od studzienek

kanalizacyjnych, bo były w złym stanie technicznym

W zamierzeniach jest poprawa stanu ul. Tysiąclecia, Dworcowej i Kolejowej.

-  Przewodniczący J.Graniczny zapytał  o możliwość wymalowania przejścia  dla  pieszych na ul.

Tysiąclecia, na wysokości kościoła i nowej wiaty przystankowej.

-  Przewodnicząca  G.Karnat  zapytała  o  sprawę  chodnika  wzdłuż  ul.  Sopockiej:  od  lat  o  to

mieszkańcy wnioskują. Jest to sprawa bezpieczeństwa na osiedlu.

- Radny A.Drąg zapytał o termin wykonania barier ochronnych przy ul. Ługowej i czy inwestycja

ścieżki rowerowej została zakończona i odebrana.

-  Radny Z.Łuka zgłosił  do Dyrektora  Lacha wniosek w imieniu  mieszkańców Osiedla  Nr 1  o

zaprojektowanie i wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej, od strony torowiska (zał nr

5). Dalej zapytał o remont studzienek w ul. Rzeszowskiej: dlaczego to tak długo trwało, dlaczego te

studzienki  tak długo były rozkopane?  Zapytał  też o odwodnienie ul.  Rzeszowskiej:  czy te  trzy

studzienki w pasie drogowym od strony wschodniej są czynne, czy ze sobą połączone i włączone do

kanalizacji.

-  Przewodniczący  M.Pachla  podziękował  Dyrektorowi  Z.Lachowi  za  współpracę  w

zaprojektowaniu i realizacji chodnika w Podwolinie.
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-  Radny B.Borowiec zapytał  – nawiązując do informacji  o  studzienkach kanalizacyjnych w ul.

Rzeszowskiej: czy legalne jest spuszczanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej i jaką kwotę płaci

zarządca drogi za zrzut wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Dyrektor Z. Lach odpowiadając wyjaśnił:

-  przejście  dla  pieszych  na  ul.  Tysiąclecia:  będzie  to  przeanalizowane,  ale  zauważył,  że

wyznaczenie przejścia to równocześnie zobowiązanie do przechodzenia wyłącznie w tym miejscu.

Jeżeli przejścia nie ma, to piesi przechodzą w miejscu dowolnym. W sytuacji, gdy przejście jest, za

przechodzenie w innym miejscu grozi mandat.

- co do chodnika przy ul. Sopockiej wyjaśnił, że sam Starosta jest mocno zaangażowany w sprawy

ciągów  komunikacyjnych  Niska,  ale  tam  brakuje  pasa  drogowego.  Ok  20  działek  należy

wywłaszczyć, wykupić i przesunąć ogrodzenia. Z poczynionego rozeznania wynika, że jedynie 2-3

osoby zgadza  się  za  symboliczną  kwotę  odsprzedać  ten  grunt  i  chce  jedynie  zwrotu  kosztów

przesunięcia ogrodzenia. Warunki pozostałych są tak wygórowane, że nie do przyjęcia. Zaprosił do

współpracy radną G.Karnat w celu przekonania mieszkańców do mniej wygórowanych roszczeń.

Jeżeli będzie grunt, to będzie można wykonać projekt i chodnik.

-  co do barier,  Dyrektor Lach podkreślił,  że  Powiat  współfinansuje bariery wraz z  firmą,  która

wykonywała ścieżkę rowerową i nawet dziś rozmawiał z Kierownikiem tej firmy. Poinformował on,

że zlecenie już zostało wysłane i jest nadzieja, że będzie to wykonane do końca  roku, zwłaszcza, że

korzystniej jest zapłacić z budżetu obecnego roku.

-  Dalej  Dyrektor  poinformował,  że  ścieżka  rowerowa  w  Zarzeczu  nie  została  zakończona.

Zaznaczył  jednak,  że  te  miejsca,  które  nie  zostały zakończone nie  należały do  zakresu ścieżki

rowerowej,  a  przedstawionej  koncepcji  do  wykonania   ZDP  nie  akceptował.  Dyrektor

poinformował, że zamierza pobocza utwardzić, może nawet nałożyć nawierzchnię asfaltową, by

poszerzyć tę drogę ze względu na te głębokie rowy. Docelowo Dyrektor chciałby, by ta droga była

wizytówka Zarzecza, wyglądała lepiej niż ta część, która jest w zarządzie dróg wojewódzkich.

-  co  do  chodnika  przy  ul.  Kolejowej,  pierwszy raz  o  tym słyszy,  nie  ma  potrzeby szerokiego

chodnika tam budować, wystarczy wąski. Sprawę rozezna i odpowie radnemu.

- remont studzienek w ul. Rzeszowskiej trwał długo, bo pogoda była niesprzyjająca. Po wycięciu

masy asfaltowej padał deszcz, podłoże wokół studzienki było rozmokłe i należało odczekać,  aż

wyschnie.  Drugą  przyczyna  opóźnień  był  stan  techniczny  studzienek:  były  tak  zniszczone,  że

pokrywy oparte były na cegłach. Należało solidnie wybetonować, zabezpieczyć je. Beton wiąże

dwa tygodnie, okres jesienny, więc znów był poślizg w czasie, bo wykonane powinno być na tyle

dobrze,  by  do  tematu  nie  wracać  np.  za  dwa  lata.  Stąd  uciążliwość  trwała  tak  długo.  Co  do

drożności,  to  każda ta  studzienka powinna być  czynna,  przy okazji  remontu  oczyszczono 4 -5
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najbardziej zanieczyszczonych studzienek. Studzienki w pasie zielonym, to rewizyjne. Nie były one

specjalnie sprawdzane. Zainteresuje się ich stanem, choć Dyrektor przyznał, że plany Burmistrza 

i  jego  przewidują  zagospodarowanie  tego  zielonego  pobocza  tak,  by  ul.  Rzeszowska  była

rzeczywiście  wizytówką  miasta.  Wyjaśnił,  że  w  obecnym  stanie  prawnym  zabronione  jest

podłączanie kanalizacji deszczowej do ogólnospławnej. Oczywiście są sieci, które od dawna tak

funkcjonują. Temat jest trudny i radni mają tego świadomość. Co do opłat, to miesięcznie ponad 3

tys zł Zarząd Dróg Powiatowych płaci dla MZK z tytułu zrzutu wód opadowych do kanalizacji.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący  Rady  podziękował  Dyrektorowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych  i  poprosił  go  o

pozostanie, bo w następnym punkcie będzie mowa o drogach gminnych i tam Dyrektor występuje

jako projektant i będą związane z tym pytania.

Ad 7.

Radna G.Karnat zapytała Pana Z.Lacha na jakim etapie jest projekt ul. Krzywej.

Przewodniczący Rady podkreślił, że projekt wykonywany przez Dyrektora Lacha obejmuje 4 ulice:

Krzywą,  przedłużenie  ul.  Szopena,  w  sprawie  którego  przychodzi  mieszkanka  Niska  w  każdy

niemal wtorek, Rzeszowska Boczną I i odcinek między ul. Reymonta i Głowackiego. Na jakim

etapie ta dokumentacja jest w chwili obecnej.

Z.Lach przyznał, że realizacja tego zlecenia trwa długo, ale to jest 4 ulice i ok 280 działek. Inna

firma  robiąca  projekt  w  okolicy  ul.  Długiej,  w  obrębie  3-4  działek  robiła  projekt  tylko  kilka

miesięcy krócej. Tu samo zawiadamianie właścicieli trwało bardzo długo, bo nie wszyscy nawet w

kraju mieszkają. Podkreślił, że projekt wykonywany jest na bazie specustawy. Podziały wykonano,

projekt został sporządzony i złożony w Urzędzie Gminy celem zaopiniowania. Uwag nie było.  

W międzyczasie  mieszkańcy zaczęli  się  zgłaszać  do Gminy,  dokonany został  następny podział

gruntu, geodeta od nowa musiał wykonywać prace, to przedłużało czas realizacji o dodatkowe kilka

miesięcy.  Zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  wówczas  Urząd  nie  zgłaszał.  Projekt  został

przesłany do Starostwa w celu wydania decyzji zridowskiej. Powinna ona być wydana w trybie

spec ustawy tj 30 dni i jest decyzja od której można się odwoływać, ale decyzja jest i upoważnia

inwestora do realizacji  inwestycji.  I  tu ma zastrzeżenia do Starostwa, że projekt  jest  oceniany  

w trybie zwykłego postępowania. Mieszkańcy otrzymali zawiadomienia o inwestycji i rozpoczął się

koncert życzeń. Podkreślił, że w rozmowie z Burmistrzem zaproponował spotkanie z właścicielami,

którzy mają zastrzeżenia do projektu, by inwestor czyli Gmina określił na co można się zgodzić.

Zaznaczył,  że  jemu,  jako  projektantowi  jest  obojętne  w  którym  kierunku  przeprojektuje,  ale

niekoniecznie jest to korzystne dla Gminy, bo ktoś życzy sobie drugi zjazd do tej samej działki: to

powiększa koszty inwestycji i inwestor musi wyrazić zgodę na to zwiększenie. Czeka więc na ruch
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Gminy. Optymalnie byłoby odbyć spotkania z mieszkańcami poszczególnych, projektowanych ulic.

Wg  ustalonych  po  takich  spotkaniach  wytycznych  od  Gminy,  w  terminie  określonym  przez

Starostwo na uzupełnienie  braków projekt  poprawi i  ponownie  złoży w Starostwie  by uzyskać

decyzję. Zasugerował, że to Gmina nie współpracuje tak, by uzyskać jak najszybciej porozumienie

z właścicielami wnoszącymi zastrzeżenia. Stąd niemożność zakończenia sprawy tych ulic.

Odpowiadając  na  to  Burmistrz  J.  Ozimek  stwierdził,  że  należy realizować  zadanie  zgodnie  ze

zleceniem, z umową.

Radny B.Borowiec zapytał czego brakuje, by temat zakończyć.

Z.Lach stwierdził, że brakuje spotkania i porozumienia się z mieszkańcami i z Gminą.

Radny  Borowiec  stwierdził,  że  należy  więc  ustalić  datę  spotkania  i  porozumienia  się.

Zauważył,  że  temat  nie  jest  trudny,  a  już cztery lata  się  ciągnie.  Zdaniem radnego Gmina jest

niewiarygodna, jeżeli tego tematu nie jest w stanie załatwić.

Zdaniem Z.Lacha temat nie jest tak prosty jak się wydaje. Przy okazji budowania nowej

drogi można uwzględnić, że ktoś życzy sobie nowy zjazd, bo bez tego, choć drogę się wybuduje, to

może  być  wielu  niezadowolonych,  ale  nie  znaczy  to,  że  wszystkie  pomysły  muszą  być

uwzględnione. Najlepszym dowodem, że łatwo nie jest jest fakt, że poprzedni projektant, po roku

pracy odstąpił od realizacji zlecenia.

Burmistrz raz jeszcze podkreślił, że nie oczekuje niczego innego, jak tylko realizacji umowy, która

została  podpisana  z  inwestorem.  Jeżeli  nie  zostanie  to  zrealizowane  w  ostatnio  przedłużonym

terminie, to umowa zostanie wypowiedziana.

Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji o inwestycjach na drogach gminnych.

Zastępca  Burmistrza  T.  Sułkowska  poinformowała,  że   w  zakresie  dróg  gminnych  w  roku

2015r.wykonano:

1. „Remont nawierzchni drogi gminnej – ul.Dolna, Wartość zadania brutto: 496.491,60 zł 

2. „Rozbudowa drogi publicznej – odcinka małej obwodnicy – od rzeki Barcówki do skrzyżowania

z ulicą Długą – drogą powiatową”.Wartość zadania brutto: 538.976,16 zł 

3.  Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  poprzez  wykonanie  remontu  dróg  gminnych,

położonych na terenie osiedla „Centrum” w Nisku. (ul. Piłsudskiego, ul. Asnyka, ul. 11-Listopada,

ul. Targowa, ul. Olszyna, ul. 8-go Marca, ul. Kwiatkowskiego, ul. Słowackiego. Wartość zadania

brutto: 1.436.456,39 zł (łącznie z zadaniami dodatkowymi). Dofinansowanie z budżetu Państwa  

w wysokości 561.004,00 zł.

4. Odbudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego wraz z odbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość

zadania brutto: 1.227.950,00 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości 590.000,00zł.

5. Remont drogi gminnej  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  wraz z remontem sieci kanalizacji
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sanitarnej o długości 934,00m w Nisku. Wartość zadania brutto: 1.522.306.36 zł – dofinansowanie

 z budżetu Państwa w wysokości 840.000,00 zł.

6.  „Remont  dróg gminnych na  terenie  Gminy Miasta  Nisko.”  (remont  ul.  Leśnej  i  przepustów

w Zarzeczu na ul. Konopnickiej i w Racławicach na drodze do gruntów rolnych). Wartość zadania

brutto: 53.136,00 zł

7. Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, położonych na terenie

Gminy i Miasta Nisko. (remont dróg przy użyciu tłucznia wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem)

Wartość zadania brutto: 66.020.25 zł 

8.  W trakcie  realizacji  znajdują  się  prace  związane  z  zadaniem  pn.  „Remont  dróg  gminnych

położonych na terenie  Gminy i  Miasta  Nisko.”  (ul.  Mickiewicza  )  i  ul.  Zielona  w Nisku,   ul.

Lubelska Boczna  w Racławicach) Wartość zadania brutto: 476.921,36 zł

9.  „Remont  dróg gminnych,  chodników i  urządzeń towarzyszących  na terenie  Gminy i  Miasta

Nisko.” wykonanie chodnika przy bloku nr 22 na os.1000-lecia, odcinka chodnika przy ul. Dolnej,

regulacja  wysokości  wjazdu  na  parking  i  remont  odwodnień  liniowych  na

ul. Paderewskiego,remont  chodnika  w  zakresie  przejścia  dla  pieszych  przy  ul. Podoficerskiej

(obniżenie krawężników na wejściu i zejściu i oznakowanie poziome),remont poboczy i zjazdów na

działki przy ul. Karasia, remont nawierzchni odcinka ul. Borowej w Nisku, utwardzenie płytami

ażurowymi przejścia między ul. Borową i Czerniawy, remont drogi wewnętrznej przy ul. Sopockiej

remont ul. Końcowej w Nisku, Wartość zadania brutto: 549.123,56 zł

10.  „Modernizacja  drogi dojazdowej  do gruntów rolnych położonej  w miejscowości  Zarzecze.”

(remont  ostatniego  odcinka  w  ciągu  ul.  Hawryły)  Wartość  zadania  brutto:  50.113,28  zł  –

dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości 28.000,00 zł.

11. Remont nawierzchni dróg asfaltowych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko przy użyciu

grysów i emulsji. Wartość zadania brutto: 71.340,00 zł Wykorzystano: 49.895,20 zł

12.  "Wykonanie  remontu  cząstkowego  dróg  gminnych  z wykorzystaniem destruktu"  –  materiał

pozyskany z frezowania nawierzchni asfaltowych. (umowa nie podpisana).Wartość zadania brutto:

28.732,80 zł

13. Bieżący remont dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki. Wartość zadania brutto:

80.355,90 zł. Wykorzystano: 40.348,84 zł

14.  Montaż  wiat  przystankowych  w  miejscowości  Racławice  oraz  w  pasie  drogi  powiatowej

ul. Tysiąclecia. Wartość zadania brutto: 11.000,00 zł

Do Przedstawionej informacji radni zadawali pytania.

-  Radny Z.  Łuka zapytał  czy na Osiedlu Centrum przy ulicach Kilińskiego,  Bema,  itp.  Będzie

wiosna zasiana trawa, bo nie ma kostki i jest ładnie wyrównany grunt.
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-  Radny  M.Folta  zapytał  o  ulicę  Słowackiego  zwłaszcza  o  skrzyżowania  z  ul.  Sportowa  i

Kwiatkowskiego. Zapada się prawdopodobnie z powodu kanalizacji. Jaka jest możliwość remontu

kolektora i nawierzchni.

-  Radny B.Borowiec  zapytał  o  ul.  Fredry,  Daszyńskiego i  ulicę wzdłuż  bloku 8a – o poprawę

nawierzchni. Korzystając jeszcze z obecności zarządców dróg zapytał o ul. Tysiąclecia: tam TIRy

zrywają wciąż jeden brzeg tej ulicy. Stwarza to zagrożenie nawet dla samych TIRów, bo kierowca

może  stracić  panowanie  nad  kierownicą,  gdy obciążony ładunkiem samochód  wpadnie  w  taką

koleinę. Należy te pobocza uzupełniać systematycznie, by zapewnić bezpieczeństwo.

Przewodniczący Rady podkreślił,  że  Dyrektor  Lach informował,  że  ten  odcinek ul.  Tysiąclecia

będzie remontowany.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Tysiąclecia  T.Błażejczak  zwrócił  uwagę  na  potrzebę

kompleksowego uporządkowania stanu dróg na Osiedlu, zresztą zapewne nie tylko tam. Zauważył,

że  drogi  lokalne  powinny  być  zaplanowane,  wykonane  i  utrzymane  w  należytym  standardzie

zapewniającym  bezpieczeństwo  a  wydatki  te  są  nie  do  udźwignięcia  przez  spółdzielnie

mieszkaniowe. Powinna przejąc je Gmina i planowo realizować te inwestycje.

Drugi  wniosek  zgłoszony  przez  Przewodniczącego  T.Błażejczaka  dotyczył  zaprojektowania  

i wykonania trasy rowerowej na odcinku Nisko – Maziarnia. Podkreślił,  że na tym odcinku jest

duży ruch rowerowy i należałoby zadbać o bezpieczeństwo tych rowerzystów.

- Sołtys Zarzecza S.Pliszka stwierdził, że w Zarzeczu jest 25km dróg gminnych i tylko 30% z nich

ma nawierzchnię  asfaltową.  Zapytał  jaka  jest  nadzieja  i  w jakim czasie  ten  procent  może  być

zwiększony. Podkreślił, że przy tych ulicach jest gęsta zabudowa i potrzeba jest pilna.

- Przewodniczący Z.Kotuła zapytał,  czy rozważano w Gminie możliwość połączenia tej  ścieżki

rowerowej  w  Zarzeczu  z  tą  dużą  trasą  rowerowa  na  ścianie  wschodniej.  Podziękował  tez

Burmistrzowi za inwestycje na drogach gminnych w Racławicach.

Burmistrz J.Ozimek odpowiadając wyjaśnił:

-  trawa  przy ul.  Bema –  będą  różne  prace  wykończeniowe,  niwelacyjne  wykonywane  wiosną.

Będzie również posiana trawa.

- na ul. Słowackiego przy końcu parkingu jest coś w okolicy studzienki. Będzie to przez MZK

sprawdzone i  poprawione.  Prawdopodobnie jest  pęknięcie i  stąd się zapada.  Pozostała część tej

ulicy jest w dobrym stanie.

- co do ul. Fredry i  Daszyńskiego, to stan ulicy przy garażach, przy ul. Daszyńskiego wymaga

pilnych  działań  i  są  one  planowane  w  2016r.  Ul.  Fredry  będzie  projektowana  z  bieżącego

utrzymania.

-  drogi  osiedlowe – Burmistrz  poinformował,  że Przewodniczący Błażejczak był  u niego w tej
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sprawie. Dyskutowali długo i bez efektów. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami Zarządu

Osiedla, może z udziałem Komisji Rady Miejskiej dla wypracowania kierunków działań. Burmistrz

podkreślił, że sam nie jest władny przejmować teren spółdzielni mieszkaniowych i inwestowania na

tych terenach. Decyzja wymagałaby bardziej szczegółowej analizy.

- jaka nadzieja na drogi w Zarzeczu – Burmistrz stwierdził, że już częściowo widać je imiennie

wskazane  w  budżecie  na  2016r  i  część  może  w  bieżącym  utrzymaniu  się  znaleźć.  Te  nie  są

wskazane imiennie.

- ścieżka rowerowa jest przewidziana od Parku do Poloneza, dalej przez most łączy się z tą ścieżką

w Zarzeczu. Przewidziane jest połączenie również przez most kolejowy, w ramach przejścia dla

pieszych.

- co do ścieżki w kierunku Maziarni trudno się wypowiadać,  bo to pas drogi wojewódzkiej,  w

znacznej części lasy serwitutowe. Temat został wywołany i trzeba go drążyć, ale jak to w czasie uda

się zrealizować – trudno powiedzieć.

Więcej pytań nie zadano.  

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 8.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że  projekt  budżetu  na  rok  2016 był  przedmiotem analizy  na

posiedzeniach wszystkich Komisji, więc uchwalenie go nie powinno nastręczać problemu.

Poprosił Skarbnika o krótkie przedstawienie projektu budżetu na rok 2016.

Skarbnik  stwierdził,  że  projekt  budżetu  był  dokładnie  analizowany  i  wystarczy  przedstawić

autopoprawkę Burmistrza do przedłożonego projektu budżetu.

Poinformował, że Burmistrz proponuje:

 1. Skreślić poz.2 w zestawieniu tabelarycznym zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa dostępności

komunikacyjnej  poprzez  budowę  dróg  gminnych  –  ul.  Jana,  ul.  Grądy  cz.  I,  Jaśminowa,

Kasztanowa, Brzozowa cz. I”. – 3.500.000 zł

2. Zmniejszyć dochody z tyt. dotacji budżetu państwa dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 1.700.000

zł

3. Niewykorzystaną kwotę 1.800.000 zł podzielić następująco:

1/ Zadanie „Przebudowa części istniejącego budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno -

Przedszkolnym  w Nisku - Podwolinie (RPO)” (Poz. 12 zestawienia)

2/ Udział własny z kwoty 45.000 do kwoty 200.000 = 155.000 zł

3/ Dotacje z kwoty 255.000 zł do kwoty 400.000 zł =145.000 zł

4/ Modernizacja kuchni z zapleczem oraz wykonanie instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1  

w Nisku (RPO) / Poz. 15 zestawienia/
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- udział własny z kwoty 52.500 do kwoty 500.000 = 447.500 zł

- dotacje z kwoty 297.500 do kwoty 600.000 zł = 302.500 zł

5/ Wymiana dachu na budynku byłego Przedszkola w Zarzeczu /nowa pozycja/ -60.000 zł

6/ Dokumentacja sieci kanalizacyjnej /Poz.21 zestawienia z kwoty 80.000 zł do kwoty 120.000 zł=

40.000 zł

4. Skreślić zadanie „Odwodnienie boiska sportowego w Wolinie” /Poz. 37 zestawienia/ - 100.000 zł

5. Wprowadzić zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zarzeczu” – 100.000 zł

6. Wprowadzić zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Racławicach” – 20.000 zł

7. Zwiększyć wydatki na remont dróg gminnych o kwotę 1.037.500 zł 

8. Wprowadzić zadanie pn. „Projekt i budowa przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni

ścieków w Nowej Wsi” – 40.000 zł

9. Wprowadzić zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta,

Głowackiego – 30.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Przedsięwzięcia dodać punkt 7pn.” Budowa

sali gimnastycznej w Zarzeczu”. Planowane wydatki 2016 – 50.000 zł, 2017 – 1.255.000 zł, 2018 –

1.895.000 zł.

Burmistrz J.Ozimek podkreślił, że w budżecie na rok przyszły znalazły się zadania, które pojawiały

się jako zasadne na zebraniach z mieszkańcami. Oczywiście nie są to wszystkie tematy, zadania, bo

wszystkie nie mogły zmieścić się z uwagi na możliwości finansowe Gminy. Podkreślił, że znalazły

się zwłaszcza te, które mogą zaowocować pozyskaniem środków unijnych. Nie wszystkie nabory

zostały  już  ogłoszone,  ale  zadania  zapisujemy,  by  nie  było  konieczności  zwoływania  sesji

nadzwyczajnej dla wpisania danej inwestycji do budżetu. 

Burmistrz  podkreślił,  że  pojawiła  się  w  budżecie  pozycja,  jakiej  od  lat  nie  było:budownictwo

socjalne. Zauważył, że już te 8 mieszkań oddanych w bieżącym roku rozwiązało wiele problemów.

Osobiście  rozmawiał  z  osobami,  które  zasiedliły  te  pokoje-mieszkania  przy  ul.  Wyszyńskiego.

Planowane jest wyburzenie tego starego budynku przy ul. Wyszyńskiego, bo po ekspertyzie okazało

się, że nie nadaje się do remontu i wybudowanie tam w przyszłości kolejnych 10 mieszkań.

Burmistrz poinformował, że wciąż nie wiadomo jak ze środkami w ramach RIT, ale gdyby zostały

one uruchomione, to możemy liczyć na ok. 18 mln zł. Podkreślił, że zadaniem priorytetowym jest

rozbudowa  NCK  „Sokół”.  Kontynuowana  będzie  też  budowa  placów  zabaw  i  boisk.  Dużym

zadaniem  z  udziałem  środków  unijnych  jest  termomodernizacja  a  także  budowa  kanalizacji  

w Nowosielcu i Kończycach. 

Burmistrz dodał, że są wnioski, które nie są zapisane, ale w każdej chwili mogą być wprowadzone

do  budżetu,  gdy pojawi  się  możliwość  pozyskania  dofinansowania  a  na  przetargach  powstaną
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oszczędności.

Ad 9.

Wiceprzewodniczący  T.Oleksak  odczytał  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie

budżetu Gminy Nisko na rok 2016 (zał nr 6).

Ad 10.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji o projekcie budżetu na rok

2016.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i

Gospodarki Komunalnej. Dodał, że nie było żadnych wniosków.

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

projekt uchwały budżetowej na 2016r pozytywnie, bez wniosków.

Przewodnicząca G.Karnat  poinformowała,  że Komisja  Pomocy Społecznej  i  Zadań Publicznych

również pozytywnie, bez wniosków zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2016.

Przewodniczący  J.Graniczny  poinformował,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  zajmowała  się

projektem uchwały budżetowej na rok 2016 w dniu 7 grudnia i w dniu dzisiejszym. Projekt został

zaopiniowany pozytywnie, bez wniosków.

Ad 11.

Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że przedkłada Radzie Miejskiej – zgodnie z przepisami – projekt

budżetu na rok 2016 wraz z autopoprawkami do uchwalenia.

Ad 12.

Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie projektu budżetu na 2016r.

Radny B.Borowiec  zapytał,  dlaczego  w projekcie  nie  znalazły  się  środki  na  uzbrojenie

terenów inwestycyjnych.

Zapytał też,dlaczego nie zarezerwowano środków na budowę kanalizacji burzowej na Oś.

Tysiąclecia,  mimo że  taka  deklaracja  była  w programie  wyborczym Pana Burmistrza,  były też

zapewnienia w roku 2013 i 2014, że jest to na etapie projektowania. Są zapisy w protokole, gdzie

Prezes Kuziora zapewniał, że w 2014r będzie ona budowana.

Radny  Borowiec  zapytał  również,  czy  uwzględniono  zadanie  tworzenia  biblioteki  z

udziałem środków unijnych i jeżeli nie – czy będą takie środki w zadaniu uwzględnione oraz czy

będą tam przewidziane formy informatycznej obsługi czytelników np. rezerwacja książek on-line,

wypożyczanie e-booków i otwartych zasobów edukacyjnych. Czy te elementy są umieszczone w

projekcie. Zaznaczył, że po uzyskaniu tych odpowiedzi może kontynuować dyskusję.

Sołtys Woliny E.Tomczak zapytała o możliwość umieszczenia w budżecie remontu budynku

szkoły w Wolinie. Przecieka dach, jest potrzeba wykonania izolacji i budynek niszczeje. Składała
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wniosek do budżetu w tej  sprawie. Stowarzyszenie nie jest w stanie zapewnić środków na taką

inwestycję a jej brak doprowadzi  do dewastacji budynku gminnego.

Radny G.Bis zapytał  dlaczego na projekt  budowlany ul.  Modrzewiowej już przeznacza się tyle

pieniędzy, gdy wg informacji podanej dziś przez Kierownika Łopuckiego prace przy obwodnicy

ruszą dopiero w 2018r. Czy projektowanie tak długo będzie trwało? Środki te można by w 2016r

wykorzystać ewentualnie na inne gminne inwestycje.

Przewodniczący  T.Błażejczak  zgłosił  wnioski,  by  odpowiedział  Burmistrz  na  piśmie  na

wnioski  do  budżetu  zgłoszone  przez  Zarząd  Osiedla  oraz,  by w przyszłości  znaleźć  podstawę

prawną i zabezpieczyć środki na „fundusz sołecki” dla osiedli.

Radna A.Stępień przypomniała,  że na posiedzeniu Komisji  Budżetowej 7 grudnia zadała

pytanie  czy została  wymieniona  żeliwna  rura  wodociągowa od stacji  uzdatniania  wody do Oś

Tysiąclecia i kiedy została ewentualnie wymieniona. Burmistrz odpowiedział, że nie wie, ale Prezes

Kuziora  udzieli odpowiedzi na piśmie.

Otrzymała odpowiedź: „W nawiązaniu do zapytania po raz n-ty informuję,

1. że rurociąg żeliwny na os. 1000-Lecie w Nisku został wymieniony na z tworzywa sztucznego a

jego  zasilanie  przepięte  do  rurociągu  sieciowego  o  średnicy  250  mm  (też  z  tworzywa  )

przebiegającego po obrzeżu oś. 1000-Lecia.

2. Dotychczasowy rurociąg żeliwny został wyłączony z zasilania os. 1000-Lecia w Nisku, ale dalej

zasila parę budynków jednorodzinnych przy ul. Sandomierskiej i obok zakrętu ul. !000-Lecia od

strony torów kolejowych.”

Uważa, że to nie jest odpowiedź na zadane pytanie i świadczy o podejściu Prezesa do zadanych

pytań. Zapytała, czy ktoś może odpowiedzieć, czy rura ta została wymieniona?

Co do budżetu stwierdziła, że na 41 zadań rzeczywiście jest dużo trafionych, ale po co kompleks

boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 1, gdy gimnazja będą może likwidowane?

Burmistrz  odpowiadając  wyjaśnił  przede  wszystkim,  że  nie  było  możliwości  uwzględnić

wszystkich wniosków w budżecie ze względów finansowych. Większość wniosków w budżecie

znalazła się. Wyjaśnił, że

- jeśli chodzi o uzbrojenie terenów, to Nowosielec jest w trakcie badań. Przewidywany jest taki

przekrój sieci, że będą mogły być włączone również przewidziane tereny inwestycyjne. Projektanci

mają świadomość tego. Co do terenów w Zarzeczu, to nasze MZK przejęło realizację wodociągu,

by przynajmniej za most, do pierwszych obiektów przemysłowych doprowadzić wodę. Również

MZK analizuje, czy jest pilna potrzeba odprowadzenia wód opadowych do Barcówki. Zadanie to

jest trudne i bardzo drogie.

- co do Woliny, jest rozważane odwodnienie tego terenu z innych środków np. z budżetu Marszałka,
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czy Wojewody na melioracje.  Pilniejsze jest  wykonanie przyłącza energetycznego dla pływalni  

w Racławicach i stąd przeniesienie środków.

-  co  do  remontu  szkoły  w  Wolinie,  to  należy  to  rozważyć,  czy  są  środki  na  taką  inwestycję.

Burmistrz podkreślił, że szkoła w Racławicach została ładnie wyremontowana. Nie ma dla budynku

żadnych zagrożeń. Mogą wszystkie dzieci tu się uczyć.

Informacji o rurze żeliwnej udzieli Prezes MZK, bo takie miał polecenie.

Gdy chodzi o wniosek Pana Błażejczaka Burmistrz podkreślił raz jeszcze, że należy się spotkać,

ustalić jaki zakres prac na osiedlu Gmina może przejąć a na jaki teren wchodzić nie należy. Jest to

sprawa do dyskusji.

- co do ul. Modrzewiowej, to pytanie słuszne. Jest ona skorelowana z obwodnicą. Jeżeli nie będzie

potrzeby, to środki zostaną przesunięte, ale przygotowani musimy być, gdyby trzeba  wykazać się

wkładem własnym na to zadanie. Dziś odbyło się posiedzenie Rady Programowej w Rzeszowie i

zapewne będą nowe informacje w sprawie obwodnicy. Chodziło o przyspieszenie zadania o rok.

Nie wiadomo, czy weszło to do Programu Rządowego.

Prezes  MZK  Z.Kuziora  wyjaśnił,  że  pytanie  zrozumiał  jako  pytanie  o  wodociąg  na  osiedlu

Tysiąclecia. Rurociąg żeliwny na Oś Tysiąclecia był wymieniony w 2012r. Żeliwna rura od SUW

nie  była  wymieniana,  ale  nie  dochodzi  ona  do  Oś.  Tysiąclecia:  na  wysokości  nowych  bloków

wojskowych rozgałęzia  się  i  żeliwny przechodzi  pod ul.  Sandomierską i  zasila  obok Zakładów

Mięsnych  kilka  domów,  a  rura  z  tworzywa sztucznego idzie  w kierunku jednostki  wojskowej,

przechodzi pod ul. Sandomierską i między domkami i blokami idzie w kierunku miasta, zasilając po

drodze osiedle.

- Burmistrz uzupełnił informacje o możliwości pozyskania środków na bibliotekę: będzie robiony

montaż finansowy z ministerstwem: ministerstwo może (Program Biblioteka+) w górnym pułapie

dofinansować  ok  2  900  000  zł.  Burmistrz  podkreślił,  że  o  takie  środki  zabiegamy i  Dyrektor

Biblioteki nad tym czuwa. Wszystko jest w trakcie i zobaczymy jaki będzie efekt.

- co do funduszu sołeckiego dla osiedli Burmistrz poinformował, że ustawa nie przewiduje takiego

funduszu dla osiedli.

Radny  B.Borowiec  stwierdził,  że  nie  rozumie  dlaczego  zadanie  to  (uzbrojenie  terenów

inwestycyjnych) nie zostało ujęte w budżecie, ale od 29grudnia do 31 marca 2016r jest ogłoszony

nabór wniosków w ramach RPO na „strefy aktywności gospodarczej”. Wnioskuje o wprowadzenie

tego zadania do budżetu 2016r i zgłoszenie wniosku o dofinansowanie unijne na to zadanie.

Wyjaśnił,  że  w  ramach  Działania  1.3  Promowanie  przedsiębiorczości,  typ  projektu:  Strefy

aktywności  gospodarczej,  wsparcie  uzyskają  projekty  dotyczące  przygotowania  terenów

inwestycyjnych w celu nadania im funkcji  gospodarczych,  sprzyjających lokalizowaniu nowych
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inwestycji  i  przyciąganiu  inwestorów.  Wsparciem  objęte  zostaną  zadania  dotyczące

uporządkowania i przygotowania terenów przeznaczonych na inwestycje,  w szczególności prace

studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja

wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.

Zaznaczył, że zakończenie realizacji projektu przewidziane jest nie później niż 30  czerwca 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na 30 września 2016r. Podkreślił, że 2 900 000 zł,

które planowane jest na Bibliotekę uwalnia w tym programie 20 mln zł na uzbrojenie terenów, bo

dofinansowanie jest na poziomie 80%. Zdaniem radnego byłby to przejaw troski o rozwój Gminy.

Wnosi, by Rada zobowiązała Burmistrza do złożenia wniosku, który wymienił.

Dalej radny B.Borowiec zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu jest stwierdzenie, że dochody bieżące są

wyższe od tych z roku ubiegłego o kwotę 4 196 000 zł. To jest nieprawda, bo budżet był zmieniany

i ta różnica wynosi jedynie 1 700 000 zł.

Zaproponował  też  zainteresowanie  się  małymi  basenami  przyszkolnymi  tzw Delfinkami.  Koszt

takiego basenu, to 5 mln zł i dofinansowanie w granicach 45-50%. Są to 16-to metrowej długości

baseny do nauki pływania i rehabilitacji. Przy szkole na oś Tysiąclecia mógłby taki basen powstać.

Wyraził też zdziwienie, że przy tak dużej szkole, jak na Oś Tysiąclecia nie planuje się budowy

kuchni. Obiady są przywożone.

Przewodniczący Rady poprosił radnego B.Borowca o sformułowanie wniosku formalnego.

Radny  Borowiec  oświadczył,  że  składa  wniosek  o  przystąpienie  Gminy  i  Miasta  Nisko  do

Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014  -2020,  oś  priorytetowa  I

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Promocja przedsiębiorczości, typ projektu:

Strefy aktywności gospodarczej celem aplikowania o uzyskania dofinansowanie uzbrojenia terenów

inwestycyjnych w Zarzeczu lub Nowosielcu. Radny zauważył, że ma informacje iż byli w Zarzeczu

potencjalni inwestorzy z Lublina, ale tereny nieuzbrojone, więc odjechali.

Burmistrz odpowiadając podkreślił, że informował, że w ramach PROW, gdy tylko możliwość się

pojawi,  będzie  zgłoszony  wniosek  o  uzbrojenie  terenu  w  kanalizację  i  pozostałe  media,  bo

wodociąg jest na miejscu. Stwierdził, że nie ma różnicy z jakiego programu to będzie wykonywane.

Ważne, by kanalizacja była wykonana. Podkreślił, że wszelkie próby wykupu terenu w Zarzeczu nie

powiodły się. Nikt nie zgodził się na sprzedaż terenu. Zadanie słuszne, ale jak zdecydować która

część ma być aktualnie uzbrojona?

Zdaniem Przewodniczącego Rady tym programem należy się zainteresować, a wniosek ten nie ma

wpływu na budżet w chwili obecnej. To jest normalne działanie Gminy: pojawia się nowy program,

to jest  analizowany pod kątem możliwości  skorzystania  z  niego.  Wniosek zostanie  zapisany w

protokole i nie ma potrzeby głosowania go.
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Burmistrz uzupełnił,  że przy planowanych 2 900 000 zł  na Bibliotekę  900 000 jest z budżetu

gminnego a 2 mln zł jest dotacji, więc to nie ta skala.

Co do basenów przyszkolnych – sprawa do dyskusji, ale w sytuacji, gdy planowany jest duży basen

potrzebne jest inwestowanie w mały basen, to dyskusyjna sprawa.

Zdaniem Przewodniczącej G.Karnat wniosek jest bardzo zasadny, nawet, gdyby to miało nastąpić

kosztem zwiększenia deficytu w gminnym budżecie.

Skarbnik uściślił, że Rada może zaplanować kredyt.

Radna A.Stępień zauważyła, że wniosek powinien być przegłosowany.

Przewodniczący Z.Kotuła zauważył, że również zgadza się z tym wnioskiem, ale poprzez przyjęcie

go w głosowaniu zobowiąże Rada Burmistrza do jego realizacji, a przecież może okazać się, że z

takich, czy innych powodów nie będzie zrealizowany. Przyjmując ten wniosek dopuszczamy tylko

możliwość szukania na dwóch ścieżkach dojścia do tego samego celu: dofinansowania realizacji

kanalizacji.  Tylko tak to  może być  przyjęte,  a  nie  do bezwzględnej  realizacji  zobowiązanie do

złożenia wniosku do RPO.

Przewodniczący Rady podkreślił, że podjęcie dziś takiego bezwzględnego zobowiązania Burmistrza

do złożenia wniosku nie wchodzi w grę. Burmistrz przyjął do przeanalizowania możliwość złożenia

wniosku o dofinansowanie ze środków RPO i będzie analizował  z myślą o strefach przemysłowych

ustalonych w planach przez Radę. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania uzbrojenia dla

tych terenów, którymi Gmina dysponuje.

Radny  Borowiec  podkreślił,  że  nie  chodzi  wyłącznie  o  wykonanie  kanalizacji.  Program  daje

możliwość  realizacji:  „prace  studyjno-koncepcyjne,  badania  geotechniczne,  kompleksowe

wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej”. Podkreślił,  że

nie ma takiej możliwości tam, gdzie dofinansowuje się jedynie kanalizację. Podkreślił, że może to

być ostatnia możliwość uzyskania takiego dofinansowania unijnego.

Prezes  MZK  zauważył,  że  warunkiem  uzyskania  dofinansowania  jest  posiadanie  planu

przestrzennego zagospodarowania na ten teren. W Zarzeczu jest, ale w Nowosielcu planu nie ma.

To może być przeszkodą.

Przewodniczący Rady zwracając się do radnego B.Borowca podkreślił, że wniosek jest zasadny,

powinien być przeanalizowany, ale nie można głosować „konieczności przystąpienia do realizacji

złożenia tego wniosku”. Tak postawiony wniosek jest na dzień dzisiejszy zbyt radykalny, nie dający

Burmistrzowi innej możliwości. Może się okazać nie do zrealizowania w praktyce. Zaproponował,

by sformułowanie wniosku dotyczyło analizy kryteriów i możliwości złożenia aplikacji.

Radny Borowiec zauważył, że wnioski przyjmowane mają być do 31 marca, więc można

wyznaczyć jakiś termin dla tej analizy.
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Po dyskusji ustalono, że analiza powinna być zrobiona w Urzędzie „w terminie umożliwiającym

złożenie wniosku”.

Wobec tak sformułowanego wniosku nie wniesiono sprzeciwu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada wniosek przyjęła przez aklamację.

Ad 13.

Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym  17  głosami  „za”,  przy  4  głosach  „wstrzymujących  się”

podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XV/106/15

. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r (zał nr 7)

Ad 14.

Skarbnik przedstawiając projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wyjaśnił, że

rok 2016 musi się zgadzać z zapisami w budżecie. Następne lata, to tylko prognozy. 

Skarbnik  poinformował,  że  WPF  zawiera  6  przedsięwzięć  planowanych  do  realizacji  i  w

autopoprawce proponowane jest dopisanie jeszcze jednego: w za czniku Przedsi wzi cia dodałą ę ę ć

punkt 7  pn.” Budowa sali gimnastycznej w Zarzeczu”. Planowane wydatki 2016 – 100.000 z , 2017ł

– 1.255.000 z , 2018 – 1.895.000 z . Skarbnik podkre li , e rodki planowane s  w 1/3 w asne, 1/3ł ł ś ł ż ś ą ł

z bud etu Marsza ka i w 1/3 rodki ministerstwa.ż ł ś

Wiceprzewodnicz cy E.Piekarz odczyta  opini  RIO w Rzeszowie o przedstawionym przezą ł ę

Burmistrza projekcie uchwa y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na latał

2016-2019 (za  nr 8).ł

Przewodnicz cy  J.Graniczny  przedstawi  pozytywna  opini  Komisji  Bud etowej  wzgl demą ł ę ż ę

analizowanego projektu uchwa y.ł

Nast pnie Przewodnicz cy podda  projekt uchwa y pod g osowanie.ę ą ł ł ł

Rada Miejska  w g osowaniu  jawnym,  przy  19  g osach „za”  i  2  g osach  „wstrzymuj cych si ”ł ł ł ą ę

podj a:ęł

U C H W A Ł Ę   Nr XV/107/15

. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2016-2019. (za  nrł  9)

Ad 15.

1) Skarbnik wyja ni , e projekt zmian w bud ecie na rok 2015 zawiera 3 paragrafy: zwi kszenieś ł ż ż ę

dochodów i  wydatków, przeniesienie dochodów i  przeniesienie  wydatków. czne zwi kszenieŁą ę

dochodów jest na kwot  154 810 z . Sk ada si  na to subwencja o wiatowa w wysoko ci 24 710,ę ł ł ę ś ś

osi gni te  dodatkowe,  ponadplanowe  dochody  w  wysoko ci  65  tys  z ,  w  obku  zwi kszenieą ę ś ł żł ę

21



dochodów wynosi 14 810, w kulturze fizycznej osi gni to kwot  50 290 z  dodatkowych dochodówą ę ę ł

( tu g ównie kary umowne).ł

Skarbnik poinformowa , e w dniu dzisiejszym pojawi a si  konieczno  zwi kszenia wydatków nał ż ł ę ść ę

wykonanie przy cza energetycznego do budynku NCK „Sokó ” tj w dziale 700  w wysoko ci 11łą ł ś

000 z .  Dla pokrycia tego wydatku zwi kszone zostaj  w dziale 926 te kary umowne o 11000.ł ę ą

Skarbnik zaznaczy , e kary te b d  nawet wi ksze, ale dla zbilansowania wystarczy taka kwota.ł ż ę ą ę

Paragraf 2 to dostosowanie dotacji do klasyfikacji bud etowej.ż

Przeniesienia wydatków w cznej kwocie 1 081 079 z  nie maj  wp ywu na bud et. Najwi kszłą ł ą ł ż ę ą

pozycj  jest przeniesienie cz ci op at z tytu u wydanych przez Powiat decyzji za korzystanie zeą ęś ł ł

rodowiska (  za wycink  drzew) do rozdzia u  90019 i  z  tego rozdzia u  finansowanie realizacjiś ę ł ł

kanalizacji  –  kwota  813  925  z .  Wyja ni ,  e  na  pocz tku  roku  nie  wiadomo  ile  b dzie  tychł ś ł ż ą ę

rodków, wi c kanalizacja planowana jest w którymkolwiek rozdziale ochrony rodowiska. Terazś ę ś

dostosowuje si  to do faktycznego finansowania.ę

Przewodnicz cy  J.Graniczny  przedstawi  pozytywna  opini  Komisji  Bud etowej  wzgl demą ł ę ż ę

omawianego projektu uchwa y.ł

Radna A.St pie  zapyta a o ile mo e zwi kszy  si  niedobór na o wiacie, bo z tego co wyliczy a naę ń ł ż ę ć ę ś ł

dzisiejsz  sesj , to brakowa o ok 5 mln z . Skarbnik wyja ni , e wida  to w tej w a nie uchwale:ą ę ł ł ś ł ż ć ł ś

w§ 1 – 120 tys i w § 3- 263 154 zł. Tyle jeszcze brakuje do oświaty za 2015 rok. Innych zwiększeń

w ciągu roku nie było. 

Radna A.Stępień zauważyła, że w zastraszającym tempie rosną wydatki na oświatę: w 2007r było

13 mln zł a obecnie jest planowanych 22 mln z czego otrzymamy tylko 17 mln zł dotacji. Zapytała

jakie środki Burmistrz w tej sprawie przewiduje do realizacji w celu zmniejszenia tych wydatków.

Kwota – zdaniem radnej – może wzrosnąć do takiej, której Gmina nie udźwignie. Należałoby się

już nad jakąś strategia pochylić.

Przewodniczący  Z.  Kotuła  zapytał  o  oszczędności  z  tytułu  likwidacji  szkoły  w  Wolinie:  jakie

faktycznie one były?

Pani Burmistrz poinformowała, że to oszczędności rzędu 400 tys zł.

Skarbnik  zwrócił  uwagę,  że  nie  może  to  być  zwykłe  porównanie  działów,  bo  w dziale  są  też

inwestycje. By porównać trzeba odjąć inwestycje, bo są lata, gdzie jest dużo inwestycji i są lata,

gdzie inwestycji nie ma. Porównywalne są tylko wydatki bieżące.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XV/108/15

. w sprawie zmiany uchwa y bud etowej na 2015r.ł ż (za  nrł  10)
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2) Nast pny projekt uchwa y dotyczy  uchwalenia Statutu O rodka Pomocy Spo ecznej.ę ł ł ś ł

Przewodnicz cy  stwierdzi ,  e  s  to  zmiany  formalne,  wynikaj ce  ze  zmiany  przepisów,  Panią ł ż ą ą

Kierownik  przedstawia a  je  szczegó owo  na  posiedzeniu  Komisji  Pomocy  Spo ecznej  i  Zadał ł ł ń

Publicznych. Poprosi  o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.ł

Przewodnicz ca G. Karnat poinformowa a o pozytywnej opinii Komisji wzgl dem projektuą ł ę

adnych pyta  nie zadano.Ż ń

Rada Miejska w g osowaniu jawnym, jednog o nie podj a:ł ł ś ęł

U C H W A Ł Ę   Nr XV/109/15

. w sprawie uchwalenia Statutu O rodka Pomocy Spo ecznej w Niskuś ł  (za  nrł  11)

3)Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Pomocy  Spo ecznej  i  Zada  Publicznychł ń

wzgl dem projektu uchwa y, Rada Miejska w g osowaniu jawnym, jednog o nie podj a:ę ł ł ł ś ęł

U C H W A Ł Ę   Nr XV/110/15

. w sprawie aktualizacji „Strategii rozwi zywania problemów spo ecznych w Gminie i Mie cieą ł ś

Nisko z uwzgl dnieniem kierunków rozwoju pomocy spo ecznej na lata 2013-2020ę ł  (za  nrł  12)

4/  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  kolejny  projekt  uchwały  dotyczy  wyrażenia  zgody

Burmistrzowi na sprzedaż w trybie przetargowym działki  nr 3655/5 będącej  własnością  Gminy

Nisko i był przedmiotem analizy Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  względem projektu

przedkładanej uchwały.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XV/111/15

. w sprawie wyra enia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzeda  nieruchomo ciż ż ś

(za  nrł  13)

5/ Przewodnicz cy Rady zapyta , czy do projektu Planu Pracy Rady Miejskiej s  jakie  uwagi.ą ł ą ś

Radna A. St pie  zapyta a o temat, przy którym b dzie omawiany temat ograniczenia strat wody.ę ń ł ę

Przewodnicz cy wyja ni , e w II kwartale, przy okazji oceny dzia alno ci MZK Spó ki z o.o.ą ś ł ż ł ś ł

Wi cej pyta  nie zg oszono.ę ń ł

Rada Miejska w g osowaniu jawnym, jednog o nie podj a:ł ł ś ęł

U C H W A Ł Ę   Nr XV/112/15

. w sprawie przyj cia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2016ę  (za  nrł  14)
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Ad 16.

-  Radny  Z. uka  zg osi  interpelacj  (za  nr  15)  w  sprawie  z o enia  przez  Gmin  wniosku  oŁ ł ł ę ł ł ż ę

dofinansowanie ze rodków RPO na lata 2014-2020 wykonania mikroinstalacji  OZE, z kś tórych

korzysta  b d  gospodarstwa domowe z terenu Gminy.ć ę ą

Przewodnicz cy Rady podzi kowa  za przypomnienie wniosku, który zosta  z o ony przez radnych,ą ę ł ł ł ż

zaakceptowany przez Burmistrza. Interpelacja zostanie przekazana do Burmistrza.

-  Przewodnicz ca  Zarz du  O .  PGO  –  A.  Ko odziej  zg osi a,  e  studzienki  kanalizacyjne  są ą ś ł ł ł ż ą

zanieczyszczone, wybijaj  w czasie opadów, ludzie si  skar . Prosi o wyczyszczenie i udro nienieą ę żą ż

ich.

- Radny G.Bis zg osi  wniosek o przed u enie o wietlenia ulic w okresie wi tecznym o 3 godz, był ł ł ż ś ś ą

u atwi  powroty  ze  wi tecznych  spotka .  Zapewne  b dzie  to  korzystne  dla  mieszka ców.ł ć ś ą ń ę ń

Zaznaczy , e wniosek ten by  konsultowany z mieszka cami.ł ż ł ń

Zapyta  te  Przewodnicz cego J.Granicznego, kiedy z o y zapowiedziany wniosek o obni enie dietł ż ą ł ż ż

radnych. Zauwa y , e obni enie diet o 30% dawa oby oszcz dno ci ok 100 tys z .ż ł ż ż ł ę ś ł

Burmistrz  odpowiadaj c  podkre li ,  e  corocznie,  gdzie  to  mo liwe  by  wyd u any czasą ś ł ż ż ł ł ż

nocnego  o wietlenia  ulic  w  wi ta  i  Nowy  Rok.  Nie  zawsze  jest  to  mo liwe,  bo  wymagaś Ś ę ż

odpowiedniego przeprogramowania. Na ile to b dzie mo liwe, to b dzie zrealizowane.ę ż ę

Przewodnicz cy Graniczny wyja ni , e doszed  do wniosku, i  mog oby to by  krzywdz ceą ś ł ż ł ż ł ć ą

dla tych, którzy pracuj  i nie pobieraj  wynagrodzenia za czas wykorzystywany na pe nienie funkcjią ą ł

radnego. Mog oby si  okaza , e w g osowaniu nad takim wnioskiem pozosta by sam, wobec tegoł ę ć ż ł ł

rezygnuje z niego.

Przewodnicz ca G.Karnat zauwa y a, e takie oszcz dno ci w bud ecie Gminy si  rozp yn ,ą ż ł ż ę ś ż ę ł ą

a ka dy mo e osobi cie przeznaczy  j  na wsparcie konkretnych osób lub przedsi wzi . Nie chceż ż ś ć ą ę ęć

by  tej przyjemno ci pozbawiona, bo ka dego miesi ca mo e pieni dze przekazywa  na ró ne cele.ć ś ż ą ż ą ć ż

- Radny B.Lechoci ski zapyta  o ewentualna sprzeda  terenu tzw. „skrzynki”. Jest zainteresowanyń ł ż

kupnem i zagospodarowaniem tego terenu.

Burmistrz  poinformowa ,  e  nie  jest  ten teren przewidziany do sprzeda y,  bo jest  on na trasieł ż ż

wodoci gu, linii wysokiego napi cia i nie ma mo liwo ci sprzeda y.ą ę ż ś ż

Przewodnicz cy  poinformowa ,  e  ostatnia  sesja  w  tym roku  b dzie  29  grudnia.  Podzi kowaą ł ż ę ę ł

wszystkim za przybycie i udzia  w posiedzeniu. Zamkn  XV sesj  Rady Miejskiej o godz. 17.00.ł ął ę

Na tym protokó  zako czono i podpisano.ł ń

Protoko owa a M.Kopeł ł ć

                                                                                              Przewodnicz cy Rady Miejskieją

                                                                                                    Waldemar lusarczykŚ
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