
P R O T O K Ó Ł    Nr XX/16

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku 
odbytej w dniu 31 marca 2016r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Nadzwyczajną XX sesję Rady Miejskiej otworzył o godz 15.30 przewodniczący W. Ślusarczyk 

Przywitał przybyłych na posiedzenie :

- Zastępce Burmistrza GiM – T. Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T. Dziewę

oraz radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Na podstawie listy obecności  (  zał)  stwierdził,  że  jest  wymagane kworum, nieobecni  radni:  B.

Borowiec, M. Pachla i A. Stępień.

Przewodniczący wyjaśnił, że sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Burmistrza,

projekt uchwały radni otrzymali tuż przed sesją, ale sprawa jest krótka i prosta. Wyjaśni wszystko

Pani Burmistrz.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

3. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad 2.

Przedstawiając projekt uchwały Skarbnik wyjaśnił, że przesunięcia występują w dziale Transport  

i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne. Zmieniają się paragrafy. Wynika to z faktu, że

niektóre planowane wydatki remontowe ze względu na to, że mają charakter przebudowy muszą

być wydatkiem inwestycyjnym. Trwają przetargi, wkrótce będą podpisywane umowy i musi tu być

prawidłowy  paragraf:  jeżeli  przebudowa,  to  musi  być  inwestycja.  Zmniejsza  się  więc  usługi

remontowe na drogach a zwiększa inwestycje: przebudowa ul. Sanowej – 80 520,00 zł, przebudowa

ul. Słonecznej – 65 429,00 zł; przebudowa ul. Nadjeziorze – 128 152,00 zł; przebudowa ul. Wilczej

– 90 000,00 zł. 

Ponadto zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne tj na zakup i montaż wiat przystankowych.

Planowanych jest 9 wiat i kwota – 100 000 zł.

Skarbnik podkreślił, że zmiany te nie mają wpływu na ogólne kwoty budżetu.

Pani Burmistrz dodała,  że ulice:Sanowa i  Słoneczna to ulice w Zarzeczu, Nadjeziorze to ulica  

w Racławicach a ul. Wilcza jest w Warchołach. Podkreśliła, że są projekty na przebudowę tych dróg

i muszą one być wykonane jako inwestycje a nie tylko remonty.
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Dalej  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  jeżeli  chodzi  o  wiaty  przystankowe  jest  zamierzenie,  by  

w  miejscu  starych  wiat  zamontować  nowe.  Wstępnie  przewidywanych  jest  9  wiat  do  zakupu.

Trzeba  będzie  zdemontować  stare,  zamontować  nowe  i  tam,  gdzie  trzeba  będzie  to  będzie

uzupełnione podłoże. Wiaty mają być wymienione: na Oś. Tysiąclecia, przy Jednostce Wojskowej,

4 wiaty w Nowosielcu (licząc od Niska pierwsze 4) i 3 wiaty na dworcu PKS.

Radny G.Bis zapytał, czy te dwie drogi nie zostały zgłoszone do PROW?

Pani Burmistrz wyjaśniła, że po analizie okazało się, że nie uzyskają one odpowiedniej punktacji w

PROW i nie zostały do tego programu zgłoszone, zamierzamy je wykonać ze środków własnych a

do PROW zgłosić pewniejsze drogi.

Radny M.Folta zwrócił uwagę, że wiata przy Biedronce w centrum też wygląda źle i gdyby była

możliwość, to należy ją również wymienić.

Pani Burmistrz przyznała rację, że wiata ta rzeczywiście straszy wyglądem i należy ją ująć.

Radny  A.Drąg  zwrócił  uwagę,  że  w  Zarzeczu  została  tylko  jedna  stara  wiata  i  też  należy  ją

uwzględnić przy tej wymianie.

Sołtys Zarzecza zauważył, że jesienią ubiegłego roku wymienione były dwie wiaty w Zarzeczu, ale

warunki atmosferyczne nie pozwoliły poprawić podłoża. Czy teraz byłaby szansa to wykonać?

Pani Burmistrz stwierdziła, że będzie to więc 10 sztuk wiat  i uzupełnienie pod te wiaty, które były

postawione jesienią w Zarzeczu i Warchołach. 

Skarbnik zauważył,  że  wykonanie podłoża pod wcześniejsze wiaty będzie w ramach remontów

dróg.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XX/139/16

.  w sprawie zmiany uchwa y bud etowej na 2016rł ż  (za  nrł  1)

Ad 3.

Przewodnicz cy zamkn  XX sesj  Rady Miejskiej w Nisku o godz. 15.40.ą ął ę

Podzi kowa  wszystkim za przybycie i udzia  w posiedzeniu.ę ł ł

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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