
P R O T O K Ó Ł    Nr XXIV/16

 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 lipca 2016r 

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Nadzwyczajną,  XXIV  sesję,  o  godz  14.00  otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  W.

Ślusarczyk

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych  oraz:

- Zastępcę Burmistrza – T. Sułkowską

- Skarbnika Gminy – T. Dziewę

- Kierownika Ref RG – S. Szymonik,

sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli i przedstawicieli lokalnych mediów.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w sesji bierze udział odpowiednia liczba radnych (wg listy

obecności w załączeniu) i przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Radny Z. Łuka zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o informację Burmistrza o sprawach

bieżących Gminy.

Pani  Burmistrz  nie  wyraziła  zgody  na  rozszerzenie  porządku.  Wyjaśniła,  że  sesja  zwyczajna

przewidywana jest w dniu 30 sierpnia i wówczas będzie przekazana radnym informacja za okres

wakacji.

Ad 2.

Pani Burmistrz T.Sułkowska wyjaśniła, że podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy

wynika z otrzymania dotacji unijnej na zadanie pn.„Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie GiM

Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc

dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Wyjaśniła, że dotyczy to :      

-  Przebudowy części  budynku  szkoły w Nisku –  Podwolinie  na  Przedszkole  Nr  2  w Nisku;  -

Przebudowy kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku”. Kwota dotacji wynosi 886 193,78

zł i należy zmienić sposób finansowania tych zadań.

Kolejne  zadanie  pn.„  Podniesienie  jakości  kształcenia  w ZS w Zarzeczu,  poprzez  budowę sali

gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego  oraz przebudowę istniejącej sali

gimnastycznej”  to  zadanie  na  które  Gmina  otrzymała  dofinansowanie  ze  środków  unijnych  w
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wysokości 1 mln zł i też zachodzi potrzeba zmiany sposobu jego finansowania.

Dalej Pani Burmistrz poinformowała, że już jest informacja, że Gmina otrzyma promesę na kwotę

240 tys zł z „usuwania skutków klęsk żywiołowych” i kwotę tę należy wprowadzić do budżetu z

przeznaczeniem na remont  ul.  Reymonta od ul.  Głowackiego do Zakładów Mięsnych.  Wartość

całego zadania to 630 tys zł, z tego 240 tys zł będzie z promesy.

Poprosiła Skarbnika o szczegółowe wyjaśnienia.

Skarbnik T. Dziewa  wyjaśnił, że zachodzą zmiany w kwotach, okresach realizacji i nazwie zadań.

Budżet na rok 2016 ulegnie następującym zmianom:

1. Zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: (RPO)

- PSP Nr 1, PSP nr 4, ZS w Nowosielcu, ZS Nr 3 w Nisku ” zmniejsza się wydatki o 2.000.000 zł w

tym  dofinansowanie  1.700.000  zł.  Zadanie  to  zostało  przeniesione  do  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali

gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku”. Finansowanie w roku 2016 – 745.000 zł i w roku 2017

1.861.000 zł

2.  Zadanie inwestycyjne pn.„  Przebudowa części  istniejącego budynku szkoły na przedszkole  

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nisku- Podwolinie”. Zmniejsza się wydatki o 600.000 zł  

w  tym  dofinansowanie  400.000  zł.  Zadanie  to  zostało  przeniesione  do  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej  pn.„Rozwój  edukacji  przedszkolnej  na  terenie  GiM Nisko w zakresie  podniesienia

standardów  wychowania  przedszkolnego  i  tworzenia  nowych  miejsc  dla  dzieci  w  wieku

przedszkolnym:       

 -  Przebudowa części  budynku  szkoły  w  Nisku  –  Podwolinie  na  Przedszkole  Nr  2  w  Nisku;

- Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku”.

Finansowanie w roku 2016 - 200.000 zł i w roku 2017 - 1.366.194 zł. W zadaniu tym mieści się

również dotychczasowe zadanie pn. „Modernizacja kuchni z zapleczem oraz wykonanie instalacji

elektrycznej w Przedszkolu Nr 1  w Nisku (RPO)”w kwocie 1.100.000 zł w tym dofinansowanie

600.000 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pn.„Budowa sali gimnastycznej w Zarzeczu”. Zmniejsza się wydatki    

 o 100.000 zł i wprowadza się zadanie pn.„ Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu,

poprzez  budowę  sali  gimnastycznej  i  zakup  nowoczesnego  wyposażenia  dydaktycznego   oraz

przebudowę  istniejącej  sali  gimnastycznej”.  Jednocześnie  w  Wieloletniej  Prognozy Finansowej

wydatki  roku  2016  wyniosą  320.000  zł  i  w  roku  2017  3.050.000  zł  w  tym  dofinansowanie

1.000.000 zł.

Ponadto zwiększa się dochody z tytułu dotacji Wojewody 240.000 zł na usuwanie skutków klęsk

żywiołowych jednocześnie wprowadzając wydatki na ten cel w kwocie 630.000 zł.
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Inne zwiększenia wydatków:

-remonty dróg gminnych – 205.000 zł

- wkład własny do dotacji na drogi rolnicze – 20.000 zł

- utrzymanie administracji – 150.000 zł

Z analizy wykonania wydatków za I-sze półrocze wynika, że wydatki administracji zaplanowano 

w zaniżonej wysokości.

W celu zbilansowania zwiększonych wydatków zmniejsza się wydatki o 930.000 zł udział własny

zadania pn.„Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku szkoły dla potrzeb Biblioteki publicznej

w Nisku. Zadanie to dotychczas nie otrzymało zapewnienia dofinansowania.

Radna A.Stępień zapytała, czy poza kwotami wprowadzanymi dziś do budżetu z tytułu dotacji jest

jeszcze szansa na otrzymanie jakiegoś dofinansowania. 

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  złożony  został  wniosek  na  dofinansowanie  termomodernizacji

budynków użyteczności publicznej. Czekamy na rozstrzygnięcie. Termomodernizacja dotyczy ZS

Nr  3  i  SP NR 4.  Oczekujemy dofinansowania  w kwocie  1  800  tys  zł.  Mamy nadzieję.  Listy

rankingowej jeszcze nie ma.

Radna A. Stępień zapytała o krytą pływalnie w Racławicach: na jakim etapie jest to zadanie?

Pani Burmistrz wyjaśniła, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Powinna być gotowa

w połowie listopada. Będziemy starać się o środki w roku 2017. Będziemy starali się pozyskać

środki  z Ministerstwa Infrastruktury i  Sportu,  częściowo od Marszałka,  z wszelkich możliwych

źródeł tak, by w 2017r móc rozpocząć inwestycję.

Dalej radna A. Stępień zapytała o zadanie rozbudowy pod Bibliotekę Miejską: jeżeli nie otrzymało

to zadanie dofinansowania, to czy już nie będziemy próbować pozyskać środków z innej puli?

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  nie  otrzymaliśmy dofinansowania  w pierwszym naborze,  złożone

zostało  odwołanie  od  tej  decyzji  i  nie  ma  dotychczas  informacji  rozstrzygającej.  Jeżeli

rozstrzygnięcie  będzie  negatywne,  to  kolejny  nabór  ma  być  w  grudniu  i  będziemy  w  nim

uczestniczyli. Miejmy nadzieję, że odwołanie przyniesie efekt, zwłaszcza, że zaznaczyliśmy, że na

ten rok możemy otrzymać minimalną kwotę, byle w roku następnym otrzymać te 1 900 tys zł.

Pani Burmistrz zapewniła, że będzie na bieżąco informowała radnych o sytuacji.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXIV/169/16

.  w sprawie zmiany uchwa y bud etowej na 2016 r.ł ż  (za  nrł  1)
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Ad 3.

Skarbnik wyja ni , e zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotyczy zmiany za cznika nr 2, tjś ł ż łą

Wykazu przedsi wzi  do WPF. Przedsi wzi cia to te zadania, których okres realizacji wykraczaę ęć ę ę

poza  rok  bud etowy.  ż Skarbnik  poinformowa ,  e  nale y  w  tym  za czniku  wprowadził ż ż łą ć

przedsi wzi cia,  które  wynikaj  z  podj tej  uchwa y  w  sprawie  zmiany  uchwa y  bud etowej.ę ę ą ę ł ł ż

Podkre li , e w tym za czniku wprowadza si  te zmiany nazwy, okresu finansowania i sposobuś ł ż łą ę

finansowania.

Nie zadano adnych pyta .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 XXIV/170/16

.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko (za  nrł  2)

Ad 4.

Przewodnicz cy W. lusarczyk zamkn  XXIV sesj  Rady Miejskiej w Nisku o godz. 14.15.ą Ś 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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