
P R O T O K Ó Ł    Nr XVIII/16

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 12 lutego 2016r 
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

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

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych Rady Miejskiej oraz:

- Burmistrza GiM – J. Ozimka

- Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T. Dziewę

- Prezesa MZK Sp z o.o – Z. Kuziorę

- Radcę Prawnego – A. Barć

- Kierownika ZOEASiP – A. Krawiec

- Kierownika OPS – E.Tłustą

- Kierownika ŚDS – M. Rybę

-  Sołtysów  i  Przewodniczących  Zarządów  Osiedli,  przedstawicieli  lokalnych  mediów  

i mieszkańców Gminy.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 21 radnych nieobecnymi są radni: B. Borowiec i K.

Tabian. Stwierdził kworum i prawomocność obrad.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołów sesji z 18.12.2015 r oraz z 29.12.2015r.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2015 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2015 rok.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sołectwa Zarzecze.

7.  Głosowanie  wniosków  przyjętych  przez  Komisję  Rewizyjną  zgłoszonych  w  związku  

z przeprowadzeniem kontroli sołectwa Zarzecze.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2/ określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy

szkołach  podstawowych  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów

niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

3/ określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych

gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, w postępowaniu rekrutacyjnym
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dla  kandydatów zamieszkałych  poza  obwodem szkoły,  określenia  dokumentów niezbędnych  do

potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

4/ prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.

5/  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Nisko  na  sprzedaż  nieruchomości  /tryb

bezprzetargowy, działka nr 2594/14, położona w Nisku przy ul. Leśnej/.

6/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości /tryb przetarg,

działki nr 3980/13, 3981/10, 3982/10, 3990/8 położne w Nisku na osiedlu Warchoły II i III/.

7/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości /tryb przetarg,

działki nr 3958/26, 3958/27, 3959/18 i 3963/22, położone w Nisku na osiedlu Warchoły II i III/.

8/  wyrażenia  zgody Burmistrzowi  Gminy i  Miasta  Nisko na  nabycie  nieruchomości./działki  nr

4225/10, 4225/12, 4225/14 z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Czerniawy w Nisku/.

9/ nadania nazwy ulicy na terenie miasta Niska. / ul. Azaliowa, os. Warchoły/.

10/  wyrażenia  zgody  dla  Stowarzyszenia  Turystyczno-Ekologiczno-Przyrodniczego  Ziemi

Niżańskiej na umieszczenie Herbu miasta Niska w logo Stowarzyszenia.

11/ uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2016.

9.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad sesji.

Przedstawiony porządek Rada Miejska przyjęła jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2.

Jednogłośnie, bez uwag przyjęte zostały protokoły sesji z 18.12.2015r i 29.12.2015r.

Ad 3.

Burmistrz J. Ozimek poinformował, że w okresie od ostatniej sesji m.in. :

-  odbyło  się  spotkanie  z  dyrektorami  szkół  n.t.  organizacji  nowego  roku  szkolnego  oraz  dla

omówienia zmian ustawowych w dziedzinie oświaty.

- odbyło się spotkanie z przedstawiciela inwestora linii światłowodowych, chodziło o przedłużenie

niektórych odcinków. Zostało to wykonane.

- odbyło się spotkanie z Prezydentem Przemyśla w sprawie realizacji tzw ZITów. Okazało się, że w

Przemyślu  jest  to  na  tym samym etapie  tj  nie  wiadomo kiedy i  na  jakich  zasadach  to  będzie

realizowane.

- odbyło się w Świlczy spotkanie wszystkich wójtów i burmistrzów, ale konkretów nie podano, a

sprawa pilna, bo z niektórymi inwestycjami nie wiadomo jak postąpić.

-  na wniosek wójta  Krzeszowa zwołany był  konwent  wójtów i  burmistrzów. Sprawa dotyczyła

utylizacji odpadów, czyli instalacji. Wyraziliśmy wolę wsparcia, ale ceny będą miały podstawowe

znaczenie.  Instalacja  powstała  również  w  Stalowej  Woli.  Odległość  będzie  istotną  sprawą.  

2



O wszystkim będzie rozstrzygał przetarg.

-  Burmistrz  i  Skarbnik  podpisali  w  Wojewódzkim Funduszu  Ochrony  Środowiska  dokumenty

odnośnie rozliczenia Funduszu Spójności.

- odbyło się spotkanie z RO Centrum. Centrum, w części, nie ma kanalizacji i wodociągów. Należy

ten temat rozwiązać, ale nie jest to prosty temat, bo jak wszędzie – część mieszkańców nie wyraża

zgody na przejście przez swoje posesje. Gdzie będzie zgoda, tam będą projektowane podpięcia do

sieci. Rada Osiedla stanęła na wysokości zadania. Zobaczymy jaki będzie odzew mieszkańców.

- odbyło się spotkanie z Przedsiębiorstwem Energetyki Stalowa Wola w sprawie przebiegu linii

energetycznych m.in. na trasie obwodnicy, oświetlenia miasta i wzmocnienia mocy w Nowosielcu.

- odbyło się spotkanie z lubelską firmą zajmującą się oświetleniem ledowym, jest pełna informacja i

nie wygląda to tak zachęcająco.

- odbyło się tradycyjne spotkanie z rencistami emerytami. Koło jest coraz liczniejsze i działające

bardzo prężnie.

- odbyło się spotkanie z Zarządem Osiedla Tysiąclecia. Omawiane były problemy tego Osiedla.

-  odbyło  się  spotkanie  z  całym zespołem zarządzania  kryzysowego.  Przeanalizowano  decyzje  

i  zadania  dotyczące  powodzi,  które  są  wykonane,  co  należy  jeszcze  wykonać,  by  nie  być

zaskoczonym w sytuacji kryzysu. Odpowiednie decyzje zostały podjęte.

- odbyło się zebranie osiedlowe Osiedla PGO.

- z udziałem przedstawicieli Osiedla Centrum, Burmistrza i Starosty odbyło się spotkanie w sprawie

uporządkowania terenów należących do Starostwa, zwłaszcza ulic: Rzeszowskiej i Paderewskiego.

Ustalenia  wstępne  są.  Jak  to  technicznie  będzie  przygotowane,  jeszcze  nie  wiadomo.  Na  ul.

Rzeszowskiej byłyby przygotowane miejsca postojowe, przy ul. Paderewskiego zlikwidowane to

brzydkie ogrodzenie, uporządkowany i zagospodarowany plac.

- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla PGO.

-  odbyło  się  spotkanie  z  Prezydentem  Stalowej  Woli  L.  Nadbereżnym  w  sprawie  ZITów  i

współpracy  obu  miast.  Drugim  tematem  było  przystąpienie  do  programu  uporządkowania

przystanków kolejowych. Uzgodnione zostało, że w tym roku środki przeznaczone zostaną na teren

Stalowej Woli a w przyszłym roku z tych środków chcemy uporządkować dwa przystanki: na Oś.

Tysiąclecia i na Podwolinie.

- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia. Burmistrz podkreślił z uznaniem dla

Przewodniczącego, że wreszcie jest normalna atmosfera na zebraniu: nie ma przekrzykiwania się,

jest rozmowa.

- odbyło się spotkanie z Dyrekcja DKiA w sprawie węzła Zapacz: węzeł pozostaje w projekcie, ale

na etapie realizacji będzie to krzyżówka węzła a nie węzeł.
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- Burmistrz uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Nowosielcu.

- Burmistrz uczestniczył w pożegnaniu (przeszedł na emeryturę) Komendanta Powiatowego Policji

w Nisku.

- wręczone zostały 4 medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

- odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Nisko. Uczestniczył Przewodniczący Rady

Miejskiej.

- odbyło się zebranie osiedlowe w Malcach z udziałem również Starosty. Jednym z tematów był

chodnik w Malcach. Są trudności, ale Zarząd Osiedla się tym mocno zajmuje.

- przygotowywana jest ankieta dot. odnawialnych źródeł energii. Wstępnie było to informacyjnie

podane w Racławicach.  Są uwagi,  dlaczego tylko tam, ale  to  było na zasadzie sprawdzenia co

będzie się działo. Ponieważ jest pozytywny odzew, więc całość Gminy zostanie poinformowana i w

zależności  od  tego,  jakie  będzie  zainteresowanie  tymi  panelami  fotowoltaicznymi,  będą

podejmowane  dalsze  działania.  Niedobra  jest  informacja  z  ostatniej  chwili,  że  rząd  wstrzymał

sprawę paneli do końca czerwca – jakiekolwiek finansowanie i podpisywanie umów. Szczegółów

jeszcze nie ma. Oczywiście to nie przeszkadza, by powoli to zadanie przygotowywać.

- Burmistrz poinformował, że rozpoczyna się czas rozliczania kanalizacji. Przygotowywane są do

wszystkich tych, którzy się nie podłączyli przypomnienie o obowiązku podpięcia do kanalizacji.

Zwrócił się do radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych o współprace w tym temacie,

o uświadamianie ludziom konieczności wykonania przyłącza. Gdy wejdzie wykonanie zastępcze, to

mieszkaniec  dziwi  się  i  użala,  że  tyle  opłaty  musi  dokonać.  Będą  też  kontrole  wywozu

beczkowozem.

- trwa procedura przetargowa wszystkich remontów dróg.

- przygotowywane są wnioski do PROW , czyli obszary wiejskie. Będzie zgłoszona ul.:Zielona,

Akacjowa i Ogrodowa.

- w trakcie odbioru jest kolektor sanitarny w Wolinie. Zadanie zakończone.

-  w  Nowosielcu  zgłoszony  jest  wniosek  o  budowę  krótkiego  odcinka  wodociągu.  Będzie  to

realizowało MZK.

- Zakończona jest podbudowa i budowa ul. Kilińskiego. Zrobione jest ładnie, a zadanie było duże.

- w trakcie realizacji jest kanalizacja w ul. Reymonta.. Burmistrz poinformował, że zadanie jest w

toku, jest  dobrze realizowane, ale jest duży problem z odwodnieniem: jest  wysoki poziom wód

gruntowych, trzeba je pompować. Wykonawca już sygnalizuje, że będzie próbował wyegzekwować

od Gminy inne ceny. Nie ma na to zgody, bo wiedział jakie zadanie bierze. Burmistrz zaznaczył, że

zadanie jest realizowane bez przeszkód.

- w trakcie projektowania jest cała sieć kanalizacyjna Nowosielca i Kończyc.
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- złożony jest wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na budowę sali gimnastycznej. Czekamy na

decyzję.

- trwa procedura do przebudowy stołówki w Przedszkolu i szkole w Podwolinie.

-  również  w  trakcie  projektowania  jest  kryta  pływalnia,  zbiornik  w  Podwolinie  (jego

zagospodarowanie),  termomodernizację  szkół:  Nr  1,  Nr  3  Nr  4  i  w  Nowosielcu  oraz  Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

- Co do kanalizacji w Nowosielcu Burmistrz poinformował, że dziś właśnie otrzymał informację od

projektantów: jest problem. Około 30 domów w Nowosielcu i ok 20 domów w Kończycach nie

będzie  miało  kanalizacji.  Brak  zgód  na  przejście.  Projektanci  otrzymali  polecenie  raz  jeszcze

przeprowadzić rozmowy, włączy się Burmistrz, prosi wszystkich wpływowych w tej miejscowości

o pomoc. Jeżeli się nie uda uzyskać tych zgód, to jakoś się minie i zaprojektuje inaczej, ale będzie

jak wszędzie: po roku, dwóch przyjdzie taki delikwent, bo chce mieć kanalizację. Wtedy zaczną się

problemy.

- Burmistrz poinformował, że już rok toczą się rozmowy z Generalną Dyrekcją DKiA odnośnie

ścieżki rowerowej do Nowosielca. Jest problem, bo to własność Skarbu Państwa. Gmina na takiej

własności  działać,  inwestować  nie  może.  Generalna  Dyrekcja  twierdzi,  że  znajdzie  prawne

rozwiązanie na tę okoliczność, ale finansowaniem zadania nie jest zainteresowana, bo interesuje ją

S  19.  Burmistrz  podkreślił,  że  nie  strona  finansowa,  ale  bezpieczeństwo  jest  najważniejsze.

Podkreślił,  że  jeżeli  znajdzie  się  jakakolwiek  możliwość  realizacji  tego  zadania,  będzie  ono

kontynuowane.

-  Jest  gotowy  projekt  łącznie  z  pozwoleniem  na  rozbudowę  NCK,  działka  sąsiednia  jest  już

własnością Gminy i czekamy tylko na uruchomienie środków unijnych i złożenie wniosku.

- Burmistrz poinformował również,  że właśnie AKS Orkan zdobył  wicemistrzostwo młodzików

Województwa  Podkarpackiego.  Pogratulował  Prezesowi  A.Madejowi  i  poprosił

Wiceprzewodniczącego T.Oleksaka o kilka słów informacji w tym temacie.

T.Oleksak  poinformował,  że  właśnie  radni  otrzymali  publikację  dotyczącą  siatkówki  na

Podkarpaciu w latach 2005-2015. Dodał, że właśnie kadeci Orkana wywalczyli wicemistrzostwo

Podkarpacia, a ważne to jest tym bardziej, że od kilku lat Podkarpacie jest chyba najsilniejszym

ośrodkiem piłki siatkowej w Polsce i stąd każdy sukces jest tym większym sukcesem. Podkreślił, że

nie tylko Prezes może czuć się dumnym. Ponieważ o dofinansowaniu Klubu rokrocznie decyduje

Rada, to i część splendoru może sobie przypisać. Pogratulował Prezesowi A.Madejowi osiągniętego

sukcesu w imieniu całej Rady Miejskiej.

Prezes A.Madej poinformował, że w ubiegłym roku obchodzony był jubileusz 70-lecia siatkówki na

Podkarpaciu. Z tej okazji było też spotkanie z Prezesem Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku
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Piłki Siatkowej W.Radomskim w Nisku, było odznaczonych wielu byłych zawodników. Podkreślił,

że  to  wicemistrzostwo  daje   Klubowi  prawo  do  udziału  w  rozgrywkach  w  ćwierćfinałach

mistrzostw Polski. Będą grali w marcu w Nowym Sączu. Jego zdaniem szanse na grę o półfinał są

spore. O efektach tych starań poinformuje w kwietniu.

Do przedstawionej przez Burmistrza informacji pytania zadała radna A.Stępień. Zapytała o

sprawę  projektu  dróg,  która  była  mocno  dyskutowana  na  sesji  18  grudnia  ub.  Roku.  Dużo

wypowiadał się wówczas Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Zapytała na jakim etapie jest to

zadanie.

Dalej  zapytała  o  tę  informacje  w  sprawie  paneli:  że  rząd  wstrzymał  finansowanie.  Gdzie  tę

informację można znaleźć? Trzecie pytanie dotyczyło schetynówek: miało być złożone odwołanie.

Jaki jest jego wynik i czy mamy szansę na te środki?

Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z zapowiedzią projektowanie tych trzech ulic będzie zlecone

od nowa, ale już każda ulica będzie osobnym zadaniem. Termin był do 31 grudnia i  nie został

dotrzymany. Należy spodziewać się, że projektant poda sprawę do sądu, ale trwało to zbyt długo,

żaden termin nie został zachowany.

Co do paneli, to Burmistrz poinformował, że przed dwoma dniami usłyszał to w programie Puls

Biznesu.  Burmistrz  podkreślił,  że  wydźwięk tej  informacji  nie  brzmiał,  że  środków nie będzie.

Chodzi zapewne o zbilansowanie środków unijnych na ten cel i skierowanie na jedno źródło a nie

na kilka. 

W sprawie schetynówek Burmistrz poinformował, że nasze wyjaśnienia nie zostały uwzględnione.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu

Ad 4.

Sprawozdanie  z  pracy  i  działalności  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Nisku  za  rok  2015  radni

otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję (zał 1).

Przewodniczący  Rady  poprosił  obecną  na  posiedzeniu  Panią  Kierownik  E.Tłustą  o  krótką

informację.

Pani  Kierownik  poinformowała,  że  najważniejszymi  wydarzeniami   organizacyjnymi  w  pracy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w 2015 roku były :

1.Racjonalizacja  zatrudnienia  i  likwidacja  sekcji  specjalistycznych  usług  dla  osób

z zaburzeniami psychicznymi a w konsekwencji   rozwiązanie umów o pracę  z pracownikami  

i zmiana sposobu realizacji zadania (organizacja konkursu, rozeznanie cenowe, zlecenie zadania na

zewnątrz)-zmiana regulaminu organizacyjnego OPS w Nisku

Kierownik OPS w Nisku po przeprowadzonych kontrolach PIP i NIK dokonał weryfikacji kosztów
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obsługi  zadania  zleconego  w  2014  roku,  wprowadził   monitoring  specjalistycznych  usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi za pośrednictwem zatrudnionych opiekunów.

Jednocześnie  w/g  sporządzanych  obowiązkowo  meldunków  pilotażowych  i  sprawozdań  dla

Wydziału  Polityki   Społecznej  w  Rzeszowie  odnotowano  spadek  liczby  usługobiorców,  co

spowodowało,  że  zatrudniana  kadra  nie  była  wykorzystana  adekwatnie  do  czasu  pracy

wynikającego z umów o pracę.

Powyższe sprawiło, że zaistniała konieczność zaprzestania realizacji zadania przez dotychczasową

liczną kadrę opiekunów zatrudnianych na umowy o pracę na czas nieokreślony i Kierownik OPS 

w  Nisku  zgodnie  z  oczekiwaniem  zmiany  formy  realizacji  zadania  przez  Urząd  Wojewódzki

powierzył zadanie osobom zewnętrznym bowiem przemawiała za tym odpowiedzialność finansowa

Kierownika OPS jak i kondycja finansowa Gminy Nisko.

2. Uporządkowanie bezpieczeństwa danych osobowych podopiecznych i pracowników poprzez : 

- wprowadzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych ,miejsc przetwarzania

danych i osób upoważnionych do przetwarzania danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku,

-  wprowadzenie  instrukcji  zarządzania  systemami informatycznymi  służącymi do przetwarzania

danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku

- powołanie administratora bezpieczeństwa informacji i aktualizacja wszystkich zbiorów danych do

GIODO

3.  audyt  wewnętrzny  w  zakresie  „Świadczenia  rodzinne  ,fundusz  alimentacyjny  ,  świadczenia

społeczne”

4. Realizowanie porozumienia  zawartego w dniu 25 lutego 2015 roku pomiędzy Starostą Powiatu

Niżańskiego reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Nisku a Gminą Nisko reprezentowaną przez

Burmistrza  w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 

Od 02.03.2015 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych zostało skierowanych  przez

PUP w Nisku  ogółem 9 osób bezrobotnych bez prawa  do zasiłku , korzystających   ze świadczeń

pomocy społecznej w OPS w Nisku . Bezrobotni wykonywali prace - każda osoba w wymiarze do

10 godzin tygodniowo  (nie więcej niż 40 godzin w miesiącu) przez okres nie przekraczający 6

miesięcy,  w ciągu roku 2015 przepracowali  łącznie  1  536 godzin.  Prace społecznie użyteczne

realizowane były w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku gdzie bezrobotni ( 5 osób) wykonywali

prace  na  stanowisku robotnika  gospodarczego tj.  prace   porządkowe na  terenie  budynku  OPS,

utrzymywali czystość wokół niego i sprzątali na terenie  Świetlic Środowiskowo-Profilaktycznych.

Osoby skierowane  przez  PUP wykonywały  prace  na  rzecz  społeczności  lokalnej  tj.  pomagały

osobom starszym, samotnym, chorym, w przygotowaniu opału na zimę, myciu okien , wykonaniu

drobnych prac remontowych .  Prace realizowane były również  w innych jednostkach tj. w PSP Nr
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3 w Nisku oraz PSP Nr 5  gdzie 4 osoby skierowane przez PUP wykonywały pracę na stanowiskach

opiekuna dzieci w oddziałach przedszkolnych, polegającą na dbaniu o prządek w czasie zajęć oraz

po ich zakończeniu, zapewnieniu opieki nad dziećmi w czasie spacerów , wycieczek , wspieraniu

uczniów w czynnościach samoobsługowych, pomoc w ubieraniu, wyjściu do toalety, myciu rąk,

wspomaganiu  nauczycieli  w  prowadzeniu  zajęć  ,  zbieraniu  zabawek  ,  układaniu  pomocy

dydaktycznych  itp.  Realizacja  prac  społecznie  użytecznych  zapewniła  osobom  bezrobotnym

możliwość wsparcia budżetu domowego - maksymalna możliwa do uzyskania  przez bezrobotnego

kwota wyniosła  324,00 miesięcznie. Jedna osoba skierowana do prac , w trakcie roku podjęła staż

finansowany przez  PUP w Nisku,  1  osoba  podjęła  zatrudnienie  w ramach  robót  publicznych.  

W roku  2015   żadna  z  osób   bezrobotnych  ,  które  rozpoczęły  wykonywanie  prac  społecznie

użytecznych nie przerwała ich z  własnej winy. 

5.  Reaktywowanie  działań  Klub  Integracji  Społecznej  działającego  w  strukturze  OPS  

w Nisku 

I edycja zaplanowana została od listopada 2015 roku do lutego 2016 roku. Wsparciem objęto 10-ciu

uczestników (osoby nieaktywne zawodowo,  niepełnosprawne,  korzystające ze świadczeń OPS,  

w  wieku   od  18-65  r.ż)  .  W  ramach  zajęć  zrealizowano  (częściowo)  samopomocową  grupę

wsparcia,  zajęcia  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień,  zajęcia  psychoedukacyjne  z  psychologiem

,indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Wszyscy  uczestnicy  KIS  zostali  objęci  kontraktem  socjalnym  przy  jednoczesnym  wsparciu

finansowym.

6.  Rozpoczęcie  działań  w  zakresie  przekształcenia  świetlic  środowiskowo  profilaktycznych  

w placówki wsparcia dziennego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Kierownik  OPS  w  Nisku  uzyskał  pozytywne  opinie  Inspektora  Sanitarnego  w  Nisku  

o funkcjonowaniu  i warunkach sanitarnych wszystkich 4-ch świetlic ,obecnie oczekuje na kontrolę

świetlic  i  opinię  pozytywną  Komendanta  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Nisku  ,a  w  dalszej

kolejności konieczne będzie podjęcie Uchwały przez Radę Miejską w Nisku o powołaniu placówek

wsparcia dziennego (wymóg takiej regulacji narzuciła ustawa o wspieraniu rodziny tj. likwidację

lub dostosowanie placówek ) i włączeniu ich w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku( tu

ponownie przewidziana  zmiana Statutu i  Regulaminu Organizacyjnego OPS)

7.  Aktualizacja  Strategii  rozwiązywania  problemów społecznych  w Gminie  i  Mieście  Nisko  z

uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020

Potrzeba aktualizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko z

uwzględnieniem  kierunków  rozwoju  pomocy  społecznej  na  lata  2013-2020  wynikała  z kilku

zasadniczych powodów.
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Po  pierwsze,  strategię  należało  uzupełnić  o  nowo  dostępne  dane  z  zakresu  charakterystyki

kluczowych obszarów i cech społeczno-demograficznych ujętych w strategii. 

Po drugie, aktualizacji strategii należało dokonać z uwagi na potrzebę jej uzupełnienia o niezbędne 

i wymagane prawem elementy określone w art.  16b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej (zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli). 

Po  trzecie,  strategię  należało  uszczegółowić  w  zakresie  jej  ram  realizacyjnych.

Najprostszym rozwiązaniem w tym zakresie  było  stworzenie  harmonogramu realizacji  działań  

w  niej  zawartych.  Uszczegółowienia  i  dopracowania  wymagała  również  analiza  SWOT  oraz

kwestia ewaluacji i monitoringu strategii. Należało również na nowo sformułować cele strategiczne

oraz  zaplanować  konkretne  działania  do  nich  przypisane  wraz  z  wartościami  wskaźników

do osiągnięcia. 

Po czwarte, to same zapisy dotychczasowej strategii wymuszały jej „przegląd”. 

Regulacja -Uchwała Rady Miejskiej w Nisku Nr XV/110/15z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie

aktualizacji  Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  w  Gminie  i Mieście  Nisko  

z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020

8. Uchwalenie jednolitego tekstu statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Regulacja-Uchwała Rady Miejskiej w Nisku  Nr XV/109/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

9.  Aktualizacja  i  tworzenie  koniecznych  do funkcjonowania  jednostki   (  w trakcie  tworzenia  )

niezbędnych dokumentów wymaganych w kontroli zarządczej

10.  Okresowa  weryfikacja  przez  NIK  wykonania  zaleceń  pokontrolnych  przez  OPS

w Nisku

11.  Zawarcie  umowy o świadczenie  usług monitoringu sygnalizacji  włamania  oraz konserwacji

systemu alarmowego ze Sp. z o.o SKAREM

W związku z dwukrotnymi próbami uszkodzenia zamków w drzwiach wejściowych i bocznych w

budynku OPS w Nisku (  w okresie wzmożonego nagłaśniania  mediów sytuacji niżańskich rodzin )

i  z  tym  związane  koszty  zniszczeń  oraz  wymiany  kluczy  dokonano  zabezpieczenia  budynku

monitoringiem z zewnątrz.

12.  Realizacja praktyk studenckich i zatrudnienia subsydiowanego

Ośrodek Pomocy Społecznej  umożliwił w 2015 roku realizowanie praktyk  studenckich 4 osobom

zgodnie z Regulaminem praktyk obowiązującym w instytucji.

Poinformowała  dalej   o  kryteriach  dochodowych  kwalifikujących  do  korzystania  z  pomocy

społecznej od 1 października 2015 roku i wysokości świadczeń :

Kryteria  dochodowe  podlegają  weryfikacji  co  3  lata,  z  uwzględnieniem  wyniku  badań  progu
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interwencji socjalnej.

Kryteria dochodowe wynoszą:

1. dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł,

2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

-  kwota  stanowiącą  podstawę  ustalenia  wysokości  pomocy pieniężnej  na  usamodzielnienie,  na

kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,

-  minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i  pokrycie wydatków związanych z

nauką  języka  polskiego  dla  cudzoziemców,  którzy  uzyskali  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status

uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą  lub  zezwolenie  na  pobyt  czasowy  udzielone  w  związku  z

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,

- maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z

nauką  języka  polskiego  dla  cudzoziemców,  którzy  uzyskali  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status

uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą  lub  zezwolenie  na  pobyt  czasowy  udzielone  w  związku  z

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o

cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,

-  maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł.

- minimalna wysokość zasiłku okresowego- w wysokości 20 zł

- minimalna wysokość zasiłku stałego –w wysokości 30 zł

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.

Kryteriów  dochodowych  nie  stosuje  się  w  przypadku  zdarzeń  losowych,  zasiłków specjalnych

celowych, kierowaniu i odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub domach pomocy społecznej,

oraz przyznawaniu i świadczeniu usług opiekuńczych  i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi,  czy  sprawieniu  pogrzebu   z  uwagi  na  szczególne  przepisy  regulujące  zasady

przyznawania tych świadczeń

Zasadą ustawową w przyznawaniu  prawa do świadczeń  z  pomocy społecznej   jest  kryterium

dochodowe  (art.8  ustawy o  pomocy  społecznej),oraz  dodatkowo  co  najmniej  jedna  przesłanka

wymieniona w art.7 ustawy o pomocy społecznej ,lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie

pomocy.

Przesłankami są                 ;

1. ubóstwo

2. sieroctwo

3. bezdomność
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4. bezrobocie

5. niepełnosprawność

6. długotrwała lub ciężka choroba

7. przemoc w rodzinie

8. potrzeba ochrony handlu ludźmi

9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

11. trudności w integrowaniu cudzoziemców

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13. alkoholizm lub narkomania

14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

15. klęska żywiołowa i ekologiczna

Pani Kierownik podkreśliła, że ilość zadań rośnie i w budżecie trudno się zmieścić. Podkreśliła, że

budynek OPS jest w stanie wymagającym remontu. Mogą być potrzebne środki finansowe. Poza

tym poinformowała, że już unieważniła jeden przetarg na usługi specjalistyczne z uwagi na rażąco

niską  cenę,  jaka  została  zaproponowana.  Podopieczni  bez  usług  opiekuńczych  nie  mogą

pozostawać. Podkreśliła, że została zlikwidowana sekcja usług opiekuńczych, bo generowała zbyt

duże  dopłaty  z  Gminy,  ale  w  to  miejsce  musi  być  jakaś  forma  zatrudnienia,  jakieś  prace

interwencyjne.  Trzeba  mieć  świadomość,  że  będą  koszty.  Zauważyła,  że  Pomoc  Społeczna  to

przede wszystkim koszty. Efektów raczej nie ma.

Przewodniczący  Rady  podkreślił,  że  z  racji  pracy  zawodowej  ma  orientację  jak  dociążane  są

wypłatami  różnych  świadczeń  Ośrodki  Pomocy.  Pani  Kierownik  wspomniała  o  konieczności

remontu  budynku.  Zapytał,  czy  przewiduje  złożenie  wniosku  do  specjalnego  programu  na

kompleksową modernizację ośrodków pomocy społecznej, gdzie dofinansowanie ma wynosić 85%.

Termin składania wniosków upływa chyba 23 marca tego roku. W ostatnim czasie wiele na ten

temat pisała Gazeta Prawna.

Pani  Burmistrz  zauważyła,  że  nie  mamy  dokumentacji  projektowej,  by  składać  wniosek  

o dofinansowanie.

Przewodnicząca  Komisji  Pomocy  Społecznej  poinformowała,  że  na  posiedzeniu  Komisji

działalność  Opieki  Społecznej  była  analizowana.  Komisja  widzi  potrzebę  wsparcia  działalności

poprzez  wsparcie  finansowe  wykonania  remontu.  Poza  tym  Komisja  widzi  starzejące  się

społeczeństwo  i  potrzebę  organizowania  całodobowej  opieki  nad  osobami  starszymi  

i niepełnosprawnymi. Zdaniem Komisji również jest zbyt mało pracowników w OPS, zwłaszcza w
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obliczu zwiększających się zadań.

Burmistrz wyjaśnił, że dla sprawnej realizacji programu 500+ polecił w OPS utworzyć zupełnie

nowa komórkę, by była jasność ile to kosztuje.

Pochwalił  funkcjonowanie  Świetlic  Środowiskowych.  Zwłaszcza  w  terenie  wiejskim  jest  to

doskonała alternatywa dla dzieci.

Burmistrz podkreślił, że jest problem ze spłatami funduszu alimentacyjnego. Gmina nie ma jednak

dużego wpływu na sytuację w tej dziedzinie.

Co  do  remontu  budynku,  Burmistrz  zapewnił,  że  będą  rozpoczęte  przygotowania  potrzebnych

dokumentów,  by  w  kolejnej  edycji  naboru  wniosków  na  modernizację  obiektów  ops  być

przygotowanym.

Co do zatrudnienia w OPS burmistrz stwierdził, że jego zdaniem na obecna chwile jest optymalne.

Sprawa DPSów jest rzeczywiście pilna, bo problem jest w skali województwa: trudno umieścić

starszą osobę w takiej  placówce.  Brak miejsc.  Gmina nie  dysponuje  odpowiednim budynkiem.

Zdaniem Burmistrza jest to zadanie, którego ani Gmina ani Województwo samo nie załatwi. To

musi być szerszy program.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący podziękował Pani Kierownik i zamknął realizację punktu.

Ad 5.

Również Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za rok 2015

radni otrzymali (zał nr 2).

Przewodniczący  poprosił  Panią  Kierownik  M.RYbę  o  krótkie  przedstawienie  informacji  o

działalności Domu.

Pani  Kierownik  poinformowała,  że  Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku  jest  dziennym

ośrodkiem wsparcia  typu A i  B,  przeznaczonym dla  26  osób przewlekle  psychicznie  chorych  

i  upośledzonych  umysłowo.  Do  końca  2011  roku  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  działał

w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku.  Uchwałą nr  XIV/122/11 Rady Miejskiej  w

Nisku z dnia 28 września  2011 roku jest  samodzielną  jednostką organizacyjną Gminy i  Miasta

Nisko. Siedzibą ŚDS jest aktualnie budynek przy ul. Szopena 31 będący własnością Gminy Nisko. 

Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do

możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników.

 Formy i efekty prowadzonej działalności.

Treningi w ŚDS prowadzone były w formie indywidualnej i grupowej (zespołowej), dostosowane

do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Usługi świadczone przez Dom obejmowały w szczególności:
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trening funkcjonowania w codziennym życiu (kulinarny, umiejętności praktycznych),

trening ruchowo-rekreacyjny,

terapię zajęciową,

trening  umiejętności  społecznych  (w  tym  trening  z  wykorzystaniem  rysunku  i spotkania

społeczności),

trening kreatywności (warsztaty teatralne),

poradnictwo psychologiczne,

trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Realizując  zajęcia zaobserwowano następujące efekty działalności terapeutycznej:

nabycie umiejętności w zakresie samoobsługi,

wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej,

rozwój  funkcji  poznawczych  w  zakresie  spostrzegawczości,  koncentracji  uwagi,  myślenia,

kojarzenia i pamięci,

wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie i podtrzymywanie

rozmowy,  umiejętność  funkcjonowania  w grupie,  podejmowanie  aktywnych  działań,

wywiązywanie się z obowiązków),

nabycie  umiejętności  podejmowania właściwej  decyzji,  rozwiązywania problemów i  konfliktów

oraz zwiększenie kontroli nad własnym życiem,

wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego,

zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju,

zwiększenie poczucia przynależności i integracji ze społecznością lokalną,

wzrost aktywności życiowej,podniesienie ogólnej jakości życia.

Dokonując  oceny  uczestników,  każdy  z  pracowników  prowadził  dziennik  zajęć,  w którym

wpisywał  zakres  i  formę  prowadzonej  terapii,  wymieniał  uczestników zajęć  oraz  opisywał  ich

aktywność.  Dane  te  były  następnie  wykorzystywane  do  sporządzania  oceny  realizacji

indywidualnego  planu  postępowania  wspierająco-aktywizującego  oraz  opracowania  planów  na

następne lata.

Placówka umożliwiała wszystkim uczestników spożywanie dwóch posiłków dziennie (śniadanie i

obiad). 

Poinformowała, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku w 2015 roku zatrudnionych

było na podstawie umowy o pracę 8 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 6 i 5/6 etatu. W pełnym

wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 6 osób, w niepełnym 2 osoby. Wszystkie umowy o pracę

zawarte były na czas nieokreślony. Liczba pracowników na umowę zlecenie 1 osoba (psycholog).

Kadrę realizującą usługi ŚDS w 2015 r. stanowili:
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kierownik (1 etat),

specjalista pracy socjalnej (1 etat),

starsi terapeuci (3 i 1/2 etatu),

starszy opiekun (1 etat),

główna księgowa (1/3 etatu).

Dotacja Wojewody na działalność statutową Środowiskowego Domu w 2015 roku wynosiła 328

041,00 zł.  Pozyskano środki z PFRON (dotacja rajdu sprawnościowo-integracyjny) w kwocie 1

083,82 zł.

Pani Kierownik podkreśliła, że ŚDS realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan wspierająco-

aktywizujący uzgadniany z Wojewodą Podkarpackim a następnie zatwierdzanym przez Burmistrza.

Poinformowała, że w najbliższych dniach będzie przedkładała do uzgodnienia z Wojewodą plan na

2016r i zamierza rozszerzyć działalność Domu o typ „C” tj „inne schorzenia”.  Chodzi o osoby po

wypadkach samochodowych, osoby po udarach. Są zapytania, jest zapotrzebowanie na miejsca z

takimi  przypadłościami  zdrowotnymi,  więc  zamierza  wyjść  naprzeciw tym oczekiwaniom i  ma

nadzieję,  że  Wojewoda  zatwierdzi  taki  plan.  Jeżeli  będą  nowe  pomieszczenia  w  budynku  po

Zakładach Drzewnych, to i lokalowo będzie możliwość zwiększenia ilości miejsc w ŚDS.

Przewodnicząca  Komisji  Pomocy  Społecznej  poinformowała,  że  Komisja  analizowała

Sprawozdanie i jest pełna uznania dla działalności. Imponujące jest, że osoby pokrzywdzone przez

los mają miejsce do którego chętnie uczęszczają, mogą się realizować i działać w grupie. Zapytała

też jak wygląda rekrutacja do ŚDS: czy sam się uczestnik zgłasza, czy musi mieć skierowanie od

lekarza?

Pani  Kierownik  Ryba  wyjaśniła,  że  zgłosić  może  się  sam,  ale  warunkiem  przyjęcia  jest

pozostawanie  pod  opieką  poradni  zdrowia  psychicznego  bądź  neurologa.  Są  dokumenty,  które

należy wypełnić, wypełnia je tez lekarz i składane są w OPS. Ośrodek wydaje decyzję.

Wobec braku pytań Przewodniczący podziękował Pani Kierownik i  zamknął realizację punktu.

Ad 6.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Z.Kotułę o przedstawienie

sprawozdanie z kontroli sołectwa Zarzecze.

Przewodniczący Z. Kotuła poinformował, że Komisja dokonywała kontroli w okresie od września

do listopada  2015r.  Zakresem objęła  realizację  zadań  i  celów jednostki,  gospodarkę  finansową

jednostki i gospodarowanie mieniem jednostki.

Poinformował, że kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: 

- - ocena zgodnosci działań organów jednostki pomocniczej ze statutem,

- ocena prowadzonej gospodarki finansowej przez jednostkę,
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- analiza poprawności gospodarowania mieniem.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w posiadaniu Rady Miejskiej znajdują się protokoły przebiegu

zebrań  wiejskich  w  tym  treść  uchwał  w  sprawach  zasad  zarządu  nad  mieniem  komunalnym

(dzierżawa lub najem) oraz plany dochodów  i wydatków sołectwa Zarzecze. Plany wydatków są

zgodne z faktycznymi wydatkami sołectwa.

Przewodniczący  poinformował,  że  sołectwo  Zarzecze  w  kontrolowanym  okresie  dysponowało

środkami finansowymi pochodzącymi  z  dwóch źródeł.  Pierwszym był  fundusz sołecki,  którego

wysokość jest corocznie ustalana dla każdego sołectwa indywidualnie na podstawie rozporządzenia.

Drugie źródło to dochody sołectwa pochodzące z dzierżawy i najmu mienia gminnego będącego w

zarządzie sołectwa.

Kwota przyznana sołectwu Zarzecze w ramach funduszu sołeckiego w 2013r wynosiła 19 440,10

zł. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano wiatę przystankową oraz wykonano monitoring.

W 2014r wysokość funduszu wyniosła 21 000 zł i w ramach tych środków zakupiono siłownię

zewnętrzną i opłacono nagłośnienie imprez oraz zorganizowano imprezę dla dzieci.

Dochód z mienia zarządzanego przez sołectwo wyniósł w 2013r – 152 502 zł a w 2014r wyniósł –

146 149 zł.  Spożytkowano te środki m.in.  na remonty.  Tu komisja skontrolowała szereg faktur.

Przewodniczący podkreślił,  że  wszystkie  kontrolowane  faktury  są  prawidłowo opisane,  zostały

sprawdzone pod względem merytorycznym jak również formalnym i rachunkowym.

Komisja sprawdziła poprawność gospodarowania mieniem i na zakończenie kontroli sformułowała

3 wnioski.

Wobec braku pytań, czy uwag Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu.

Ad 7.

Przewodniczący Rady odczytał pierwszy wniosek Komisji Rewizyjnej:

1. Po zamknięciu „kopalni gliny” zadbać, aby rekultywacja wyrobiska była przeprowadzona

zgodnie z  decyzjami Urzędu Górniczego w Krośnie  oraz uchwały  zebrania wiejskiego wsi

Zarzecze.

Przewodniczący  Komisji  wyjaśnił,  że  Urząd  Gminy  ma  więcej  możliwości  kontrolowania

należytego wykonania rekultywacji tego terenu.

Wiceprzewodniczący T. Oleksak zapytał o jakie zapisy w uchwale zebrania tu chodzi.

Przewodniczący Z.Kotuła wyjaśnił, że przepisy dopuszczają wykonanie rekultywacji w terminie do

5  lat.  W uchwale  zebrania  zapisano,  że  ma  być  ta  rekultywacja  wykonana  niezwłocznie.  Nie

precyzuje to dokładnie terminu, ale zapewne bez żadnej zwłoki dzierżawca powinien przystąpić do

jej wykonania.

Burmistrz podkreślił, że to sprawa dzierżawcy i Urzędu Górniczego. Rolą sołectwa i Gminy jest
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dopilnowanie, by było to wykonane należycie.

Sołtys  Zarzecza  S.Pliszka  poinformował,  że  pierwotny  plan  rekultywacji  wyrobiska  został

zmieniony, umowa przedłużona i dzierżawca publicznie, na zebraniu wiejskim to zaakceptował.

Również  to,  że  nie  będzie  czekał  z  pracami  rekultywacyjnymi,  ale  podejmie  je  niezwłocznie.

Jednak  sołectwo  nie  ma  takich  możliwości  wyegzekwowania  ustaleń  jakie  ma  Gmina  i  stąd

oczekiwanie pomocy od Burmistrza, Urzędu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła przedstawiony wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał drugi wniosek zawarty w protokole Komisji Rewizyjnej:

2. Wymóc na dzierżawcy „kopalni gliny” naprawę drogi dojazdowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że droga dojazdowa do wyrobiska uległa w trakcie

jego eksploatacji  dużej  dewastacji.  Ponieważ korzystają  z  niej  mieszkańcy przysiółka Hawryły,

byłoby  dobrze,  by  przed  zakończeniem  rekultywacji  również  tę  drogę  przywrócić  do  stanu

pierwotnego. Oczywiście partnerem do takich rozmów z dzierżawcą jest raczej Gmina. Sołectwo

tylko  użytkuje  gminne  tereny.  Jeżeli  jednak  Burmistrz  uzna,  że  sołectwo  poradzi  sobie  z  tym

problemem,  to  oczywiście  Komisja  nie  ma  nic  przeciw  temu,  ale  dla  Komisji  właściwym

podmiotem do rozmów jest Gmina.

Zdaniem Przewodniczącego J.Granicznego umowę podpisało sołectwo i  ono powinno pilnować

doprowadzenia drogi do stanu pierwotnego.

Sołtys S.Pliszka wyjaśnił, że sprawa jest skomplikowana, bo chodzi o fragment drogi, który jest

własnością  kolei,  ale  równocześnie  niezbędny  i  w  obecnym  stanie  stanowiący  zagrożenie  dla

mieszkańców Hawrył.  Owszem,  postarają  się  jako  sołectwo  dopilnować,  by  droga  była  w  jak

najlepszym stanie. Przewodniczący Z. Kotuła zauważył, że ze względu na mieszkańców Zarzecza

dobrze  byłoby,  by  Gmina  przeprowadziła  z  dzierżawcą  rozmowę  na  temat  zakończenia  jego

działalności  i  koniecznych  do  wykonania  prac.  Tym  bardziej,  że  za  chwilę  z  tej  drogi  będą

korzystać tylko mieszkańcy Hawrył. Będzie ulegała dalszej degradacji. Temat jest trudny, własność

kolejarzy, ale zdaniem Komisji należałoby o tym rozmawiać. Nie wydaje się to zbytnio obciążyć

Urzędu, jeżeli w tej sprawie wystosuje pismo i przeprowadzi rozmowę.

Sołtys Pliszka zauważył, że z uwagi na fakt, że jest to jedyny dojazd do przysiółka Hawryły, to

należałoby zastanowić się nad przejęciem jej od kolei. Za chwilę będzie ta droga bardzo istotna

przy budowie S 19. Byłby wówczas argument, by wykonawca S19 ten gminny odcinek dokładnie

odbudował.  Jeżeli  to  będzie  własność  kolei,  to  będą  nią  jeździć,  zniszczą  do  końca  ciężkim

sprzętem i pozostawią, bo kolej nie będzie się upominać.

Również sołtys Nowej Wsi B.Błądek zwrócił uwagę, że za kilka lat będzie podobny problem w tej

miejscowości:  droga do mostu kolejowego stanie  się  główna drogą przy budowie S 19.  Potem

16



pozostanie zdewastowana.

Burmistrz zaznaczył, że nie zamierza przejmować drogi od kolejarzy. Procedura trwałaby kilka lat.

Z koleją mamy już doświadczenie i wiemy, że rozmowy trwają długo. To sołectwo ma rozmawiać z

dzierżawcą o naprawie drogi. Gmina może współdziałać, ale nie należy całej odpowiedzialności

zrzucać na Gminę. Dodał, że na tym etapie o remontach dróg po budowie S 19 jeszcze za wcześnie

mówić.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie Rada Miejska wniosek przyjęła.

Przewodniczący Rady odczytał ostatni wniosek Komisji Rewizyjnej:

3.  W przypadkach działalności  gospodarczej  z  udziałem mienia  gminnego  przeprowadzać

częste  kontrole  w  terenie  pod  kątem  realizacji  zapisów  w  umowach  w  celu  lepszego

zabezpieczenia interesu Gminy.

Przewodniczący Z.Kotuła  wyjaśnił,  że  często  zdarza  się,  że  prowadzący działalność  na  mieniu

gminnym zwłaszcza dróg gminnych w bezpośrednim sąsiedztwie nie szanuje, niszczy je. Staje się

to uciążliwe dla innych. Stąd wniosek, by po podpisaniu takich umów dokonywać kontroli, jak w

praktyce wygląda działalność danego podmiotu.

Burmistrz stwierdził, że nie widzi potrzeby zapisywania i głosowania tego wniosku. Zdarza się taka

niefrasobliwość, że wyjeżdża z pola, z budowy na asfalt i z kół wszystko spada na jezdnię. Nie

pomyśli, że chociaż „z grubsza” należałoby to sprzątnąć. Zdarzają się takie interwencje, ale tu ma

swoją rolę zwłaszcza policja pilnująca bezpieczeństwa na drodze, bo to zagrożeniem może być.

Spostrzeżenie słuszne, ale jak go wykonać.

Radny G.Bis, członek Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że wniosek ten zrodził się z rozważań Komisji

na temat takich inwestycji jak kopalnia gliny w Zarzeczu. W przypadku podpisywania umów na 

taką działalność należy dobrze zbilansować zyski i straty. Żeby nie okazało się na koniec, że zysku

niewiele a strat dużo. Takich strat, z którymi trudno sobie poradzić np. zniszczone drogi.

Burmistrz zauważył,  że to przypadek kopalni gliny.  Więcej kopalni raczej nie będzie na terenie

Gminy. Pojawia się tego typu problemy przy budowie obwodnicy i S 19, ale to sprawa przyszłości.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Rada Miejska wniosek przyjęła jednogłośnie.

Ad 8.

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r przedstawił Skarbnik Gminy.

Poinformował,  że nastąpiły już zmiany w stosunku do  projektu przesłanego radnym Najpierw

przedstawił projekt pierwotny: W dziale 600 zmniejsza się wydatki na remonty dróg gminnych  

o kwotę 215.000 zł.  Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków  

w innych działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki na remonty dróg zostaną znacznie zwiększone
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z nadwyżki budżetowej, która będzie mogła być wykorzystana po sporządzeniu bilansu.          

W dziale 400 zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 zł na dokumentację sieci wodociągowej. 

W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł na wykup gruntów pod drogi. 

W dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji i 65.000 zł

na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zarzeczu.

W dziale 854 zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów jako 20 % udział własny.   

W dziale 900 przenosi się wydatki w kwocie 35.000 zł w ramach gospodarki odpadami. Łączna

wartość przeniesień wynosi 250.000 zł.

W międzyczasie okazało się, że w tym czasie, gdy sala w Nowosielcu była budowana należało

zakupić na jej  wyposażenie sprzęt multimedialny.  Należy więc w dziale 801, rozdziale 80195 i

paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wpisać kwotę 36000.

Skarbnik zaznaczył,  że  wczoraj  na posiedzeniu Komisji  Budżetowej  mówił  o 35 tys  zł,  ale  po

otwarciu kopert okazało się, że trzeba 36 000 zł.

Drugim zadaniem, które się pojawiło to opracowanie wniosku do projektu „Rozwój efektywnych e-

usług  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko.  Gmina  będzie  składała  wniosek  do  Urzędu

Marszałkowskiego o środku unijne na to zadanie. Należy w dziale 750 Administracja publiczna,

rozdziale  75095  Pozostała  działalność  w  paragrafie  6050  Wydatki  inwestycyjne  jednostek

budżetowych -  zabezpieczyć kwotę 15 000 .

Skarbnik  wyjaśnił,  że  wszelkie  zmniejszenia  dokonuje  się  na  drogach.  Łącznie  zmniejszenie

środków na remonty dróg wyniesie 266 tys zł a przeniesienia będą na kwotę 301 tys.

Po  naniesieniu  tych  poprawek  na  posiadane  przez  radnych  projekty  uchwały  i  przedstawieniu

pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/117/16

. w sprawie zmiany uchwa y bud etowej na 2016rł ż  (za  nrł  3)

2/ Pani Burmistrz T.Sułkowska zwróciła uwagę, że pojawiły się jakieś nieprawdziwe artykuły w

prasie,  jakoby dzieci  z  terenu  naszej  Gminy  „nie  miały  wyboru”.  Ktoś  mylnie  zinterpretował

informację, że dzieci 6 letnie będą odbywały obowiązkowe roczne przygotowanie w oddziałach

przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach jako zdecydowanie, że mają one pójść do klasy

pierwszej. To oczywiście nieprawda. Gmina ma przygotowane oddziały przedszkolne przy szkołach

i tam będą 6-letnie dzieci przedszkolne na warunkach jak w przedszkolu. Dzieci te mają osobną

salę, przystosowane łazienki i na obiad udają się w czasie, gdy trwają lekcje i korytarze są puste.

Wyjaśniła, że przedszkole dysponuje 125 miejscami. Na nowy nabór, bez 6 latków mamy tylko 39
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miejsc. Pierwszeństwo maja dzieci kontynuujące: 5 latków będzie 54 i 4 latków 32. W Żłobku jest

3-4 letnich dzieci 50. A są jeszcze dzieci nie uczęszczające dotychczas a np. 5 letnie. Stąd zasadnym

jest, by 6 letnie dzieci poszły do oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Nie może być tak, że

oddziały przedszkolne będą świeciły pustkami a  3 – 5 latkom odmówi się miejsca. Jeżeli ktoś

zdecydowanie nie wyraża zgody na umieszczenie dziecka w oddziale przedszkolnym, to są jeszcze

prywatne przedszkola.

Burmistrz dodał, że zdarza się w niektórych miastach, że rodzice są namawiani, by posłać 6latków

do klasy pierwszej. U nas tego problemu nie ma. Są przygotowane oddziały przedszkolne i nikt nie

namawia do posłania dziecka do szkoły. Dodał, że nie są to sprawy finansowe, bo na dziecko 6

letnie czy w przedszkolu, czy w oddziale przedszkolnym otrzymujemy tę samą dotację. Finansowo

korzystniej byłoby, gdyby ten 6 latek znalazł się w klasie pierwszej, bo subwencja na ucznia jest

dużo wyższa.

Następnie  Pani  Burmistrz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  kryteriów  naboru  do

publicznego przedszkola. Wyjaśniła, że zgodnie z brzmieniem art.20c ustawy z dnia 7 września

1991r. o systemie oświaty  do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na

terenie gminy. Rekrutacja  do przedszkola przebiega etapowo .

  W I etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

Jeśli  w  wyniku   I  etapu  postępowania  rekrutacyjnego  kandydaci  uzyskali  równorzędną  liczbę

punktów lub jeśli po zakończeniu I etapu postępowania rekrutacyjnego, publiczne przedszkole, dla

którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego dysponują jeszcze wolnymi

miejscami brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący . 

Do postępowania  rekrutacyjnego na  rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych przy

szkołach podstawowych mają zastosowanie przepisy rekrutacji do publicznych przedszkoli.

 W związku z tym uzasadnionym jest podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

na rok szkolny 2016/2017, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Nisko, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i  dokumentów niezbędnych do ich

potwierdzenia.

Pani Burmistrz omówiła kryteria. Podkreśliła, że dziecko 4 i 5 letnie ubiegające się o przyjęcie

uzyskuje taką samą liczbę 20 punktów. Dziecko 3 letnie uzyskuje tylko 10 punktów, bo ustawowo

nie  ma  obowiązku  odbywania  przygotowania  przedszkolnego.  Najwięcej  punktów  uzyskuje

dziecko, którego oboje rodzice pracują – 35 punktów. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje

uczęszczanie lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola uzyskuje 5 punktów. Dziecko może też

uzyskać  po  2  punkty  za  każdą  zadeklarowaną  przez  rodziców  godzinę  pobytu  dziecka  w
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przedszkolu ponad podstawę programową.

Przy  naborze  do  oddziałów przedszkolnych  dziecko  6  letnie  z  obwodu  uzyskuje  50  punktów,

dziecko  5  letnie  z  obwodu  uzyskuje  30  punktów,  dziecko  spoza  obwodu  ale  z  terenu  Gminy

uzyskuje  10  punktów  i  dziecko,  którego  rodzeństwo  uczy  się  w  tej  szkole,  przy  której

zorganizowany jest oddział przedszkolny  uzyskuje 10 punktów.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  ten  był  przedmiotem  posiedzenia  wspólnego

Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Oświaty.  Pod  nieobecność  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty

poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Z. Kotułę o przedstawienie opinii.

Przewodniczący Z.Kotuła poinformował, że oba projekty uchwał w sprawie kryteriów rekrutacji

Komisje zaopiniowały pozytywnie.

Sołtys  Nowosielca  J.Gemzik  zapytała,  czy  w  oddziałach  przedszkolnych  jest  możliwość

pozostawienia dziecka dłużej niż 5 godzin?

Pani  Burmistrz  zapewniła,  że  tak.  Rodzic  deklaruje  ile  ponad  te  5  godzin  dziecko  będzie

przebywało. Każda taka godzina jest odpłatna :1 zł/godz.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/118/16

. w sprawie okre lenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddzia ówś ł

przedszkolnych przy szko ach podstawowych na drugim etapie post powania rekrutacyjnegoł ę

oraz dokumentów niezb dnych do potwierdzania tych kryteriówę  (za  nrł  4)

3/ Pani Burmistrz wyjaśniła, że zgodnie z brzmieniem art.20e ust. 3, 4, 5, 6 oraz art. 20zf ustawy 

z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty kandydaci  zamieszkali  poza obwodem publicznej

szkoły  podstawowej  lub  publicznego  gimnazjum  mogą  być  przyjęci  do  klasy  pierwszej  po

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane

publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

 W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 

z  uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej  realizacji  potrzeb dziecka i  jego rodziny oraz

lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteriom, o których mowa w ust.3 , organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz

określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 Zaproponowane kryteria spełniają te zasady.

Dla  przeprowadzenia  naboru  do  I  klasy  publicznej  szkoły  podstawowej  proponowane  są

następujące kryteria:

- Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkole podstawowej / zespołu szkół,
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-  Rodzic/opiekun  prawny  kandydata  jest  zatrudniony/prowadzi  działalność  gospodarczą   w

obwodzie danej szkoły podstawowej 

-  W  obwodzie  szkoły  zamieszkują  krewni  kandydata  (babcia,  dziadek)  wspierający

rodziców/opiekunów  prawnych,  którzy  przebywają  poza  granicami  kraju,  w  zapewnieniu  mu

należytej opieki.

Przy  naborze  do  I  klasy  gimnazjum ważne  jest,  by  była  to  kontynuacja  w  zespole  szkół,  by

rodzeństwo  uczęszczało  do  tej  szkoły,  rodzice  prowadzili  działalność  lub  byli  zatrudnieni  w

obwodzie danego gimnazjum, mieszkali  dziadkowie lub krewni wspierający rodziców będących

poza  granicami  kraju.  Można uzyskać  również  punkty dodatkowe w sytuacji,  gdy odległość od

miejsca zamieszkania kandydata do gimnazjum w którym składany jest wniosek, jest mniejsza niż odległość

do gimnazjum obwodowego.

Wiceprzewodniczący  T.Oleksak  zwrócił  uwagę,  że  tak  jak  w  przedszkolu  najważniejsza  jest

kontynuacja, tak i tu, jeżeli uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej i przykładowo rodzice się

wyprowadzili poza obwód, to mógł mieć pierwszeństwo do kontynuacji nauki w gimnazjum przed

dziećmi,  które  przykładowo  pojawiły  się  w  obwodzie  w  chwili  rekrutacji  do  klasy  pierwszej

gimnazjum.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że w praktyce takie dziecko raczej będzie przyjęte, ale kryteria muszą

być ustanowione. Nie wszystkie dzieci, które uczą się w szkole podstawowej chcą kontynuować

naukę w gimnazjum w tym Zespole Szkół.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/119/16

. w sprawie okre lenia kryteriów naboru do ś klas pierwszych publicznych szkó  podstawowychł

i publicznych gimnazjów dla których organem prowadz cym jest Gmina Niskoą , post powaniuę

rekrutacyjnym  dla  kandydatów  zamieszka ych  poza  obwodem  szko y,  okre leniał ł ś

dokumentów niezb dnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktówę

dla poszczególnych kryteriów. (za  nrł  5)

4/  Przedstawiaj c projekt uchwa y w sprawie prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrodyą ł

Pani Burmistrz wyja ni a, e Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zwróci o si   doś ł ż ł ę

Rady Miejskiej w Nisku z wnioskiem o zezwolenie na wykonanie prac piel gnacyjnych w obr bieę ę

korony  drzewa  z  gatunku  d b  szypu kowy,  b d cego  pomnikiem  przyrody,  polegaj cych  naą ł ę ą ą

usuni ciu  martwych  cz ci  korony.  Obumar e  konary  i  ga zie  stanowi  zagro enie  dla  osóbę ęś ł łę ą ż

przebywaj cych na terenie szkolnego boiska sportowego oraz parkingu przy ul. 3 Maja, b d cych wą ę ą

zasi gu korony przedmiotowego drzewa.ę
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Przewodnicz ca  G.Karnat  przedstawi a  pozytywna  opini  Komisji  Pomocy  Spo ecznej  i  Zadaą ł ę ł ń

Publicznych wzgl dem projektu uchwa y.ę ł

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

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/120/16

. w sprawie prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody (za  nrł  6)

5/  Pani  Burmistrz  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność   Gminy Nisko.  Poinformowała,  że  Pan  Henryk  Maciejak

zwrócił się do tutejszego Urzędu z prośbą o sprzedaż działki nr 2594/14 o powierzchni 0,0226 ha

położonej  w  obrębie  Nisko  przy  ul.  Leśnej  w  celu  poprawienia  warunków  zagospodarowania

działki nr 2594/7 stanowiącej ich własność. 

Działka nr 2594/14 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast

poprawić  warunki  zagospodarowania  działki  .Sprzedaż  przedmiotowej  nieruchomości  gminnej

nastąpi w trybie bezprzetargowym.

Wartość sprzedawanej nieruchomości Gminy Nisko stanowi kwotę 1 783,00 zł (43,49 zł/1m2 ).

Cena  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  ustalona  zostanie  Zarządzeniem  Burmistrza

Gminy i Miasta Nisko. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przewodniczący M.Pachla przedstawił pozytywna opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego

względem projektu uchwały.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/121/16

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

stanowi cej w asno  Gminy Niskoą ł ść   (za  nrł  7)

6/  Pani  Burmistrz  przedstawiła  projekt  kolejnej  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości.

Poinformowała,  że  nieruchomość  gruntowa  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działki

nr:3980/13, 3981/10, 3982/10 i  3990/8 o powierzchni łącznej 0,1021 ha  położona w Nisku na

osiedlu  Warchoły  stanowi  własność  Gminy  Nisko.

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 5/2016 o warunkach zabudowy z dnia

14.01.2016 r. w/w działki przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z

segmentem garażowym.

Po podjęciu Uchwały przez Radę Miejską w Nisku nieruchomość gminna przeznaczona zostanie do

sprzedaży w trybie ustnego publicznego przetargu nieograniczonego.

Wartość sprzedawanej nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego stanowi kwotę
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54 623,00 zł. Wartość  1m2   nieruchomości  stanowi  kwotę  53,50 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wyznaczona zostanie Zarządzeniem

Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Nisko.  Do  ceny  sprzedaży  nieruchomości  uzyskanej  w  przetargu

doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  względem

przedstawionego projektu.

Radna A.Stępień zapytała, czy działki te nie leżą w terenach zalewowych.

Kierownik Z,Drewniak poinformował, że nie są to tereny zalewowe.

Wobec braku dalszych pytań Rada Miejska w głosowaniu jawnym podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/122/16

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

stanowi cej w asno  Gminy Niskoą ł ść   (za  nrł  8)

7/  Pani  Burmistrz  T.  Su kowska  przedstawi a  kolejny  projekt  uchwa y  w  sprawie  sprzeda ył ł ł ż

nieruchomo ci. Poinformowa a, e nieruchomo  gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jakoś ł ż ść

dzia ki nr:3958/26, 3958/27, 3959/18 i 3963/22 o powierzchni cznej 0,0801 ha  po o ona w Niskuł łą ł ż

na osiedlu  Warcho y  stanowi  w asno   Gminy  Nisko.ł ł ść

Zgodnie z Decyzj  Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 1/2016 o warunkach zabudowy z dniaą

5.01.2016 r. w/w dzia ki przeznaczone s  pod budow  budynku mieszkalnego jednorodzinnego zł ą ę

gara em.ż

Po podj ciu Uchwa y przez Rad  Miejsk  w Nisku nieruchomo  gminna przeznaczona zostanie doę ł ę ą ść

sprzeda y w trybie ustnego publicznego przetargu nieograniczonego.ż

Warto  sprzedawanej nieruchomo ci okre lona przez rzeczoznawc  maj tkowego stanowi kwotść ś ś ę ą ę

42 853,00 z .  Warto   1m2   nieruchomo ci  stanowi  kwot   53,50 z . ł ść ś ę ł

Cena wywo awcza nieruchomo ci przeznaczonej do sprzeda y wyznaczona zostanie Zarz dzeniemł ś ż ą

Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Nisko.  Do  ceny  sprzeda y  nieruchomo ci  uzyskanej  w  przetarguż ś

doliczony zostanie nale ny podatek VAT.ż

Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  Rada  Miejska  

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/123/16

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

stanowi cej w asno  Gminy Niskoą ł ść   (za  nrł  9)

8/ Projekt uchwa y w sprawie wyra enia zgody na nabycie nieruchomo ci przedstawi  Kierownik Z.ł ż ś ł
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Drewniak.  Poinformowa ,  e  przedmiotem  nabycia  na  rzecz  Gminy  Nisko  s  nieruchomo cił ż ą ś

oznaczone w ewidencji gruntów jako dzia ki nr : 4225/10, 4225/12, 4225/14 o powierzchni cznejł łą

0,0124 ha, po o one w obr bie Nisko. Nieruchomo ci nabywane s  na rzecz Gminy Nisko celemł ż ę ś ą

uregulowania granic odcinka ulicy Czerniawy w Nisku.

Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawc  maj tkowego Pani  S. Luberę ą ą ę

warto  rynkowa nieruchomo ci wynosi 5 499 z .ść ś ł

Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  Rada  Miejska  w

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

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/124/16

. w sprawie wyra enia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na ż nabycie  nieruchomo ciś

po o onych w obr bieł ż ę  Nisko  (za  nrł  10)

9/  Kierownik Z.  Drewniak przedstawił  kolejny projekt  uchwały.  Poinformował,  że uchwałą Nr

VII/57/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23 marca 2015r działki ewidencyjne nr: 3991/13, 3990/5,

3991/15, 3991/8, 3982/7, 3981/7, 3980/8, 3979/9, 3975/6, 3974/9, 3971/4, 3970/4, 3967/4, 3966/4,

3964/6, 3963/8, 3959/7, 3958/11 położone w Nisku zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych

(publikacja – Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz.1215 z dnia 13 kwietnia 2015r). Powyższa droga

gminna  położona  jest  na  osiedlu  nr  5  -  Warchoły  w  Nisku.  Usytuowana  jest  od  tzw  Małej

obwodnicy przy SP Nr 3 do ul. Rzeszowskiej Bocznej II przy stacji paliwowej.  Na osiedlu tym

sukcesywnie realizowane są budynki mieszkalne. W związku z tym konieczne jest nadanie nazwy

nowo powstałej drodze gminnej. 

Kierując się opinią mieszkańców i Rady Osiedla proponuję, aby przedmiotowej drodze gminnej

nadać nazwę „Azaliowa”

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Rada Miejska jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/125/16

. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Niska  (za  nrł  11)

10/  Nast pnie  Pani  Burmistrz  przedstawi a  projekt  uchwa y  w  sprawie  wyra enia  zgody  dlaę ł ł ż

Stowarzyszenia  Turystyczno-Ekologiczno-Przyrodniczego  Ziemi  Ni a skiej  na  umieszczenież ń

Herbu  miasta  Nisko  w logo  Stowarzyszenia. Wyja ni a,  e  Prezes  Stowarzyszenia  Pan Romanś ł ż

Kotzian pismem z dnia 28.01.2016r zwróci  si  do Rady Miejskiej o zgod  na umieszczenie herbuł ę ę

miasta w logo Stowarzyszenia.  Zgodnie z  art  18 ust  2,  pkt  13 ustawy z  dnia  8 marca  1990r  

o  samorz dzie  gminnym do wy cznej  w a ciwo ci  rady gminy nale y  podejmowanie  uchwa  ą łą ł ś ś ż ł

w sprawach m.in. herbu gminy.

Pani Burmistrz podkre li a, e umieszczenie herbu Niska w logo Stowarzyszenia b dzie stanowiś ł ż ę ć
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dodatkowa promocj  naszego miasta i podkre li identyfikacj  Stowarzyszenia z naszym miastem.ę ś ę

Przewodnicz ca G.Karnat przedstawi a pozytywn  opini  Komisji Pomocy Spo ecznej wzgl demą ł ą ę ł ę

przedstawionego projektu.

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

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/126/16

. w sprawie wyra enia zgody dla Stowarzyszenia Turystyczno-Ekologiczno- Przyrodniczegoż

Ziemi Ni a skiej na umieszczenie Herbu miasta Niska w logo Stowarzyszeniaż ń   (za  nrł  12)

11/ Przewodnicz cy Rady podkre li , e plany pracy sta ych Komisji Rady Miejskiej by y ustalane ą ś ł ż ł ł

i dyskutowane na posiedzeniach Komisji.  Projekty tych planów przes ane zosta y radnym wraz  ł ł

z zaproszeniem na posiedzenie. Zapyta  o ewentualne uwagi.ł

Przewodnicz cy Z.  Kotu a  poinformowa ,  Ze na  posiedzeniu  po czonych Komisji  Rewizyjnej  ą ł ł łą

i O wiaty przyj ta zosta a  poprawka do planu pracy Komisji O wiaty: Temat z marca „Analizaś ę ł ś

funkcjonowania szkó  gminnych pod k tem kosztów utrzymania” zostaje przeniesiony na kwiecieł ą ń

a w to miejsce pojawia si  temat:”Wspólne posiedzenie Komisji O wiaty, Kultury i Sportu Radyę ś

Miejskiej w Nisku z Komisj  O wiaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Rady Powiatu Ni a skiegoą ś ż ń

w sprawie naboru do szkó  ponadgimnazjalnych”.ł

Równie  w  planie  pracy  Komisji  Rewizyjnej,  przy  temacie  :Kontrola  wybranych  jednostekż

pomocniczych Gminy i Miasta Nisko” dopisa : „so ectwo Wolina”.ć ł

Innych uwag nie zg oszono.ł

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

U C H W A Ł Ę   Nr XVIII/127/16

. w sprawie uchwalenia planów pracy sta ych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2016ł

(za  nrł  13)

Ad 9.

- Przewodnicz cy Rady poprosi  so tysów i przewodnicz cych zarz dów osiedli o przygotowanie ią ł ł ą ą

dostarczenie do Biura Rady Miejskiej sprawozda  z dzia alno ci za 2015r w terminie do ko cań ł ś ń

lutego. Nast pna sesja planowana jest wst pnie na 18 marca. Jednym z tematów b dzie w a nieę ę ę ł ś

sprawozdanie z dzia alno ci jednostek pomocniczych.ł ś

- Radna A. St pie  zwróci a si  do Burmistrza z pytaniami:ę ń ł ę

1. Rada Miejska przyjęła wniosek dotyczący naboru wniosków do programu RPO dotyczącego

strefy aktywności gospodarczej. Jaki jest etap realizacji tego, co udało się osiągnąć.

2.  Rada przyjęła  program oszczędnościowy ubytków wody.  Jakie  działania  są podjęte,  jakie  są

zagrożenia realizacji tego programu. Ma nadzieję, że sprawozdanie będzie niedługo.
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3. Jakie jest zaawansowanie działań w planowanej budowie basenu.

- Radna G.Karnat zapytała jakie są możliwości zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście,

bo coraz trudniej zaparkować. Budynek przy ul.  Wolności jest  pusty,  więc może należałoby go

wyburzyć i powiększyć parking przy ul. PCK?

Burmistrz poinformował, że na pytania radnej A.Stępień odpowie na piśmie.

Co do parkingu, to  akurat  ten budynek ma być przeznaczony na sprzedaż.  Z takim wnioskiem

zamierza Burmistrz wystąpić do Rady. Czy budynek będzie sprzedany, czy wyburzony – zdecyduje

Rada Miejska.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Ad 10.

Przewodniczący W. Ślusarczyk podziękował wszystkim za udział  i   zamknął  XVIII sesję Rady

Miejskiej w Nisku o godz. 16.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M.Kopeć

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  Waldemar Ślusarczyk
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