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PROTOKÓŁ Nr XXVII/16 

sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu  

24 października 2016r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

Przewodniczący Rady – Waldemar Ślusarczyk o godzinie 13
00

 otworzył posiedzenie, 

przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, Burmistrza – J. Ozimka, Z-cę Burmistrza- T. 

Sułkowską, Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską, Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nisku- R. 

Ryznara, Dyrektor Sanepidu w Nisku – M. Budkowską, kierowników jednostek 

organizacyjnych Gminy, kierowników referatów tut. Urzędu, sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli oraz przedstawicieli mediów. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych. Nieobecny radny 

– E. Piekarz. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. 

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2.Przyjęcie protokołu sesji z 31 sierpnia 2016r. 

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. stanu bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy i Miasta Nisko. 

5.Ocena funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nisko ze 

szczególnym uwzględnieniem bazy lokalowej. 

6.Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o działalności w zakresie 

zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 

7. Informacja z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2016r. 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny 

Spółka zo.o. w Nisku. 

2/ zaciągnięcia zobowiązania. 

3/ zaciągnięcia zobowiązania. 

4/ zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

5/ zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18-03-2016r. dotyczącej 

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko ”, na lata 2015-2020, 

opracowanego w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 
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Nisko”, realizowanego zgodnie z umową nr POS.09.03.00-00-375/13 współfinasowanego ze 

środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program 

Operacyjny, Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), po wprowadzonych aktualizacjach 

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

stanowiącej własność Gminy Nisko./przetarg publiczny nieograniczony działki położone przy 

ul. Piaskowej w Nisku/. 

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

stanowiącej własność Gminy Nisko./przetarg publiczny nieograniczony działki położone przy 

ul. Piaskowej w Nisku/. 

8/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko./przetarg publiczny nieograniczony działki położone przy 

ul. Piaskowej w Nisku/. 

9/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko./przetarg publiczny nieograniczony działki położone przy 

ul. Piaskowej w Nisku/. 

10/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko./tryb bezprzetargowy, działka przy ul. Krzywej w Nisku/. 

11/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko./tryb bezprzetargowy, działka przy ul. Krzywej w Nisku/. 

12/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nisko./tryb bezprzetargowy, działka przy ul. Leśnej w Nisku/. 

13/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany 

nieruchomości. /zamiana działek przy ul. Leśnej w Nisku/ 

14/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości 

położonej w obrębie Nisko./działka pod budowę drogi osiedlowej na osiedlu Malce/. 

15/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości 

położonej w Nisku./działka na poszerzenie ul. Krzywej w Nisku/. 

16/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości 

położonej w obrębie Nowa Wieś. /na cele publiczne – przepompownia ścieków/ 

10.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

11.Zamknięcie obrad sesji. 

Zastępca Burmistrza zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 9 

ppkt. 6 projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/201/16 Rady Miejskiej w Nisku z 

dnia 26 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia 
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dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w 

ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz pełnienia przez Gminę 

Stalowa Wola funkcji Lidera Projektu, ze względu na zmianę wartości projektu.  

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła tak zmieniony porządek 

posiedzenia. Numeracja kolejnych ppkt w punkcie 9 porządku obrad uległa odpowiednio 

zmianie. 

Ad.2. 

Przyjęcie protokołu sesji z 31 sierpnia 2016r. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez uwag przyjęła protokół sesji z 

dnia 31 sierpnia 2016r. 

Ad.3. 

Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

Burmistrz J. Ozimek poinformował, że w okresie międzysesyjnym brał udział m.in. w: 

- zebraniach mieszkańców osiedli: Warchoły, Centrum 1 i Centrum 2 oraz zebraniach 

sołeckich w Nowosielcu, Zarzeczu i Nowej Wsi. 

- obradach Podkarpackiego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego w 

Rzeszowie. 

- święcie Pieczonego Ziemniaka w Radomyślu. 

-  w delegacji do miasta partnerskiego Niska- Semerovo na Słowacji, wyjazd związany był z 

obchodami dni miasta oraz 50-leciem powstania tamtejszej szkoły.  

Odbyły się też: 

- uroczysta gala z okazji XX-lecia Związku Emerytów i Rencistów na terenie Gminy i Miasta 

Nisko. 

- organizowane przez Starostę posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie 

Powiatu Niżańskiego.  

- spotkanie z nowym dziekanem Wyższej szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Nisku – Panią 

M. Powęską.  

- spotkanie z prezesem ogródków działkowych, w przedmiocie ewentualnego zagrożenia dla 

ogródków działkowych ze strony planowanej obwodnicy Niska i Stalowej Woli.  

- spotkanie z nowym dowódcą obrony terytorialnej w Rzeszowie, mamy informacje, że na 

terenie niżańskiej jednostki wojskowej zostanie utworzony oddział brygady Obrony 

Terytorialnej. 

- spotkanie z dowódcą garnizonu niżańskiego odnośnie współpracy na kolejny rok i 

organizacji obchodów święta 11 Listopada w br.  
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- spotkanie z prezesem Armatoory – K. Hernikiem i nowym dyrektorem powołanym na teren 

Niska, poruszone zostały sprawy związane z ochroną środowiska,  

Ponadto Burmistrz poinformował, że: 

- została podpisana umowa z Wojewodą na remont ul. Reymonta w ramach tzw. 

„powodziówek”. 

- kierownik Ref. PPB uczestniczył w spotkaniu w GDDKiA w Rzeszowie dot. drogi s-19. 

- pracownik BRM uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Delegaturę Wyborczą w 

Tarnobrzegu. 

- odbył się turniej wiedzy o bezpieczeństwie współorganizowany przez gminę i komendę 

niżańskiej policji. 

- pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniu dot. nowelizacji ustawy o ochronie 

środowiska. 

- łącznie w ostatnim okresie zostało przeprowadzonych 37 przetargów większość została już 

rozstrzygnięta a część jest w trakcie oceny.  

- projekt złożony przez MZK pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie  aglomeracji Nisko” został oceniony pozytywnie i środki wstępnie zostały przyznane.  

- w zakresie infrastruktury drogowej w trakcie realizacji są ulice: Ogrodowa, Zielona, 

Akacjowa, Stara, Hawryły w Zarzeczu, część ul. Racławickiej na terenie Niska, ul. Reymonta, 

ul. Krzywa odc. II i V, bariery na ul. Dolnej, dwie drogi wewnętrzne od ul. Długiej, ul. Nowa 

Boczna w Nisku, utwardzenie placu w Nowosielcu.  

- w zakresie infrastruktury wod-kan: 

 zadania zakończone – kanalizacja sanitarna w Nisku przy ul. Bema i Krótkiej; kanalizacja 

sanitarna w rejonie ul. Gruntowej – w trakcie odbioru. 

zadania w trakcie realizacji – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. 

Rzeszowskiej –Bocznej I.  

w zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych: 

- zadania zakończone: rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Nisko (Nowa 

Wieś, osiedle PGO, Park Miejski); 

- zadania w realizacji: budynek magazynowy na os. Podwolina, budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 i na osiedlu Malce oraz placów zabaw przy 

Przedszkolu Nr 1 i na osiedlu Podwolina w Nisku, przebudowa części budynku PSP Nr 4 w 

Podwolinie na przedszkole Nr 2 w Nisku, przebudowa i modernizacja Przedszkola Nr 1 w 

Nisku, termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Podwolinie, budowa 
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sali gimnastycznej w Zarzeczu wraz z remontem istniejącej sali, budowa oświetlenia na ul. 

Czerniawy, Jaśminowej i ul. Szklarniowej.  

Dalej Burmistrz zwrócił uwagę, że w kierowanym na dzisiejszą sesję projekcie zmian 

w budżecie został uwzględniony wniosek o dofinansowanie przez gminę zakupu aparatury 

specjalistycznej dla szpitala w kwocie 360 000 zł, w związku, z czym poprosił o udzielenie 

głosu obecnemu na sesji Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Nisku – Panu R. Ryznarowi 

celem uzasadnienia wniosku.  

Dyrektor – R. Ryznar poinformował, że w niżańskim szpitalu pracuje od 1,5 roku a od 

22 września br. w związku z rezygnacją dyrektora H. Przybycienia powierzono mu pełnienie 

obowiązków dyrektora szpitala do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Obecnie 

zwraca się z prośbą o przyznanie środków na zakup dla szpitala specjalistycznej aparatury 

medycznej. Wyjaśnił, że szpital niżański przeżywa obecnie dość trudny etap funkcjonowania 

ze względu na brak środków finansowych, znaczne ograniczenia kontraktowe oraz wskutek 

niezapłacenia nadwykonań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwraca się, więc o 

dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla dwóch oddziałów – oddziału 

ortopedycznego i chirurgicznego.  Wydzielony z oddziału chirurgicznego oddział 

ortopedyczny walczy o wpisanie się na stałe w przygotowywaną mapę potrzeb zdrowotnych 

województwa podkarpackiego w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i 

kolanowego. Żeby spełnić ten warunek w ciągu roku musi być wykonanych 60 endoprotez 

biodrowych i 40 kolanowych a do tego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt – tzw. aparat 

ramię c. Obecnie używany sprzęt jest przestarzały i awaryjny powoduje przestoje w realizacji 

zabiegów. Brak odpowiedniego sprzętu to duża szkoda dla mieszkańców naszego regionu 

gdyż jest bardzo dużo pacjentów czekających na tego typu zabiegi w kolejce. Drugie 

niezbędne urządzenie to aparat USG dla oddziału chirurgii. Oddział ten jest chyba jednym z 

ostatnich w województwie, który nie posiada własnego aparatu USG, a jest to podstawowe 

narzędzie we właściwej diagnostyce i późniejszym leczeniu. Brak tego aparatu skutkuje tym, 

że pacjent musi być diagnozowany poprzez centralną pracownię USG, gdzie są bardzo duże 

kolejki. Powoduje to, że pacjent nieefektywnie leży na oddziale, jego stan się pogarsza, a 

zespół operacyjny nie może wykonać zabiegu, bo nie ma podstawowej diagnostyki, która 

umożliwia rozpoczęcie procesu zabiegowego. Te urządzenia są bardzo potrzebne, bez nich 

trudno sobie wyobrazić dalszą pracę i rozwój szpitala,. Ze swojej strony gwarantuje, że sprzęt 

ten będzie bardzo efektywnie wykorzystany dla pacjentów.   

Radny J. Graniczny spytał, która gmina z Powiatu Niżańskiego przekazała na rzecz 

szpitala dotację i w jakiej wysokości.  
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Dyrektor R. Ryznar poinformował, że szpital otrzymał już dotację z Gminy i Miasta Rudnik-

35 000 zł na remont łazienki w przychodni specjalistycznej w Rudniku i 10 000 zł na zakup 

aparatu USG; z Gminy Ulanów – 20 000 zł na zakup sprzętu do ambulatoryjnej rehabilitacji; 

z Gminy Jeżowe- 20 000 zł nie ustalono jeszcze przeznaczenia środków, nie ustalono jeszcze 

wysokości dotacji z Gminy Krzeszów.  

Przewodniczący Rady W. Ślusarczyk podkreślił, że na zakup aparatu- ramię C, gmina 

przeznaczy 300 tysięcy zł a na zakup aparatu USG- 60 tysięcy zł.  

Więcej pytań nie zadano, Przewodniczący zamknął realizację punktu. 

Ad. 4. 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. stanu bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy i Miasta Nisko. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku 

przedłożone przez SANEPID zostało radnym przesłane wraz z zaproszeniem na sesję celem 

zapoznania się z nim (zał nr 1). 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Panią Dyrektor M. Budkowską. 

Wyjaśniła ona, że przedłożona Radzie informacja dot. okresu od 1 stycznia do 15 września br. 

Poinformowała, że głównym zadaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Nisku jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i 

uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób 

zakaźnych i zawodowych. Podkreśliła, że realizacja zadań statutowych odbywa się zgodnie z 

"Planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2016" obejmującym główne kierunki działania, 

zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami. W celu oceny realnych i 

potencjalnych zagrożeń mogących wpływać na stan warunków zdrowotnych ludności m.in. 

nadzorowano i monitorowano: sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych, jakość wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, bezpieczeństwo żywności, żywienia i przedmiotów 

użytku, środowiska pracy, w których występowały czynniki szkodliwe i uciążliwe dla 

zdrowia, wprowadzanie do obrotu substancji i preparatów chemicznych, w tym produktów 

biobójczych oraz ich stosowanie, stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych, 

podmiotów leczniczych, placówek nauczania i wychowania, obiektów turystyczno-

wypoczynkowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej.  

Wyjaśniła, że w zakresie sytuacji epidemiologicznej prowadzona jest rejestracja przypadków 

zakażeń i chorób zakaźnych, co służy monitorowaniu zachorowalności na choroby zakaźne, 

pozwala na ocenę bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz wskazanie możliwości środków 

profilaktycznych chroniących przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.  
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Pani Dyrektor przyznała, że ogólnie sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na terenie 

Gminy i Miasta Nisko jest korzystna, niepokoi jedynie wzrost zachorowań na boreliozę i 

grypę w tym 5 potwierdzonych przypadków typu AH1N1. 

W zakresie nadzoru, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu 

sieciowego w Nisku w analizowanym okresie pobrano do badań 17 próbek wody. W tym 

samym czasie MZK w Nisku pobrał do badań 19 próbek wody. Na podstawie tych badań 

opracowywane są kwartalne oceny, jakości wody w poszczególnych wodociągach, które są 

następnie przekazywane Burmistrzowi Gminy Nisko. Przeprowadzona analiza próbki wody z 

wodociągu w Nisku, pobranej w dniu 8 sierpnia br. wykazała przekroczenie glinu. Z tym, że 

kolejna analiza próbki wody pobranej w dniu 16 sierpnia br. wykazała, że woda spełnia 

wymagania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do 

spożycia. Przekroczenie to miało charakter jednozrazowy i krótkotrwały. Generalnie wyniki 

wody w tym okresie odnośnie wodociągu niżańskiego są dobre i w stosunku do roku 

poprzedniego, jakość wody uległa poprawie. Do 15 września br. w wodociągu sieciowym w 

Zarzeczu nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast dwukrotnie stwierdzono 

przekroczenie glinu w wodociągu w Nowosielcu. W ocenie PPIS, przekroczenia glinu w 

wodzie z wodociągu w Nowosielcu są efektem braku stałego nadzoru MZK nad procesem 

uzdatniania wody.  

Podkreśliła, że stan sanitarny skontrolowanych przez PPIS w Nisku obiektów użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko nie był kwestionowany. Nie 

nałożono mandatów karnych i nie wydano decyzji administracyjnych. 

Poinformowała, że na terenie Gminy i Miasta Nisko znajduje się 206 zakładów prowadzących 

działalność związaną z produkcją lub wprowadzaniem do obrotu handlowego środków 

spożywczych oraz dwa zakłady zajmujące się produkcją kosmetyków. W ramach nadzoru 

sanitarnego w zakładach tych przeprowadzono 161 kontroli sanitarnych. W trakcie 

prowadzonego nadzoru wydano 93 decyzji administracyjnych, w tym 15 decyzji 

nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego. Unieruchomień zakładów nie było. 

Nałożono 12 mandatów karnych. 

W analizowanym okresie do PPIS w Nisku wpłynęły cztery interwencje dot. 

nieprawidłowości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz niewłaściwej, 

jakości oferowanych w obrocie środków spożywczych. Wniesione interwencje nie 

potwierdziły się. 

Podkreśliła, że pracownicy Komórki Higieny Żywności i Żywienia sprawdzają w placówkach 

oświatowych stosowanie się do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grup środków 
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spożywczych przeznaczonych do spożycia dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty. Dalej, poinformowała, że w zakresie poprawy warunków środowiska pracy PPIS w 

Nisku przeprowadził kontrole sanitarne w 32 podmiotach oraz wydał 9 decyzji 

administracyjnych. 

Pani Dyrektor podkreśliła również, że w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa 

zdrowotnego Gminy PPIS nadzoruje warunki środowiska pracy pracowników, wprowadzanie 

do obrotu produktów chemicznych oraz prowadzi działalność oświatową w tym zakresie. 

Przeciwdziałanie obrotowi środkami zastępczymi polega na monitorowaniu lokalnego 

środowiska w zakresie występowania środków zastępczych tzw. dopalaczy, przeprowadzanie 

dochodzeń w związku z zatruciami tymi środkami, przeprowadzaniem postępowań 

administracyjnych w związku z podejrzeniami wprowadzania do obrotu tych środków oraz 

współpracą z policją i prokuraturą. W analizowanym okresie PPIS prowadził 6 postępowań w 

ramach nadzoru nad przestrzeganiem zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych. 

Na terenie Gminy i Miasta Nisko znajduje się 29 placówek nauczania i wychowania, które 

mieszczą się w 23 obiektach. Przeprowadzono tam 29 kontroli sanitarnych. Podkreśliła, że w 

bieżącym roku nie wydano ani nie wyegzekwowano decyzji w celu poprawy stanu sanitarno-

technicznego, ale są kontynuowane postępowania administracyjno-egzekucyjne wszczęte w 

latach ubiegłych w 6 placówkach. Termin wykonania większości decyzji wydłuża się ze 

względu na brak środków finansowych a także z powodu planowanej przebudowy albo 

modernizacji placówek. 

 Radny B. Borowiec odnośnie przekroczenia poziomu glinu w wodzie spytał czy 

informacja o tym powinna być zamieszczona na stronie Sanepidu. W dniu 8 sierpnia br. na 

stronie Sanepidu była informacja, że jakość wody jest zgodna z normami a w tym samym 

czasie na stronie Gminy Nisko zamieszczona jest decyzja, że został przekroczony poziom 

glinu. Jest w tym zakresie duża dezinformacja względem mieszkańców. 

Dyrektor M. Budkowska wyjaśniła, że informacje takie są zamieszczane na stronie Sanepidu, 

choć nie ma takiego obowiązku ustawowego, być może z uwagi na okres urlopowy akurat tej 

decyzji nie zamieszczono. Niemniej jednak przekroczenie było krótkotrwałe, zaledwie przez 

6 dni. Informacja, o jakości wody zamieszczona na stronie Sanepidu była to ocena za II 

kwartał br. i to się nałożyło terminowo z informacją o przekroczeniu glinu.  

Dalej radny B. Borowiec przytoczył wyjaśnienia producenta wody, który pisze, że 

przyczyną przekroczenia poziomu glinu mogło być wtórne zanieczyszczenie sieci 

wodociągowej ze starych osadów. Nie interesuje go, co mogło być tą przyczyną tylko, co nią 

było. Po upływie dwóch miesięcy oczekiwałby, że już wiemy, co było przyczyną. Następnie 
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odniósł się do sprawy stosowania preparatu Seaquest w odniesieniu, że przyczyną 

zanieczyszczeń mogły być stare osady. Spytał czy w ostatnim okresie były zgłaszane do 

Sanepidu przypadki stosowania preparatu Seaquest do płukania sieci.  

Dyrektor M. Budkowska odpowiedziała, że w br nie były zgłaszane takie przypadki. 

 Radna A. Stępień zwróciła uwagę, że w związku z przekroczeniem glinu Sapeid wydał 

decyzje obciążającą do zapłaty MZK w Nisku za naruszenie wymogów higienicznych. 

Spytała, jaka to była kwota i czy kwoty wydawane w decyzjach są stałe, czy uzależnione od 

rodzaju zanieczyszczenia. 

Dyrektor M. Budkowska wyjaśniła, że kwoty zależą od kosztów badań próbek wody 

poniesionych przez laboratorium. Sanepid otrzymuje z laboratorium, jakie są koszty 

kwestionowanego badania także te koszty nie są stałe. W tym przypadku była to kwota 

kilkudziesięciu złotych. 

 Radny Z. Łuka odnośnie informacji o 560 przypadkach zachorowań na grypę w br, 

spytał jak wygląda sytuacja szczepień profilaktycznych przeciwko grypie na terenie Gminy 

Nisko. 

Dyrektor M. Budkowska odpowiedziała, że wygląda źle, jest niecały procent szczepień. To 

przede wszystkim zadanie lekarzy rodzinnych, którzy mają kontakt z pacjentami. 

Wskazaniem do szczepień jest podeszły wiek, choroby kardiologiczne. Koszt szczepionki to 

ok. 30 zł, zatem nie są to duże koszty. Szczepienie to nie podlega refundacji. 

 Radny Z. Kotuła spytał, jakie było realne zagrożenie zdrowia mieszkańców gminy w 

związku z przekroczeniem poziomu glinu w wodzie. 

Dyrektor M. Budkowska wyjaśniła, że rozporządzenie ministra zdrowia określa, jakie 

powinny być wartości wody. Oceniając zagrożenie Sanepid korzysta też z wytycznych PZH, 

które podają granice, powyżej której byłoby realne zagrożenie dla życia i zdrowia. W tym 

przypadku ta granica nie została przekroczona.  

Radna A. Stępień przypomniała, że już od trzech lat rokrocznie radni klubu PSG 

składają wniosek do budżetu o refundację szczepień przeciwko grypie. Ma nadzieję, że na 

2017 r uda się takie środki w budżecie gminy zabezpieczyć. 

 Na pytanie radnego T. Surdyki o dopalacze, Dyrektor M. Budkowska odpowiedziała, 

że są to środki zabronione, które dozwolone nigdy nie były. Niemniej jednak jest dużo zatruć 

tymi środkami, są na każdym terenie, w wielu środowiskach. Sanepid prowadzi kilka 

postepowań wyjaśniających w przypadku zatruć - jak do tego doszło skąd te środki były 

pozyskane, oraz postępowania administracyjno-egzekucyjne dot. wprowadzania tych środków 

do obrotu – grożą za to kary od 20 000 zł do 1 mln zł.  
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Prezes MZK – Z. Kuziora odnośnie przekroczenia poziomu glinu w wodzie, zapewnił, że 

woda podawana do sieci ze Stacji uzdatniania jest dobrej, jakości. Glin, który pojawił się na 

sieci w Kończycach był spowodowany zanieczyszczeniem wtórnym. Dodał, że MZK czyścił 

w br. sieć w Nowosielcu i Kończycach i nie stwierdzono w pobranych próbkach wody 

przekroczeń. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady podziękował Pani 

Dyrektor M. Budkowskiej za przygotowany materiał, za przybycie i przedstawienie 

informacji na sesji.  

Ad. 5 

Ocena funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nisko ze 

szczególnym uwzględnieniem bazy lokalowej. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Nisko za rok szkolny 2015/2016 została radnym dostarczona na piśmie (zał nr 2) 

Przedstawiła ją Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – A. Krawiec. Poinformowała, że na 

terenie Gminy i Miasto Nisko w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowało jedno przedszkole, 

7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, w tym 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja 

zorganizowane w zespołach szkół. Ponadto na terenie Gminy Nisko funkcjonują placówki 

niepubliczne: – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach, Niepubliczne Przedszkole 

„Słoneczko” w Racławicach, Niepubliczne Przedszkole Żaczek w Nisku, Przedszkole 

Niepubliczne DOMmisia w Nisku. Od 1 września br. rozpoczęło działalność przedszkole 

niepubliczne „Akademia dziecięcych marzeń” na os. 1000-lecia. Do szkół podstawowych 

uczęszczało 1203 uczniów, w tym 1155 do szkół publicznych i 48 uczniów do szkoły 

niepublicznej. W gimnazjach naukę pobierało 574 uczniów. Do przedszkoli w trakcie roku 

szkolnego uczęszczało średnio 300 dzieci, w tym do przedszkola prowadzonego przez Gminę 

Nisko 125 dzieci i do przedszkoli niepublicznych 175 dzieci. Do oddziałów przedszkolnych 

funkcjonujących przy szkołach podstawowych uczęszczało 215 dzieci, w tym 203 do szkół 

publicznych, 12 do szkoły niepublicznej. 

               W odniesieniu do lat poprzednich systematycznie maleje liczba uczniów w 

oddziałach, liczebność uczniów w poszczególnych placówkach jest zróżnicowana, wynika to 

z uwarunkowań demograficznych. Niemniej jednak w br. szkolnym mniejsza liczby uczniów 

wynika z ustawy o systemie oświaty ze stycznia br., która cofnęła obniżenie wieku szkolnego. 

W związku z tym mamy o 6 klas I mniej niż w ubiegłym roku. 

Wszystkie dzieci dojeżdżające oraz dzieci pracujących rodziców były objęte opieką 

świetlicową. Z opieki tej korzystają też pozostałe dzieci, jeżeli wyrażają taką chęć.  
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W placówkach zatrudnionych było 220 nauczycieli. 153 nauczycieli zatrudnionych było w 

pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast 67 w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

W podziale na stopień zawodowy nauczycieli: 

2 stażystów, 12 kontraktowych, 46 mianowanych, 160 dyplomowanych nauczycieli.  

Awans zawodowy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskało:  

2 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego, 1 na stopień nauczyciela mianowanego, 

5 na stopień nauczyciela dyplomowanego.   

W roku szkolnym 2015/2016 trzech nauczycieli przebywało na urlopach dla poratowania 

zdrowia, w miesiącu sierpniu trzech nauczycieli przeszło na emeryturę.  

W placówkach zatrudnionych jest 75 pracowników administracji i obsługi szkół.  

Po raz ostatni odbył się sprawdzian w szkołach podstawowych po klasie szóstej. Przystąpiło 

do niego ogółem 171 uczniów. Uczniowie uzyskali średnie wyniki ze sprawdzianu powyżej 

średniej w województwie i średniej w powiecie. 

Średni wynik - powiat niżański - 64,0, j. polski – 73, matematyka - 54, j. angielski  -  69,0 

Średni wynik - w Gminie Nisko - 65,0, j. polski - 76, matematyka -55, j. angielski  -  73,0. 

Bardzo dobrze wypadł też egzamin gimnazjalny, do którego przystąpiło 209 uczniów.  

Gimnazjaliści z Gminy Nisko uzyskali najwyższe wyniki z języka polskiego, matematyki, 

przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego w powiecie 

niżańskim.  

Nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie dożywiania uczniów, szkoły dysponują trzema 

stołówkami: w PSP nr 1, w ZS nr 3, w ZS w Zarzeczu. W pozostałych placówkach 

funkcjonują punkty dożywiania, w których uczniowie korzystają z gorących posiłków. 

Stołówka w Zarzeczu przygotowuje posiłki dla ZS w Nowosielcu, natomiast stołówka w PSP 

nr1- dla ZS nr 2, Gimnazjum nr 1, PSP nr 4, PSP nr 6. 

Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej posiłki refundowane są przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. Z posiłków korzystało łącznie 860 uczniów, w tym 

255 poprzez refundację z OPS. 

                    Realizując wymogi ustawy o systemie oświaty w r. szk. 2015/2016 dowożono 

175 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których refundowane były bilety 

miesięczne. Dowóz w wyniku przetargu jest wykonywany przez PKS Stalowa Wola. Zgodnie 

z ustawą prowadzono też dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w 

Stalowej Woli i Rudniku- łącznie dla 32 wychowanków, zarówno w formie zorganizowanej, 

jak również poprzez refundację kosztów dowozu dla rodziców. 
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Na podstawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za rok 

szkolny 2015/2016 przyznano stypendia za wyniki w nauce dla 9 uczniów szkół 

podstawowych i 18 uczniów gimnazjów na łączną kwotę 30 600, -zł. 

                   Ze stypendiów materialnych o charakterze socjalnym skorzystało 297 uczniów, 

średnio stypendium wyniosło 807, -zł. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła  

239.644,-Zł. Wypłacono 18 zasiłków losowych dla uczniów na łączna kwotę  7.140, -Zł 

Uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych oraz pierwszej 

gimnazjum korzystali z darmowych podręczników w ramach dotacji celowej na wyposażenie 

szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. Z dotacji celowej zakupiono podręczniki na kwotę 122 595, -zł. 

Z programu „ Wyprawka szkolna „ na zakup podręczników dla uczniów klas III szkół 

podstawowych, klasy IV szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych 

skorzystało 74 uczniów na łączną kwotę 17 423, -zł. 

W zakresie zadań inwestycyjnych w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęto zadania 

dostosowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla 

potrzeb najmłodszych dzieci, w szczególności budowy sanitariatów bezpośrednio przy salach, 

mając na uwadze polepszenie warunków pobytu dzieci. W roku szkolnym 2015/ 2016 

wykonano remonty w placówkach oświatowych na łączną kwotę 126 450 zł.  

Radna A. Stępień zwróciła uwagę, że na Komisji oświaty Pani Dyrektor informowała, 

że w szkołach mamy mniej o 140 uczniów teraz, że w szkołach podstawowych jest mniej o 60 

czy wynika z tego, że w gimnazjach jest o 80 uczniów mniej.  

Dyrektor A. Krawiec wyjaśniła, że informacja o mniejszej o 60 liczbie uczniów dot. sześcio- i 

siedmiolatków, natomiast w oddziałach przedszkolnych jest o 8 uczniów mniej, w szkołach 

podstawowych o 63 mniej, a w gimnazjach o 38 uczniów mniej. W sumie jest o 108 uczniów 

mniej.  

 Radny K. Tabian na ręce Burmistrza, jako organu prowadzącego szkoły na terenie 

gminy, złożył podziękowania dla wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół za 

zaangażowanie i pracę, o czym świadczą wysokie wyniki z egzaminów na koniec klasy 

szóstej w szkołach podstawowych i na zakończenie gimnazjów. Wyniki te są najwyższe w 

powiecie i jedne z wyższych w województwie. Ponadto należy podkreślić, że 28 uczniów 

otrzymało od Burmistrza stypendium naukowe.  

Burmistrz dodał, że obecnie w zakresie funkcjonowania szkół jest wiele niewiadomych, nie 

wiemy, co dalej z gimnazjami, co ze szkołami małymi w przypadku gdyby powstały 
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ośmioklasowe szkoły podstawowe, w jaki sposób to będzie rozwiązane i co z kadrą. Miejmy 

nadzieję, że wszystkie te kwestie zostaną w niedługim czasie wyjaśnione. Czekamy na 

ostateczne decyzje resortu oświaty. Odnośnie funkcjonowania stołówek w szkołach to 

rozważamy utworzenie stołówki w ZS Nr 2 w Nisku, jest tam niezbędna baza lokalowa, 

pozostaje kwestia wyposażenia. Jeżeli koszty nie będą zbyt wysokie to rozpoczniemy 

procedury utworzenia tam stołówki. Dalej poinformował, że zostały unieważnione przetargi 

na remont dachu na szkole w Wolinie i na byłym przedszkolu w Zarzeczu, z uwagi na 

znaczne przewyższenie kosztów przez oferenta. W związku z tym w przyszłym tygodniu w 

trybie awaryjnym rozpocznie się remontu dachu na szkole w Wolinie, natomiast na budynku 

w Zarzeczu sprawdzimy jeszcze stan techniczny i może jeszcze w tym roku wytrzyma.  

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął realizację punktu i 

podziękował Dyrektor A. Krawiec za przygotowanie i przedstawienie informacji. 

 

Ad.6 

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o działalności w zakresie 

zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Dyrektor PUP w Nisku – P. Rutyna z uwagi na 

ważne sprawy osobiste nie może uczestniczyć w dzisiejszych obradach Rady. Informacja o 

działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2015r i pierwsze półrocze 2016r 

w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu jest bardzo obszerna i szczegółowa, 

dlatego też w zastępstwie Pana Dyrektora krótko przedstawi najważniejsze dane i wskaźniki 

dot. działalność Urzędu (zał. nr 3).  

Przewodniczący Rady poinformował, że według stanu na 30.06.2016 r. w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Nisku było zarejestrowanych 3981 osób bezrobotnych. Należy tutaj 

podkreślić, że nastąpił znaczny spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2015r 

wynosiła 23,5% a na koniec czerwca 2016 wynosiła 17,6%. Liczba osób bezrobotnych z 6 

tys. spadła poniżej 4 tys. Osoby te znalazły zatrudnienie lub z innych przyczyn 

wyrejestrowały się z PUP. Częstą przyczyną wyrejestrowania jest wyjazd za granicę na okres 

dłuższy niż 10 dni. Tak duża rotacja liczby osób bezrobotnych w rejestrach PUP jest związana 

z podejmowaniem zatrudnienia bądź też wyjazdem za granicę. Średnio w trakcie roku jest 

rejestrowanych ok. 6 000 osób, i podobna liczba osób jest wykreślana z ewidencji. W ciągu 

roku w PUP jest wydawanych 14 000 decyzji administracyjnych. Bardzo ważną rolą Urzędu 

jest aktywizacja osób bezrobotnych, na różne formy zatrudnienia w ramach aktywizacji 

(staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
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utworzenie stanowisk pracy). Na tę formę zatrudnienia w 2015r. Urząd pozyskał środki w 

wysokości 12 409 000 zł, natomiast w br. na dzień obecny pozyskano na ten cel środki w 

kwocie 15 400 000 zł. Środki te efektywnie przekładają się na zatrudnienie, efektywność za 

2015r jest na poziomie 60% za br. powinna być wyższa. Należy podkreślić nacisk, jaki 

ministerstwo rodziny i opieki społecznej kładzie na efektywne wydatkowanie tych środków i 

na zatrudnienie po wykorzystaniu danej formy aktywizacji. Różnego rodzaju kontrole 

przeprowadzane w urzędach pracy powodują, że musimy dzisiaj odchodzić od wielokrotnego 

kierowania osób na daną formę aktywizacji. Są zalecenia, aby nie stosować takich praktyk.  

Radna A. Stępień spytała ile osób udało się zaktywizować w ramach pozyskanych 

przez PUP środków w wysokości 15 mln zł.  

Przewodniczący Rady – odpowiedział, że przekłada się to na ok. 1600 osób. 

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął realizację punktu  

Ad.7 

Informacja z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2016r. 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za I półrocze 2016r, 

przedstawiła Skarbnik Gminy Nisko- M. Nabrzeska (zał. nr 4) Poinformowała, że planowane 

dochody na 30.06.2016 r. wynosiły 73.735.910,09 zł i zostały wykonane na kwotę 

34.723.797,55 zł, co stanowi 47,09 %. 

Dochody bieżące na plan 65.386.434,09 zł zostały wykonane w kwocie 33.326.262,02 zł, co 

stanowi 50,97 %. 

Dochody majątkowe planowane w kwocie 8.349.476 zł wykonano na kwotę  1.397.535,53 zł, 

co stanowi 16,74 %.  

Dalej Skarbnik poinformowała, że planowana kwota wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016 

wynosiła  75.867.950,09 i została wykonana w kwocie 30.241.842,62 zł, co stanowi 39,86 %. 

Planowane wydatki bieżące w kwocie 58.445.845,34 zł zostały wykonane w kwocie 

27.921.863,25 zł, co stanowi  47,77 %.    

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.422.104,75 zł zostały wykonane w kwocie 

2.319.979,37 zł w tym: 

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w wysokości 15.158.260,75 zł zostały wykonane 

w kwocie 319.979,37 zł. 

- Zakup i objęcie akcji i udziałów plan w wysokości  2.000.000,00 zł został wykonany w kwocie 

2.000.000 zł. 

- Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 263.844 zł nie zostały wykonane.  
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Skarbnik poinformowała dalej, że planowany deficyt na 30.06.2016 r. wynosił 2.132.040 zł. 

Wystąpiła też okresowa nadwyżka w kwocie 4.481.954,93 zł. 

Planowane przychody budżetu wynoszą 2.892.970 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych –

2.892.970 zł. 

Wykonanie przychodów –7.827.056,04 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych –5.700.704,04 zł 

oraz wolne środki – 2.126.352 zł. 

Dalej Skarbnik M. Nabrzeska poinformowała, że planowane rozchody budżetu wynoszą 

760.930 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w tej samej wysokości tj. 760.930 

zł. Również wykonanie rozchodów w kwocie 381.115 zł, zostało przeznaczone na spłatę 

kredytów i pożyczek w tej kwocie tj.381.115 zł. 

Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji. 

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 380.000 zł 

zostały wykonane w kwocie 308.727,24 zł. 

Wydatki na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 

390.000 zł wydatkowano 261.337,51 zł na Gminny Program Walki z Narkomanią - 

zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł w I-szym półroczu wykonano 9.098,73 zł. 

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na plan 2.100.000 zł wykonano w 

kwocie 1.084.604,77 zł. 

Wydatki planowane w kwocie 2.151.000 zł wykonano w wysokości 1.058.633,98 zł. 

Wydatki Funduszu Sołeckiego są realizowane we właściwych działach budżetu. 

Rezerwa ogólna na dzień 30.06.2016 r. wynosi 490.000 zł. 

 Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Poinformowała, że w ciągu półrocza nie wprowadzono do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej nowych przedsięwzięć. Nie zmieniono prognozy dotyczącej lat 

przyszłych. Na 30 czerwca 2016 r. dostosowano planowane kwoty dochodów i wydatków do 

zmiany uchwały budżetowej dokonane Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami 

Burmistrza.  

 Dalej poinformowała, że plan dochodów ogółem w ciągu I-szego półrocza został 

zwiększony o kwotę 10.017.128,00 zł i wynosi 73.735.910,09 zł.  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 9.512.652,09 zł i wynoszą 65.386.434,09 zł., co 

stanowi 50,97 %.  

Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy dotacji i innych dochodów zewnętrznych a 

szczególnie dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 9.171.305 zł. 



16 

 

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 504.476,00zł do kwoty 8.349.476,00 zł i 

zostały wykonane w kwocie 1.397.535,53 zł, co stanowi 16,74 %. 

Wykonanie dochodów bieżących przebiega zgodnie z planem natomiast dochody majątkowe 

(środki unijne) będą wykonane po rozliczeniu inwestycji na zasadzie refundacji. 

Dochody bieżące w zakresie dochodów własnych w dziale 756 - dochody od osób prawnych i 

osób fizycznych na plan 24.845.214,00 zł wykonano 12.502.790,20 zł / 50,32 % /. Poniżej 50 

% wykonano dochody: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /40 %/, opłata 

targowa/ 45 %/, podatek od środków transportu /41%/, opłata skarbowa /35%/. 

Ponad 50 % wykonano dochody podatkowe z następujących źródeł: 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych  /55 %/ 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych /53 %/ 

- podatek leśny od osób prawnych /65 %/ 

- podatek rolny od osób fizycznych /66 %/ 

- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych /81 %/ 

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych /161 %/. 

- podatek od środków transportowych osób prawnych /59 %/ 

Dochody bieżące z majątku gminy wykonano w sposób następujący: 

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /82 %/ 

- dochody z najmu i dzierżawy /52 %/ 

Sprzedaż nieruchomości na plan 500.000 zł wykonano 98.084,85 zł. 

Subwencja oświatowa i pozostałe subwencje wpływają na rachunek budżetu zgodnie z 

planem. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.046.886,97 

zł.  Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 55.222 zł.  

Biorąc pod uwagę opisane wyżej dochody i wydatki, przychody i rozchody nie ma zagrożeń 

realizacji wszystkich zaplanowanych zadań z przyczyn finansowych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Graniczny poinformował, że Komisja 

analizowała informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze i zaopiniowała ją 

pozytywnie. Podkreślił bardzo niski wręcz minimalny poziom zadłużenia Gminy. Możemy 

sobie tylko życzyć takiej dobrej kondycji finansowej na kolejne lata.  

 Radna A. Stępień powiedziała, że w pełni zgadza się z powyższą opinią, niemniej 

jednak sprawozdanie dot. okresu na koniec czerwca od tego czasu upłynęły już 4 miesiące. 

Analizując wykonanie budżetu na koniec czerwca to wg sprawozdania na 70 zadań 
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inwestycyjnych, 50 zostało wykonane w zerowym stopniu a w 100% wykonana została tylko 

jedna pozycja tj przekazanie 2 mln zł do MZK. Trudno obecnie odnieść się do tych 

wskaźników, jako że Burmistrz informuje, że na chwilę obecną dużo z tych zadań zostało 

wykonanych, ogłoszono dużo przetargów. Spytała czy są jakieś zadania zagrożone, które nie 

zostaną zrealizowane w br. 

Radny B. Borowiec zauważył, że nie wszystkie zadania mogą przejść na kolejny rok, 

jako zadania niewygasające. Jeżeli na dane zadanie nie zostaną rozpoczęte procedury 

przetargowe to środki na nie przewidziane muszą wrócić ponownie do budżetu. Ponadto 

nawet zadania, na które obecnie przetargi zostały rozstrzygnięte to z uwagi na zbliżający się 

sezon zimowy mogą zostać niewykonane w br. Niemniej jednak chciałby wiedzieć ile jest 

zadań, które z uwagi na nierozpoczęte procedury przetargowe nie będą w br. wykonane.  

Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście na chwilę obecną wskaźniki budżetu różnią się 

diametralnie od tych przedstawionych w sprawozdaniu za I półrocze br. Zagrożenia widzi w 

dwóch przypadkach, pierwszy to kwestia łącznika – ul. Modrzewiowej do przetargu nie 

zgłosił się żaden wykonawca, przetarg zostanie ponownie ogłoszony. Drugie zadanie to 

remont dachu na budynku byłego przedszkola w Zarzeczu. W przypadku pozostałych zadań 

zagrożeń nie ma. W końcowej fazie jest dokumentacja na budowę basenu, czekamy jeszcze 

na decyzję ministra środowiska o odrolnieniu terenu.  

 

Ad.8 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm. /wszystkie osoby zobowiązane 

do złożenia oświadczenia majątkowego wywiązały się z ustawowego obowiązku. 

Złożonych zostało: 21 oświadczeń majątkowych radnych za 2015r. 

Złożone oświadczenia zostały poddane analizie danych a następnie po jednym egzemplarzu 

przekazano do właściwego Urzędu Skarbowego. W wyniku przeprowadzonej analizy 

zarówno Urząd Skarbowy w Nisku jak i Wojewoda Podkarpacki stwierdzili drobne 

nieprawidłowości dot. braków formalnych i błędów pisarskich, które to nieprawidłowości są 

korygowane a wyjaśnienia zostaną przesłane do organu podatkowego i Wojewody 

Podkarpackiego. W żadnym przypadku nie wystąpiono do Dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego.  

Nie zadano żadnych pytań, Przewodniczący zamknął realizację punktu.  
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Ad.9 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Rady o godz. 14
40

 zarządził 20 minutową przerwę, a po jej zakończeniu 

wznowił obrady. Po przerwie w obradach uczestniczy radny - E. Piekarz. W sesji uczestniczy 

21 radnych. 

1/ Prezes MZK Z. Kuziora przedstawił projekt uchwały i poinformował, że Rada Miejska w 

Nisku uchwałą nr XXV/174/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. przedłużyła czas obowiązywania 

obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków na okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. Do dnia 31 

października 2016 r. obowiązuje dopłata do kosztów zbiorowego zaopatrywania w wodę dla I 

grupy taryfowej- gospodarstwa domowe w wysokości 0,31 zł do 1 m3 wody ustanowiona 

uchwałą Rady Miejskiej w Nisku nr XIII/91/2015 z dnia 27 października 2015 r. W związku z 

przedłużeniem taryf na następny okres, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko mając na względzie 

ochronę odbiorców wody z I grupy taryfowej wnioskuje o przedłużenie dopłat z budżetu 

Gminy i Miasta Nisko dla MZK Nisko sp. z o.o. w wysokości 0,31 zł / m3 wody na następny 

okres tj. od dnia 1 listopada 2016 do dnia 31 października 2017 r.  W planie taryfowym 

założono roczne zużycie wody dla I grupy odbiorców w wysokości 420 000 m
3 

w tym w 

2016r- 70 000 m
3 

a w 2017r – 350 000 m
3 

wody.  

Skutkiem wprowadzenia uchwały ws. dopłat będą wydatki budżetu Gminy w wysokości 

21 700 zł w 2016 r oraz 108 500 zł w 2017 r. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej oraz 

Komisji Budżetu i Finansów poinformowali o pozytywnej opinii obu Komisji względem 

projektu uchwały. 

Burmistrz J. Ozimek podkreślił, że to Rada decyduje o dopłatach do wody, informacje w 

mediach, że ceny wody nie będą zmienianie należy rozumieć, że rząd nie wprowadza 

dodatkowych opłat za pobór wody.  

Na pytanie radnego B. Borowca czy Burmistrz opiniuje przedkładane przez MZK 

taryfy na wodę i ścieki, Prezes Z. Kuziora wyjaśnił, że wniosek taryfowy złożony przez MZK 

o przedłużenie obowiązywania taryf był złożony w terminie, nie posiadał błędów kalkulacji  i 

spełniał wymogi formalno-prawne określone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzania ścieków obecna taryfa na wodę wynosi 3,81 zł za m
3, 

natomiast 

Burmistrz wnioskuje o dopłatę do wody na poziomie roku ubiegłego tj. 0,31 zł do m
3 

wody. 

Jeżeli Rada podejmie uchwałę o dopłacie to mieszkańcy zapłacą 3,5 zł za m
3 

wody. 
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Nie zadano więcej pytań, Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła:  

 

 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/204/16 

w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład 

Komunalny Spółka zo.o. w Nisku. (zał. nr 5). 

 

2/ Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska, która wyjaśniła, że konieczność 

zaciągnięcia zobowiązania wynika z realizacji zadania pn. „Wykonanie projektu III zmiany 

studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko wraz z 

opracowaniami towarzyszącymi", którego rozpoczęcie planowane jest w IV kwartale 2016 r. 

z terminem zakończenia do 31.12.2017 r. W celu umożliwienia przeprowadzenia procedury 

przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską 

uchwały o zaciągnięciu zobowiązania na rok 2017 w kwocie 60 000 zł na realizację tego 

zadania. 

Przewodniczący J. Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów 

względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań, ani nie zgłoszono uwag Rada Miejska w Nisku w głosowaniu 

jawnym, jednogłośnie podjęła:  

 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/205/16 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał. nr 6). 

 

3/ Kolejny projekt uchwały przedstawionej przez Skarbnika Gminy dot. zaciągnięcia 

zobowiązania na realizację zadania pn. „Mobilny MOF Stalowa Wola – zadanie „Budowa 

centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko”. Skarbnik Gminy 

zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie wysokości kwoty 

zobowiązania i zastąpienie jej kwotą 3 265 829,27 zł. Dalej wyjaśniła, że konieczność 

podjęcia uchwały związana jest z ogłoszonym przez RPO WP naborem na lata 2014-2020 na 

działanie 5.4 Niskoemisyjny Transport Miejski, i wprowadzeniem do budżetu projektu pod 

nazwą „Mobilny MOF Stalowa Wola – zadanie „Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek 

rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko”. Zadanie to musi być ujęte w budżecie na lata 

2016 i 2017, gdyż jest to warunek uzyskania wsparcia finansowego. 
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Przewodniczący J. Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów 

względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań, ani nie zgłoszono uwag Rada Miejska w Nisku w głosowaniu 

jawnym, jednogłośnie podjęła: 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/206/16 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał. nr 7). 

 

4/ Następny przedstawiony przez Skarbnik Gminy projekt dot. zmiany uchwały budżetowej 

na 2016r. Pani Skarbnik poinformowała, że projekt zakłada przyznanie dotacji celowej w 

kwocie 360.000 zł bezpośrednio Szpitalowi Powiatowemu w Nisku z przeznaczeniem na 

zakup aparatu RTG Ramię C dla oddziału ortopedycznego (300.000,00 zł) i aparatu USG dla 

oddziału chirurgii (60.000 zł). Wyżej wymienione środki pochodzą z oszczędności po 

przetargowych uzyskanych na niżej wymienione zadania: 

 zakup i montaż wiat przystankowych (Dział 600 Rozdział 60016 § 6060 ) - 18.000 zł 

 przebudowa ul. Nadjeziorze (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 ) - 36.000 zł 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej w Nisku (Dział 900 

Rozdział 90001 § 6050 ) – 250.000 zł 

 doposażenie placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Nisko (Dział 926 Rozdział 

92695 § 6050 – 34.000,00 

 wykup gruntów (Dział 700 Rozdział 70005 § 6060 ) - 22.000 zł ( tj. oszczędności 

powstałe w trakcie realizacji budżetu). 

Ponadto, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 700 rozdziale 70001 § 6060 – 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20.000 zł do § 4210 - 

zakup materiałów i wyposażenia – w związku z koniecznością zakupu sprzętu do utrzymania 

zieleni i porządku (np. dmuchawa, kosa spalinowa itp.), którego wartość nie przekracza 

kwoty 3.500 zł. 

 Po dokonaniu analizy budżetu dokonuje się także przeniesienia planowanych wydatków 

w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 zakup usług pozostałych na realizacje inwestycji pn. 

„Mobilny MOF Stalowa Wola - zadanie „Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek 

rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko” tj. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 w kwocie 

25.000 zł.  
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W celu umożliwienia przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zadania: 

„Wymiana dachu na budynku byłego Przedszkola w Zarzeczu” zwiększa się plan wydatków o 

kwotę 60.000 zł .W/w środki pochodzą z oszczędności przetargowych uzyskanych na 

realizacji niżej wymienionych zadań: 

 przebudowa ul. Sanowej (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 ) – 22.000,00 zł 

 przebudowa ul. Słonecznej (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 ) – 3.000,00 zł 

 wykonanie kompleksu boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej przy 

Gimnazjum Nr 1 w Nisku (Dział 801 Rozdział 80195 § 6050 ) – 35.000 zł. 

W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu udziału Gminy w podatku CIT zwiększa 

się plan dochodów budżetu o kwotę 20.000 zł w dziale 756 rozdziale 75621. W/w środki 

przeznacza się dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku na poprawę infrastruktury 

koniecznej do prawidłowej pracy Komendy tj. remont schodów.  

WFOŚ i GW przyznał Gminie Nisko dotację w kwocie 17.765,34 zł na dofinansowanie 

zadania (85 % kosztów kwalifikowanych) z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Nisko 2016". W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów 

i wydatków budżetu o kwotę 17.765,34 zł w dziale 900 rozdziale 90002. 

Przewodniczący J. Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów 

względem projektu uchwały. 

 Na pytanie radnego Z. Kotuły, Burmistrz odpowiedział, że mimo unieważnienia w 

dniu dzisiejszym przetargu na remont dachu na byłym budynku przedszkola w Zarzeczu, 

kwota 60 000 zł na to zadanie pozostaje w budżecie. 

Na pytanie radnej A. Stępień, Burmistrz zapewnił, że kwota 20 000 zł przewidziana w 

tegorocznym budżecie na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Nisku zostanie 

przekazana. Środki te były już wcześniej zatwierdzone w budżecie Gminy.  

 Radny B. Borowiec spytał czy w ramach dotacji celowej dla szpitala w wysokości 360 

tys. zł na zakup aparatury medycznej jest przewidziany w umowie zapis, że mieszkańcy 

naszej Gminy będą mieli jakieś upusty za usługi świadczone na tym sprzęcie. Czy będziemy 

mieć gwarancję, że sprzęt będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem dla mieszkańców 

Powiatu Niżańskiego i Gminy Nisko np. w sytuacji gdyby doszło do zmian w 

funkcjonowaniu placówki, jej przekształcenia czy przekazania innemu podmiotowi. 
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Radca Prawny Urzędu – E. Bieniowska- Szafran wyjaśniła, że beneficjent środków – szpital 

musi się rozliczyć z otrzymanej dotacji, że w jej ramach został faktycznie zakupiony sprzęt 

medyczny. Na inne rzeczy nie mamy już wpływu. 

Skarbnik Gminy dodała, że art. 116 ustawy o działalności leczniczej stanowi, co powinna 

zawierać umowa dot. przekazania środków publicznych, tj. szczegółowy opis zadania, w tym 

cel, na jaki środki zostały przyznane i termin jego wykonania, wysokość i sposób płatności 

środków finansowych, termin wykorzystania środków nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku 

danego roku budżetowego, tryb kontroli wykonywania zadania, termin i sposób rozliczenia 

przyznanych środków, termin zwrotu niewykorzystanych środków- nie dłuższy niż 15 dni od 

określonego w umowie terminu wykonania zadania.  

Burmistrz zgodził się, że należałoby mieć bardziej szczegółową kontrolę nad wydatkowaniem 

tych środków np. w sytuacji likwidacji szpitala zabezpieczyć ten sprzęt przed sprzedaniem 

czy przekazaniem innej placówce. Niemniej jednak zapisy ustawy takiej możliwości nam nie 

dają. Mimo wszystko podejmie rozmowy z dyrektorem szpitalem, aby ustalić, co szpital w 

innych dziedzinach może zaproponować naszym mieszkańcom.  

Nie zadano więcej pytań, ani nie zgłoszono uwag, Rada Miejska w Nisku w 

głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:  

UCHWAŁĘ Nr XXVII/207/16 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r (zał. nr 8). 

 

5/ Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Burmistrza - T. Sułkowska, wyjaśniła, że projekt 

dotyczy zaktualizowania załącznika Nr 1 do uchwalonego już Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. W związku z ogłoszonymi i planowanym naborami na nowe zadania 

zachodzi konieczność uwzględnienia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej następujących 

inwestycji: Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście 

Nisko; Mobilny MOF Stalowa Wola- Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na 

terenie Gminy i Miasta Nisko, Poprawa efektywności przesyłu ciepła dla miasta Nisko – poprzez 

wymianę izolacji sieci napowietrznej DN 500 i DN 400; Poprawa efektywności przesyłu ciepła dla 

miasta Nisko – poprzez wymianę izolacji sieci napowietrznej DN 350. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań, ani nie zgłoszono uwag Rada Miejska w Nisku w głosowaniu 

jawnym, jednogłośnie podjęła:  
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UCHWAŁĘ Nr XXVIII/208/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18-03-2016r. 

dotyczącej przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko ”, na 

lata 2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego zgodnie z umową nr POS.09.03.00-00-375/13 

współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (Program Operacyjny, Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), po 

wprowadzonych aktualizacjach (zał. nr 9). 

 

6/ Następny przedstawiony przez Z-cę Burmistrza - T. Sułkowską projekt dot. zmiany 

uchwały Nr XXVI/201/16 z dnia 26 września 2016r, w sprawie wyrażenia zgody na 

podpisanie porozumienia dotyczącego zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny 

MOF Stalowej Woli”. Zmiana podyktowana jest koniecznością aktualizacji wydatków 

poszczególnych zadań w ramach projektu o kwotę 12 500 zł na promocję projektu oraz 

sprostowaniem drobnego błędu pisarskiego w nazwisku Skarbnika Gminy Nisko.  

 Radny G. Bis odnośnie kosztów zarządzania projektem zwrócił uwagę, że każda z 

gmin ponosi takie same koszty tj., 25% ale przy różnych środkach, jakie będzie mogła 

pozyskać. Czy koszty zarządzania można było zróżnicować i czy np. Stalowa Wola, która 

pozyska największe środki nie powinna ponieść również wyższych kosztów na zarządzanie 

projektem.  

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że liderem tego projektu jest Gmina Stalowa Wola i to ona 

zaproponowała nam taką formę tego porozumienia. Koszty promocji tego projektu będą 

jednakowe dla wszystkich gmin.  

Nie zadano więcej żadnych pytań, ani nie zgłoszono uwag Rada Miejska w Nisku w 

głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:  

UCHWAŁĘ Nr XXVIII/209/16 

zmieniającą uchwałę Nr XXVI/201/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 26 września 2016r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia dotyczącego zasad realizacji 

projektu partnerskiego pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola oraz pełnienia przez Gminę Stalowa Wola 

funkcji Lidera Projektu (zał. nr 10). 

 

Następnie pakiet 11 uchwał dot. gospodarowania mieniem Gminy przedstawił Kierownik Ref. 

Gospodarki Nieruchomościami – Z. Drewniak. 



24 

 

 

7/8/9/10. Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że pierwsze 4 projekty uchwał dot. sprzedaży 4 

nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Piaskowej w Nisku. Nieruchomości te 

są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na podstawie decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko. W/w nieruchomości posiadają powierzchnię: 1- 0,0825 ha, 2- 0,0922 ha, 3- 0,1064 ha, 

4- 0,0857 ha. Sprzedaż planowana jest w trybie przetargowym, cena za 1 m
2 

nieruchomości 

została ustalona na poziomie – 55,52 zł. Natomiast cena wywoławcza zostanie wyznaczona 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Do ceny sprzedaży nieruchomości 

uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem w/w projektów uchwał. 

Nie zadano żadnych pytań, ani nie zgłoszono uwag Rada Miejska w Nisku w głosowaniu 

jawnym, kolejno jednogłośnie podjęła uchwały:  

 

UCHWAŁĘ Nr XXVIII/210/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko (zał. nr 11). 

 

UCHWAŁĘ Nr XXVIII/211/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko (zał. nr 12). 

 

UCHWAŁĘ Nr XXVIII/212/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko (zał. nr 13). 

 

UCHWAŁĘ Nr XXVIII/213/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko (zał. nr 14). 

 

11/10 Kierownik Z. Drewniak poinformował, że kolejne dwa projekty uchwał dot. wyrażenia 

zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko, na zbycie w trybie bezprzetargowym działek 

gminnych nr 1280/5 o pow. 0,0316 ha oraz nr 1280/6 o pow. 0,0190 ha położonych przy ul 
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Krzywej w Nisku. Tego bloku uchwał dot. będzie jeszcze dalszy projekt uchwały ujętej w 

dzisiejszym porządku obrad w sprawie nabycia przez Gminę działki nr 1279/4. Sprawa ta 

wiąże się ze sprawą uregulowania stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowę ul. 

Krzywej oraz rozdysponowania gruntów, które zostają pomiędzy ul. Krzywą a działkami 

stanowiącymi własność osób prywatnych. Gruntów tych nie objęto trasą projektowanej drogi. 

Wcześniej zostały już zawarte porozumienia z właścicielami gruntów przyległych do tych 

dwóch działek, gdzie ustaliliśmy sposób, w jaki Gmina te grunty sprzeda a oni je kupią. 

Wartość działki nr 1280/5 określono na kwotę 17 500 zł, a wartość działki nr 1280/6 na kwotę 

10 500 zł. Cena 1 m
2 
– 55 zł.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem obu projektów uchwał. 

 Radny B. Borowiec spytał ilu właścicieli działek sąsiednich ma prawo ich nabycia. 

Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że rzeczywiście jest wyrok sądowy zgodnie, z którym w 

bezprzetargowej sprzedaży mogą uczestniczyć osoby, które mogą poprawić warunki 

zagospodarowania swoich działek. Zatem wyrok ten teoretycznie mógłby dot. właściciela 

działki nr 1281, jednak uznaliśmy, że wówczas właściciel działki nr 1278/1 nie miałby 

dojazdu do drogi. Na uwagę radnego B. Borowca, że właściciel działki nr 1281 może zażądać 

rewizji decyzji o sprzedaży tej działki bez jego wiedzy, Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że 

nie jest on w niewiedzy gdyż uczestniczył w pracach na gruncie i nie wnosił sprzeciwu. 

Ponadto w tej sprawie bardziej ryzykowne byłoby dla gminy ograniczenie sprzedaży działki 

dla dwóch osób i wykupienie jej przez właściciela działki nr 1281 i brak dojazdu do działki nr 

1287/1.  

Nie zadano więcej pytań, ani nie zgłoszono uwag, Rada Miejska w Nisku w 

głosowaniu jawnym, kolejno jednogłośnie podjęła uchwały:  

UCHWAŁĘ Nr XXVII/214/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko (zał. nr 15). 

 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/215/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko (zał. nr 16). 

 

12/ Następne dwa projekty uchwał przedstawione przez Kierownika Z. Drewniaka dot. 

uregulowania gruntów przy ul. Leśnej w Nisku. Wniosek o regulacje tj. o nabycie działki nr 



26 

 

2668/7 złożyła właścicielka działki nr 2668/5. Przez wiele lat działka ta była przez nią od 

Gminy dzierżawiona. Na tym etapie Gmina zauważyła, że kiedyś planowano tam drogę na 

zapleczu działek przy ul. Leśnej, która miała wlot obok działki nr 2668/5. Droga taka musi 

mieć min. szerokość 5 m. Rozpoczęto rozmowy z właścicielką działki nr 2668/5 żeby wlot tej 

drogi obok jej działki miał szerokość 5 m, a żeby tak było to musielibyśmy od niej odkupić 

grunt o pow. 1 m
2. 

W trakcie tych rozmów właścicielka działki zwróciła uwagę, że jej 

budynek jest postawiony w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki i dobrze byłoby to 

uregulować i zaproponowała zamianę gruntów tj. działki nr 2668/6 o pow. 1m
2 

za działkę 

gminną nr 2594/58 o pow. 0022 ha. Sprawa ta została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd 

Osiedla Nr 7- Moskale. Zatem pierwszy projekt uchwały dot. sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym działki gminnej nr 2668/7 o pow. 0,0198 ha na rzecz właścicielki działki nr 

2668/5. Natomiast drugi projekt uchwały dot. zamiany nieruchomości gdzie Gmina Nisko 

uzyskuje działkę nr 2668/6 za działkę nr 2594/59 z dopłatą na rzecz Gminy w wysokości 

odpowiadającej różnicy wartości zamienianych nieruchomości tj. 925 zł. plus VAT. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem obu projektów uchwał. 

Nie zadano żadnych pytań Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, kolejno 

jednogłośnie podjęła uchwały:  

UCHWAŁĘ Nr XXVII/216/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko (zał. nr 17). 

 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/217/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany 

nieruchomości (zał. nr 18). 

 

13/ Kierownik Z. Drewniak poinformował, że projekt uchwały dot. nabycia na rzecz Gminy 

Nisko nieruchomości nr 1321/1 o pow. 0,0449 ha położonej w Nisku na osiedlu Malce. 

Proponujemy nabycie tej działki z przeznaczeniem na urządzenie drogi osiedlowej 

równoległej do ul. Sopockiej. Część gruntów pod tą drogę została już przez Gminę 

wykupiona. Droga ta jest pokłosiem nieważnego już planu zagospodarowania przestrzennego 

dla osiedla Malce. Wartość nabywanego gruntu została określona przez rzeczoznawcę na 

kwotę 25 975 zł.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, 

jednogłośnie podjęła:  

UCHWAŁĘ Nr XXVII/218/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w Nisku (zał. nr 19). 

 

14/ Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że projekt dot. nabycia na rzecz Gminy Nisko 

nieruchomości nr 1279/4 o pow. 0,0081 ha z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Krzywej w 

Nisku. Jest to grunt niezbędny dla Gminy żeby tę ulicę zrealizować. Wartość nabywanego 

gruntu została określona przez rzeczoznawcę na kwotę 5 210 zł. Cena za 1m
2 

działki – 64,32 

zł. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu uchwały. 

 Radny B. Borowiec spytał, dlaczego cena jest tak wysoka, najwyższa w porównaniu 

do poprzednich projektów uchwał. Czy kiedy Gmina coś kupuje to ma płacić więcej a kiedy 

ktoś od Gminy kupuje to płaci mniej.  

Kierownik Z. Drewnika wyjaśnił, że cena wynika z opracowania rzeczoznawcy i jest to 

jednak rodzaj kompromisu z ich strony wobec przepisów prawa. Wynika to z tego że dwie 

działki położone obok siebie, z których jedna jest Gminy a druga osoby prywatnej mają różną 

cenę gdyż wartość działki gminnej – to X plus 23%VAT, a wartość działki prywatnej to X. W 

ten sposób rzeczoznawcy starają się te różnice w cenie wyrównać.  

Nie zadano więcej pytań Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła:  

UCHWAŁĘ Nr XXVII/219/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w Nisku (zał. nr 20). 

 

15/ Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że przedmiotem nabycia na rzecz Gminy Nisko jest 

działka nr 57/1 o pow. 0,0496 ha położona w Nowej Wsi. Działka ta nabywana jest na rzecz 

Gminy Nisko w związku z wybudowaniem na niej przepompowni ścieków (wraz z 

ogrodzeniem, rurociągiem kanalizacyjnym grawitacyjnym i tłocznym, studniami rewizyjnymi 

oraz kablem energetycznym). Zabudowa terenu odbyła się za zgodą właściciela gruntu w 
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formie umowy. Wartość nabywanego gruntu została określona przez rzeczoznawcę na kwotę 

13 065 zł.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla 

przedstawił pozytywną opinię Komisji względem projektu uchwały. 

Nie zadano żadnych pytań Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, 

jednogłośnie podjęła:  

 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/220/16 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w Nisku (zał. nr 21). 

 

Ad. 10 

Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady Osiedla Nr 5 – Warchoły – M. Urban zaprosił obecnych na 

premierę przedstawienia „Mniejsze dobro” w wykonaniu Teatru Kontynuacja, która odbędzie 

się w dniu 10 listopada br. 

 Radny T. Surdyka odnośnie sprawy zanieczyszczeń sieci wodociągowej przez wtórne 

osady, powiedział, że można temu w prosty sposób przeciwdziałać. Wystarczyłoby żeby 

MZK wyegzekwował w każdym budynku założenie tzw. zaworów zwrotnych 

antyskażeniowych, przede wszystkim tam gdzie mieszkańcy korzystają z hydroforów. 

Wówczas zanieczyszczenie wtórne sieci w ogóle nie powinno mieć miejsca. Należy 

zobowiązać mieszkańców do założenia zaworów zwrotnych antyskażeniowych, potem 

skontrolować i pozbywamy się tego problemu w prosty sposób. Równie łatwo można sobie 

też poradzić z ubytkami wody, należy wymienić stare plomby na nowe -plastikowe. Chciałby 

żeby w przyszłym roku nie było już informacji ze strony Prezesa MZK, że mamy wtórne 

zanieczyszczenia sieci i duże ubytki wody.  

 Radny B. Borowiec odnośnie uzbrajania terenów inwestycyjnych przypomniał, że 

Burmistrz obiecywał spotkanie z przedstawicielem Agencji Strefy Tarnobrzeskiej - Panem 

Cholewińskim, chciałby wiedzieć, na jakim etapie ta sprawa jest. Zgłosił też interpelację w 

imieniu mieszkańców odnośnie siłowni terenowej obok Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku. Jeden 

ze sprzętów jest uszkodzony i to zniszczenie ciągle postępuje. Czy ktoś jest odpowiedzialny 

za nadzór nad tym sprzętem, należałoby tam wykonywać regularnie przeglądy. Prosi o 

interwencję albo o zabezpieczenie sprzętu żeby nie można go było używać, demontaż lub 

naprawę. 
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 Radna G. Karnat złożyła podziękowania Panu M. Beerowi – Prezesowi 

Stowarzyszenia Malczańskiego za zorganizowanie dystrybucji pomocy żywnościowej dla 

osób potrzebujących. Ogrom pracy włożony w tę akcję zasługuje na pochwałę i uznanie.  

Pan M. Beer poinformował, że projekt dystrybucji żywności jest organizowany od września 

br do maja następnego. W ramach projektu, co miesiąc będzie dystrybuowana żywność, na 

jedną osobę będzie przypadać 50 kg produktów. W pierwszym miesiącu z pomocy 

skorzystało 557 osób i zgłaszają się nowe osoby potrzebujące ich liczba wzrosła już do 700. 

Należy też podkreślić pomoc Gminy i OPS-u w realizacji tego projektu. Projekt ten będzie 

trwał do 2020r. 

 Radny M. Folta odnośnie modernizacji placu zabaw w Parku Miejskim w Nisku, 

powiedział, że nowe urządzenia tam zainstalowane cieszą się bardzo dużym powodzeniem, 

dzieci ustawiają się w kolejkach. Mamy nadzieję, że więcej tego typu obiektów na terenie 

Gminy powstanie. Można by też było rozważyć utworzenie tam parku linowego. 

Przewodniczący Rady Osiedla Nr 9 – Tysiąclecie – T. Błażejczak złożył wniosek o 

zabezpieczenie w budżecie Gminy Nisko na 2017r odpowiednich środków dla zarządów 

osiedli niebędących sołectwami. Środki te usprawniłyby działalność osiedli. 

 Prezes Z. Kuziora poinformował, że złożony przez MZK wniosek na uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie  aglomeracji Nisko” uzyskał pozytywną opinię 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W piśmie otrzymanym z POIiŚ w dniu 10 

października br, mamy informację, że nasz projekt został oceniony pozytywnie wg kryteriów 

merytorycznych I stopnia i uzyskał 27 punktów na 36 możliwych (75%). 

Ponieważ w I-szym naborze dotacje otrzymywały wnioski od 21 pktów, zatem jest prawie 

pewność w uzyskaniu dofinansowania na złożony przez nas wniosek. Odnośnie przekroczeń 

poziomu glinu na sieci w Nowosielcu i Kończycach to w ostatnim okresie czasu między 5 a 

27 września była czyszczona tam sieć- łącznie 14 km sieci wyczyszczono. Dlatego też nie 

powinno tam być już takiego problemu. Obecnie spółka wykonuje szereg projektów 

związanych z krótkimi odcinkami sieci wod.-kan., dlatego w tym miejscu apeluje do 

wszystkich mieszkańców, którzy dotychczas nie posiadają tych przyłączy o składanie do 

MZK stosownych wniosków. Wyraźnie poprawiła się, jakość wody, w ciągu ostatnich trzech 

lat wyczyszczono 40 km sieci wodociągowej, ale mamy łącznie 187 km tej sieci. W tym ok. 

60 km sieci na tzw. kielichu, która powoduje największe starty wody. Na dzień obecny koszty 

ponoszone na skutek strat wody wynoszą ok. 50 000 zł, a koszt wymiany 1 km wodociągu to 

wydatek rzędu od 2,5 do 3 mln zł. Zatem wymianę tej sieci trzeba sobie odłożyć na 

przyszłość, bo z rachunku ekonomicznego wynika, że nie opłaca się tego robić chyba, że 



30 

 

dostalibyśmy dofinansowanie rzędu, 90% co jest nierealne. Poinformował też, że obecnie 

używane są tylko plomby plastikowe innych się już nie używa, ale do momentu wymiany 

starych liczników, (co 5 lat) stare plomby muszą jeszcze być użytkowane. Przyznał, że 

zastosowanie tzw. zwrotnych zaworów antyskażeniowych to dobry pomysł zwłaszcza na 

terenach wiejskich gdzie dużo gospodarstw ma własne ujęcia wody.  

Następnie Burmistrz –J. Ozimek udzielił odpowiedzi na zadane wyżej pytania i złożone 

wnioski.  

- radnemu B. Borowcowi: odbyło się spotkanie z Panem Z. Cholewińskim – prezesem 

Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, wstępnie omówiono, co jest możliwe a co nie, 

uzyskaliśmy informacje, że następują zmiany regulacyjne w tworzeniu stref, a także żeby 

przyśpieszyć prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania 

przestrzennego, dlatego przyśpieszamy te sprawy. Kolejne spotkanie powinno się odbyć na 

przełomie stycznia/lutego. W tym miejscu prośba do radnych z Nowosielca, w drugiej części 

miejscowości trzeba znaleźć możliwość budowy drogi dojazdowej poprzecznej do obwodnicy 

tzw. serwisówki. Uzgadnialiśmy z MZK możliwość doprowadzenia tam wodociągu i 

kanalizacji ciągiem drogowym. Nie dostaliśmy natomiast żadnej nadziei, co do terenów 

prywatnych, Agencja raczej tego tematu unika chce prowadzić rozmowy z samorządami. 

Jeżeli będzie możliwość wykupu gruntu to wtedy jesteśmy w stanie przygotować szerszy 

zakres dot. to szczególnie gruntów w  Zarzeczu. W tej chwili MZK uzgadnia doprowadzenie 

do terenów w Zarzeczu sieci wod-kan. Za stan techniczny siłowni terenowej odpowiada 

dyrektor- przekaże mu te sprawę, MZAM wykonywał w br. przegląd wszystkich placów 

zabaw. Faktycznie te starsze palce zabaw wymagają napraw. Dalej poinformował, że jest 

wniosek, który już kilka razy się powtarza żeby utworzyć place zabaw dla mniejszych dzieci, 

dlatego w przyszłym roku będziemy chcieli zakupić mniejsze urządzenia i domontować je na 

palcach zabaw.  

- sugestia radnego M. Folty żeby park linowy w Parku Miejskim utworzyć to pomysł 

ciekawy, ale należy wziąć pod uwagę, że tego typu obiekt musi być obsługiwany przez 

fachowe służby. Niemniej jednak temat rozważymy czy byłaby taka możliwość.  

- Przewodniczącemu Rady Osiedla Nr 9: sprawę dodatkowych środków dla zarządu osiedli 

przekaże prawnikom żeby sprawdzili czy jest taka możliwość, rozważymy wniosek, jeżeli 

prawo na to zezwala. 

Dalej poinformował, że wpłynęły wnioski spółdzielni mieszkaniowych dot. 

współfinansowania budowy dróg wewnątrzosiedlowych, zgodnie ze wstępną deklaracją 

wspólnymi siłami będziemy się starali część tych dróg uregulować.  
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Przewodniczący Rady Osiedla Nr 9 zwrócił uwagę, że statut osiedla zatwierdzony przez Radę 

przewiduje możliwość zagwarantowania środków dla zarządów osiedli.  

Przewodniczący Rady odczytał informację Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Nisku, 

który prowadzi nabór na bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe wraz ze stażami dla 

młodzieży. Szczegółowe informacje można znaleźć w placówce OSZ w Nisku, która 

funkcjonuje obok RZEC w Nisku oraz na ulotkach informacyjnych.  

Nie zadano więcej pytań czy wniosków Przewodniczący Rady zamknął realizację 

punktu.  

 

Ad.11 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady W. Ślusarczyk zamknął XXVII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 

16
20

. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała 

Katarzyna Nawrocka 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk 
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