
P R O T O K Ó Ł    Nr XVII/16

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 stycznia 2016r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Nadzwyczajną XVII sesję Rady Miejskiej otworzył o godz 15.30 Przewodniczący 

W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz:

- Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – J.Ozimka

- Kierownika Ref RG – S.Szymonik.

Poinformował, że na 21 radnych obecnych jest 17 radnych, obrady są prawomocne.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zaktualizowanego Planu Odnowy Wsi Zarzecze na

lata 2008-2023”.

3. Zamknięcie obrad sesji.

Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag.

Ad 2.

Burmistrz  J.Ozimek  poinformował,  że  przyczyną  zwołania  sesji  w  trybie  nadzwyczajnym  jest

nieprzekraczalny  termin  29  stycznia  2016r  do  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  z  PROW

przebudowy dróg gminnych w Zarzeczu. Jednym z wymaganych dokumentów jest Plan Odnowy

Wsi Zarzecze. Przyjęty w 2009r przez Radę Miejską Plan Odnowy Wsi Zarzecze stracił ważność 

z końcem 2015r. Koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji tego Planu.

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Zarzeczu: ul.

Ogrodowej, ul. Akacjowej i ul. Zielonej. Ulice te muszą w Planie być wymienione imiennie.

„Zaktualizowany Plan Odnowy Wsi Zarzecze na lata 2008-2023” jest wymaganym załącznikiem do

wniosku o dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie

„Podstawowe  usługi  i  odnowa  wsi  na  obszarach  wiejskich”  w  ramach  operacji  ”Budowa  lub

modernizacja dróg lokalnych”.

Pani  Kierownik  S.Szymonik  zwróciła  uwagę,  w  rozesłanym  radnym  projekcie  uchwały,  

w podstawie prawnej jest mylnie przywołany tekst jednolity z 2013r. Należy poprawić to na 2015r ,

poz. 1515.

Pani  Kierownik  poinformowała  również,  że  Plan  został  opracowany  zgodnie  z  wymogami

przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008  
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w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodała,  że  zebranie  wiejskie  w  Zarzeczu  wprowadziło  pewne  poprawki  (zał)  do  projektu

Zaktualizowanego Planu: 

- CEL II:  Poprawa stanu infrastruktury,  w pkt 1. Budowa i przebudowa dróg gminnych należy

wprowadzić dodatkowe ulice: Przemysłowa i Bukowina, jako też wymagające przebudowy.

- w rozdziale 4. Planowane zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia aktywizujące społeczność, 

w pkt 1, pdpkt b dodać: ul. Przemysłowa , ul. Bukowina.

-  w  rozdziale  5.  Obszary  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców,

sprzyjających  nawiązywaniu  kontaktów  społecznych  należy  dodać  w  treści:”oraz  budynków

użyteczności  publicznej  zlokalizowanych  bezpośrednio  przy  drogach,  które  wymagają

przebudowy.”

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVII/116/16

. w sprawie zatwierdzenia „Zaktualizowanego Planu Odnowy Wsi Zarzecze na lata 2008-

2023” (za  nrł  1)

Ad 3.

Przewodnicz cy W. lusarczyk zamkn  Nadzwyczajn  XVII sesj  Rady Miejskiej w Nisku o godz.ą Ś ął ą ę

15.40.

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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