
 R O T O K Ó Ł    Nr XXIX/16

  sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 24 listopada 2016r 

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

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

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych (lista obecności w załączeniu) oraz:

- Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – J. Ozimka,

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską,

- przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu OŚ – A. Adamskiego,

- przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Nisku – J. Zycha,

-  Z-cę Komendanta Powiatowego PSP – K. Skrzypka,

- Komendanta Miejsko-Gminnego OSP – M. Czecha,

- główna księgową MZK – T. Sądej oraz 

sołtysów,  przewodniczących  zarządów  osiedli,  przedstawicieli  lokalnych  mediów  oraz

mieszkańców.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów sesji z 26 września 2016r i 24 października 2016r.

3. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Ocena stanu środowiska naturalnego w Gminie i mieście Nisko.

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016r.

6.Informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Nisku  o  stanie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016r.

7. Sprawozdanie z działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nisko za

2016 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3/ uchwalenie „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

9. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.
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Porządek posiedzenia Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad 2.

Protokoły sesji z dnia 26 września 2016r i 24 października 2016r przyjęte zostały jednogłośnie bez

uwag.

Ad 3.

Burmistrz J.Ozimek poinformował m.in., że :

-  uczestniczył  w  konferencji  na  temat  funkcjonowania  Państwowych  i  Ochotniczych  Straży

Pożarnych, są zmiany w finansowaniu,

- odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania,

-  Burmistrz  uczestniczył  w  naradzie  z  ministrem  infrastruktury  A.Adamczykiem  przy  okazji

podpisania dokumentów odnośnie budowy obwodnicy Niska i Stalowej Woli,

-  Burmistrz  uczestniczył  w  halowych  zawodach  piłki  nożnej  organizowanych  przez  niżański

garnizon z okazji 11 Listopada,

- Burmistrz uczestniczył w naradzie na temat obchodów wojewódzkich Święta Policji w przyszłym

roku, które odbędzie się w Nisku i będzie połączone z wręczeniem sztandaru Komendzie w Nisku,

- z udziałem Pani Premier odbyła się w Łańcucie duża konferencja dotycząca Via Carpatia, po 10

latach do tematu wrócono,

-  wbudowano  kamień  węgielny  pod  salę  gimnastyczną  w  Zarzeczu,  ławy  fundamentowe  już

gotowe, budowa ruszyła,

- odbyła się premiera sztuki „Mniejsze dobro” w reżyserii M.Urbana. Udane przedsięwzięcie, warte

zwrócenia uwagi.

-  Burmistrz  uczestniczył  w  Komitecie  Oceny  Projektów  Inwestycyjnych  w  sprawie  S  19,

ostatecznie zatwierdzony odcinek Zapacz – Sokołów w wersji W5J z drobną zmianą, że będzie

dokumentacyjnie  rozpracowany  węzeł  Zapacz,  ale  fizycznie  nie  będzie  realizowany.

Rozpracowanie dokumentacyjne przygotuje do włączenia przyszłej S 74 w ten węzeł.

- w Dubiecku na spotkaniu PSST przedstawione zostały założenia reformy oświaty i wynika z nich,

że jak rząd zapowiada, tak będzie to realizowane,

- odbyły się dwa spotkania sztabu kryzysowego dotyczące nadchodzącej zimy i przygotowania do

niej,

- odbyła się gala seniora połączona z wręczeniem odznaki „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko”,

Z tematów inwestycyjnych Burmistrz poinformował:

- Złożono wnioski o dofinansowanie zadań z RPO w ramach 4.4. Kultura

1. Przebudowa Oficyny Pałacowej w Nisku  na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji – konkurs

ogólny wartość  zadania  1,8mln, dofinansowanie 1.5 mln 
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2. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

-Przebudowa i rozbudowa budynku NCK w Nisku – konkurs dla MOF wartość zadania 6,6 mln

dofinansowanie  2 mln,

Zadania zakończone

- "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej i  ul.   Rzeszowskiej – Bocznej I”

- Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową  na ul. Żeromskiego i Sienkiewicza.

-  „Budynek magazynowy na Os. Podwolina w  Nisku” 

-  „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sanitariaty w budynku PSP nr 1 i ZS nr 2 w Nisku”.

Trwa realizacja zadań:

-  „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 i na osiedlu Malce, oraz placów zabaw

przy Przedszkolu Nr 1 i na osiedlu Podwolina w Nisku” – zadanie dofinansowane z

-  Przebudowa części budynku PSP nr 4 w Podwolinie   na przedszkole nr 2 w Nisku – zadanie

dofinansowane z RPO

-  Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola nr 1 w Nisku. zadanie dofinansowane z RPO

-  Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy PSP nr 4 w Podwolinie – Nisku.  Zadanie

dofinansowane z RPO  .

Burmistrz poinformował, że o inwestycjach drogowych szczegółowa informacja będzie podana na

następnej sesji.

Ad 4.

Przewodniczący poprosił przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Kier.

A.Adamskiego o przedstawienie informacji o stanie środowiska na obszarze Gminy (zał nr 1).

Kierownik Adamski podziękował za zaproszenie i możliwość przedstawienia tematu. Podkreślił, ze

Województwo Podkarpackie należy do najmniej zanieczyszczonych w Polsce.  Ma duże obszary

leśne, ciekawe okazy fauny i flory, ale istnieje też przemysł ( strefa tarnobrzeska i strefa mielecka)

 i jego wpływ na środowisko jest mocno odczuwalny. Poinformował, że 45% województwa zostało

poddanych  różnego  rodzaju  formom  ochrony  przyrody,  ale  istnieją  wciąż  problemy  od  lat

monitorowane przez IOŚ. Od lat utrzymują się niekorzystne trendy w zakresie zanieczyszczenia

powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych. Wydawałoby się, że emisje przemysłowe  

z roku na rok maleją, ale przy niewielkim zmniejszeniu się pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5  

w powietrzu wciąż duże przekroczenie jest  groźnego dla  człowieka benzo(a)pirenu – 7 krotne,

zwłaszcza  w  sezonie  grzewczym.  Z  uwagi  na  długotrwały ten  proces  organy samorządowe są

zobligowane do opracowania i wdrożenia procedury naprawczej. Oczywiście chodzi o samorząd

szczebla wojewódzkiego. W ramach tego programu naprawczego realizowanych jest szereg działań

w  wyniku  których  te  stężenia  pyłów  powinny  być  niższe.  Do  działań  tych  należą  działania
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edukacyjne  mające  uzmysłowić  szkodliwość  spalania,  to  działania  inwestycyjne  polegające  na

termomodernizacji budynków, wymiana urządzeń grzewczych na nowoczesne systemy. Zaznaczył,

że również komunikacja jest znacznym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. Podkreślił,  że

punkt  pomiarowy  usytuowany  przy  ul.  Szklarniowej  jest  włączony  do  krajowego  systemu

monitoringu  powietrza  i  jego  dane  można  śledzić  na  bieżąco  na  stronie  Podkarpackiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jeśli  chodzi  o  wody powierzchniowe A.Adamski  stwierdził,  że  również od lat  trudno osiągnąć

wymagane dla wód  wskaźniki unijne, od szeregu lat realizowany jest olbrzymi Krajowy Program

Oczyszczania Ścieków, który na przestrzeni ostatnich 15 lat spowodował na terenie Województwa

Podkarpackiego  budowę  70  oczyszczalni  ścieków.  Już  ok  56%  ludności  podłączona  jest  do

kanalizacji lub innych urządzeń oczyszczających. Przed 15 laty było to mniej niż 20%. Przyznał, że

nie przekłada się to jednak szybko na poprawę jakości wód. W chwili  obecnej 73% JCWP nie

spełnia ramowej dyrektywy wodnej.

Dalej  poinformował,  że  dużo  badań  jest  prowadzonych  nad  hałasem  i  szczególnie  hałasem

komunikacyjnym.  Na ten  rodzaj  zanieczyszczenia  środowiska   narażonych  jest  najwięcej  ludzi

np.50% mieszkańców Rzeszowa odczuwa tę uciążliwość. Oczywiście są miasta, gdzie może być

gorzej, ale tez są działania zmierzające do ograniczenia tej uciążliwości poprzez wyprowadzenie

ruchu poza miasto, zwłaszcza samochodów ciężarowych.

Kierownik  A.Adamski  stwierdził,  że  unormowanie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi

przyniosło  wiele  korzyści  dla  środowiska.  Praktycznie  nie  ma  na  terenie  Województwa

Podkarpackiego  składowiska  odpadów,  które  nie  spełniałoby  wymogów  ochrony  środowiska.

Bardzo ograniczona została ilość odpadów, które w sposób nie  segregowany były gromadzone na

wysypiskach, duży jest odzysk odpadów do wtórnego wykorzystania.

Radna  A. Stępień zauważyła, że przedstawiona informacja nie zawiera danych o gospodarce

ściekowej. Zapytała dlaczego nie ma słowa na ten temat. Dalej zapytała o tabelę 2.1. Zestawienie

wyników klasyfikacji  potencjału  ekologicznego,  stanu chemicznego  i  stanu wód  w jednolitych

częściach wód powierzchniowych z terenu Gminy Nisko Barcówka ma w tabelce ocena spełniania

wymagań 2 razy nie, a 4 razy zły stan tych wód. Zapytała jaki to ma wpływ na mieszkańców i dla

samej Gminy Nisko?

Radny B.Borowiec przedstawił się, że jest radnym z Oś Tysiąclecia, gdzie mieszkańcy narażeni są i

na hałas z ul. Tysiąclecia i emisję szkodliwych związków z usytuowanych przy ul. Sandomierskiej

zakładów. Są pewne sugestie mieszkańców odnośnie nocnych zadymień osiedla i powinny one być

sprawdzone  przez  odpowiednie  służby  i  instytucje.  Zauważył  też,  że  usytuowanie  punktu

pomiarowego  przy  ul  Szklarniowej  jest  korzystne  o  ile  chce  się  mieć  dobre  wyniki,  ale
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niekoniecznie odzwierciedlające zagrożenia dla mieszkańców. Składa wnioski:

- by przenieść stację pomiarową z ul. Szklarniowej bliżej emitentów zanieczyszczeń,

-  by  WIOŚ  dokonał  pomiarów  zanieczyszczenia  powietrza  na  Oś  Tysiąclecia  w  związku  

z sygnałami, jakie zgłaszają mieszkańcy,

- mając na uwadze jakość wód powierzchniowych i w nawiązaniu do wypowiedzi Prezesa MZK,

który  na  łamach  prasy stwierdził,  że  od  stycznia  do  czerwca  mieliśmy 8-krotne  przekroczenie

dopuszczalnego  poziomu  zanieczyszczeń   na  zrzucie  ścieków.  Nie  wydaje  się  –  analizując

przedłożoną informację – by te przekroczenia mają znaczący wpływ na stan środowiska. Zaznaczył,

że prawnymi skutkowało na pewno, bo cofnięto pozwolenie wodno-prawne dla MZK. Nie widać

powiązania tej ciężkiej decyzji cofnięcia pozwolenia wodno-prawnego z przedstawionym opisem

stanu środowiska. Jeżeli nie ma takich zagrożeń, to chcielibyśmy wiedzieć, a jeżeli są, to kiedy były

takie analizy i czy Kierownik mógłby przybliżyć sprawę cofnięcia pozwolenia wodno-prawnego.

Przewodnicząca  Komisji  Pomocy Społecznej  G.  Karnat  wyraziła  zaniepokojenie  tym wzrostem

emisji benzo(a)pirenu. Co Wojewódzki Inspektorat robi – poza analizami -  by przeciwdziałać temu

zagrożeniu.

A. Madej – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1, nawiązując do wypowiedzi radnego B.Borowca

poinformował, że w centrum miasta , regularnie, każdego dnia w godzinach 4.30-5.30 pojawia się

słodkawy  duszący zapach spalania czegoś, może plastiku.

Przewodniczący Rady nawiązał do oceny stanu Barcówki: stan jest zły. Z jakiego powodu może

być tak zły stan. Kanalizacją jest objęty coraz większy obszar Gminy. Jest wprawdzie jeszcze ta

tuczarnia. Zapytał, jak robione są pomiary: na różnych odcinkach rzeki, czy na ujściu?

Burmistrz J.Ozimek zabierając głos wyjaśnił, że problem zrzutu ścieków o złych parametrach do

Sanu  zakończy  się,  bo  wniosek  jest  złożony,  będzie  dofinansowanie  i  będzie  przebudowa

oczyszczalni ścieków. Zgadza się natomiast ze stwierdzeniami radnego B.Borowca, bo Gmina nie

wyraziła zgody na rezygnację z opracowania oddziaływania na środowisko w zakresie poszerzenia

produkcji Armatoory. Był złożony wniosek do WIOŚ o kontrolę, kontrola się odbyła, ale wyników

jeszcze Gmina nie otrzymała. Coraz więcej o zakładzie się mówi w negatywnym kontekście, na te

zapachy zwraca uwagę coraz więcej ludzi. Również przychyla się do prośby o bliższe przyjrzenie

się temu obiektowi przemysłowemu. O szczególny nadzór.

Co  do  punktu  monitoringu  powietrza  rzeczywiście  od  lat  mieszkańcy  sugerują,  że  jest  to  złe

usytuowanie, bo ani pyły z elektrowni, ani dymy z Armatoory nie są namierzone, bo tak działa róża

wiatrów. Oczywiście, to są dywagacje nas, mieszkańców, którzy się na tym nie znamy. Jeżeli jest

inaczej prosimy o uzasadnienie.

Kierownik A. Adamski odpowiedział:
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-  czemu  nie  przedstawił  sprawy  ścieków?:  wspominał  o  Krajowym  Programie  Oczyszczania

Ścieków,  mówił  o  ilości  oddanych  do  użytku  oczyszczalni,  ale  nie  wchodził  w  szczegóły,  bo

wszystko jest na stronie internetowej WIOŚ:są raporty i oceny, są zbiorcze i pojedyncze. Wszystko

można szczegółowo przeczytać.

- potencjał jakości wód, który został opisany jako zły: procedura oceny jakości wody jest szalenie

skomplikowane.  Są  trzy  rodzaje  monitoringu,  który  służy  ocenie  wód:  badawczy,  operacyjny  

i  diagnostyczny.  Oceny  są  dokonywane  na  przestrzeni  6  lat.  Należy  zaufać  specjalistom,  że

wykonali to jak najlepiej. Jeżeli napisane jest, że jakość jest zła, to ona nie spełnia norm.

- odnośnie hałasu i powietrza na Oś Tysiąclecia : aparatura funkcjonuje już ponad 20 lat na ul.

Szklarniowej i bada określone przepisami grupy związków, które muszą być sprawozdawane i tylko

te.  Oczywiście  pojawiły  się  w  tym  czasie  nowe  związki,  które  dają  np.  te  zapachy,  ale  ich

monitoring nie obejmuje, bo nie są wciągnięte na listę tych, które jest obowiązek monitorować.

Trwają próby prac nad ustawą tzw. odorową, ale jakoś nie może ona zaistnieć. Społeczeństwo coraz

większą uwagę zwraca na zapachy, ale badań się nie wykonuje.

Hałas na Oś Tysiąclecia to coraz większa liczba samochodów, co jest problemem wszędzie. Dopiero

nowe rozwiązania komunikacyjne to zmienią, są widoki na obwodnicę miasta.

-  benzo(a)piren i co robimy w tej  sprawie – A.Adamski wyjaśnił,  że  benzo(a)piren jest ściśle

związany z pyłami,  bo łączy się  z nimi.  Jeżeli  są pyły to  występuje ten związek.  Na szczeblu

Województwa,  Marszałek  Województwa  tworzą  programy,  które  mają  ograniczać  emisję  tych

substancji. Są działania edukacyjne, finansowe umożliwiające wymianę pieców. Najprościej można

odpowiedzieć  na  pytanie  :co  robimy?  Informujemy  społeczeństwo  i  dajemy  Marszałkowi

Województwa  możliwość uruchomienia programu naprawczego. Potem WIOŚ ma obowiązek, czy

program jest realizowany na szczeblu powiatowym i gminnym. W przypadku barku realizacji takich

programów naprawczych WIOŚ nakłada na dany samorząd karę.

- Kierownik A.Adamski stwierdził, że wniosek o przeniesienie punktu pomiaru powietrza należy

skierować ewentualnie bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektora,  który nadzoruje monitoring

powietrza w skali województwa. Stwierdził, że akurat w jego ocenie lokalizacja tego punktu jest

bardzo  dobra.  Jest  tendencja  by  zwiększać  ilość  punktów  pomiarowych,  ale  czy  to  dałoby

satysfakcjonującą  odpowiedź  na  problemy  mieszkańców  Tysiąclecia,  to  trudno  powiedzieć.  Z

własnej praktyki wie, że stacja taka ma zasięg ponadlokalny.

- co do cofnięcia pozwolenia wodno-prawnego dla MZK poinformował, że rzeczywiście Spółka jest

zobowiązana prowadzić badania samokontrolne zrzucanych ścieków. Był okres, że były one bardzo

złe. Cofnięte zostało wówczas to pozwolenie, za ten okres będzie prowadzone postępowanie karne,

od  momentu  cofnięcia  pozwolenia  kar  nie  może  WIOŚ nakładać,  ale  od  tego  czasu  jest  inna
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uciążliwość finansowa – podwyższona opłata, ale to Marszałek Województwa nalicza. Zaznaczył,

że  po  zastosowaniu  pewnych  działań  naprawczych  jakość  ścieków  zrzucanych  do  Sanu  jest

zdecydowanie lepsza, a modernizacja oczyszczalni ścieków na dobrej drodze.

- zła jakość wody w Barcówce – A. Adamski przypomniał, że w Województwie Podkarpackim 55-

56% mieszkańców jest  podpiętych  do  urządzeń  kanalizacyjnych.  Reszta  ścieków powinna  być

teoretycznie  gromadzona  w  zbiornikach  bezodpływowych  i  systematycznie  wywożona  do

oczyszczalni  ścieków.  Nadzór  nad realizacją  tego  obowiązku  sprawuje  wójt,  burmistrz.  Ma on

możliwość kontroli, czy wszystko odbywa się należycie. Dodał, że wody w ciekach badane są w

określonych  punktach.  Zaznaczył,  że  nie  szuka  WIOŚ  przyczyn  i  nie  kontroluje  szczegółowo

monitorowanych  wód,  bo  obowiązkiem  właściciela  jest  dbanie  o  wdrażanie  programów

naprawczych, więc i szukanie przyczyn. WIOŚ musiałby rozbudować struktury, by tak szczegółowo

móc wchodzić w kontrolowane problemy. Zrealizowanie zakresu szerszego, niż nałożony jest w

obecnej sytuacji trudne.

Radna  A.  Stępień  zauważyła,  że  na  jej  pytanie  nie  ma  odpowiedzi:  nie  neguje,  że  stan  wód

Barcówki jest zły, ale co to oznacza dla mieszkańców?

A. Adamski wyjaśnił, że woda ta nie ma zastosowania do celów pitnych, nie ma tam kąpieliska

żadnego.  Jakość  tej  wody  limituje  możliwości  jej  wykorzystania  przez  mieszkańców.  Dla

pojedynczego mieszkańca raczej nie ma to znaczenia.

Radny B.Borowiec  stwierdził,  że  pytanie  Przewodniczącego to  pytanie  o  skuteczność  kontroli:

robimy kontrolę i wskazujemy źródło zanieczyszczenia. Zawsze w kontroli trzeba wskazać źródło

naruszenia  norm.  Zaznaczył,  że  on  jednak  powraca  do  zgłoszonych  kwestii:  mieszkańcy  Oś.

Tysiąclecia, zwłaszcza tych bloków przy ulicy mogą dochodzić swoich roszczeń również na drodze

sądowej, ale muszą mieć pomiary natężenia hałasu. Chciałby wiedzieć od kogo mogą mieszkańcy

uzyskać takie dane, które pozwolą złożyć im zbiorowy pozew przeciwko właścicielowi drogi. Do

kogo  mieszkańcy  powinni  się  zwrócić  w  tych  dwóch  kwestiach:emisji  z  zakładu  i  pomiaru

natężenia hałasu? Czy teraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska? Czy to jako

Rada, czy władze Gminy? Dalej zapytał czy nadal obowiązuje WIOŚ konieczność zawiadomienia o

zamiarze kontroli i czy jednorazowe przekroczenie cokolwiek znaczy, czy raczej obowiązuje roczna

informacja zakładu o wysokości emisji?

Kierownik  A.Adamski  wyjaśnił,  że  plany  monitoringu  WIOŚ  są  przyjmowane  na  2-3  lata,

zatwierdzane i trudno je zmienić. Mniej więcej raz na 5 lat każde miasto jest monitorowane co do

natężenia hałasu i oczywiście to nie badania prowadzone jednego dnia: w każdej porze roku muszą

być robione pomiary. Trudno teraz mu odpowiedzieć, kiedy Nisko było monitorowane jeśli chodzi

o  natężenie  hałasu.  Zdaniem  A.Adamskiego  to  w  Starostwie  są  gromadzone  dane  odnośnie
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natężenia  hałasu  i  Starosta  obliguje  służby  odpowiednie  do  opracowania  i  wprowadzenia

programów naprawczych i tą drogą mogą się mieszkańcy domagać ekranów, asfaltu cichobieżnego.

WIOŚ  jest  raczej  od  monitorowania  i  kontroli  realizacji  programów  naprawczych.  Nie  jest

instytucja kontrolującą wszystko, bo nie ma takiej możliwości.

Przewodniczący W.Ślusarczyk podziękował przedstawicielowi WIOŚ za przybycie i przedstawienie

Radzie informacji o stanie środowiska na obszarze Gminy Nisko.

Ad 5.

Informacja Komendy Powiatowej Policji przedłożona Radzie (zał nr 2) została radnym przesłana

wraz z zaproszeniem na sesję.

Przewodniczący poprosił przybyłego na posiedzenie przedstawiciela Policji J.Zycha o przybliżenie

tematu.

Naczelnik Wydziału Prewencji J. Zych przeprosił w imieniu Komendanta, że ten nie mógł osobiście

przybyć na sesję a następnie poinformował, że przedstawione Radzie Sprawozdanie obejmuje okres

8  miesięcy  br.  W  okresie  tym,  do  końca  sierpnia  2016r  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko

stwierdzono  206  przestępstw  tj  o  135  mniej  do  analogicznego  okresu  2015r,  uzyskując

wykrywalność na poziomie 79,8%.

W  strukturze  przestępczości  występującej  na  terenie  Gminy  Nisko  przeważają  przestępstwa

kryminalne, których do września 2016r stwierdzono 135. Drugimi w kolejności są przestępstwa

drogowe, stanowiące 21 czynów. Przestępstw gospodarczych stwierdzono 18.

Zaznaczył, że głównymi kategoriami przestępstw kryminalnych są przestępstwa przeciwko mieniu

stanowiące  na  terenie  Gminy Nisko  79 czynów oraz  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu,

których  do  końca  sierpnia  br.  stwierdzono  na  terenie  Gminy 7.  Wśród  przestępstw  przeciwko

mieniu dominują przestępstwa kradzieży – 27 czynów oraz kradzież z  włamaniem – 22 czyny.

Natomiast  przestępstw dotyczących  uszkodzenia  mienia  stwierdzono  10.  J.  Zych podkreślił,  że

notuje  się  systematyczny  spadek  ilości  tej  kategorii  przestępstw  i  jednocześnie  systematyczny

wzrost  ich  wykrywalności.  Zaznaczył,  że  przeważają  tu  tzw.  przestępstwa  okazjonalne,  

o  niewielkich  stratach,  wynikające  często  z  braku  właściwego  zabezpieczenia  mienia  przez

właścicieli np. roweru, torebki, telefonu komórkowego.

Dalej  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  poinformował,  że  nieznaczny  odsetek  przestępstw

kryminalnych stanowią przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do września 2016r

na  terenie  Gminy  Nisko  odnotowano  22  tego  typu  przestępstwa  a  na  terenie  Powiatu  –  56.

Zaznaczył, że nie chodzi tu o wzrost aktywności dealerów narkotykowych, czy zapotrzebowania na

narkotyki.  Na  statystyki  ma  wpływ  aktywność  policjantów,  wprowadzanie  nowych,  bardziej

skutecznych  metod  działania  Policji,  jak  również  aktywna  postawa  nauczycieli,  rodziców  i
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dyrektorów szkół widzących potrzebę walki ze zjawiskiem narkomanii.  Podkreślił,  że wskaźnik

wykrywalności na terenie Gminy i Powiatu jest wysoki i wynosi 85,9%.

Obok przestępstw kryminalnych najliczniejszą kategorię stanowią przestępstwa drogowe, których

stwierdzono na terenie Gminy 21, z czego 17 to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Trzecią główna kategorią są przestępstwa gospodarcze, których stwierdzono 18, a wykrywalność

wyniosła 85,3% i jest porównywalna do wykrywalności tych przestępstw w całym powiecie.

Jeśli chodzi przestępczość nieletnich Naczelnik poinformował, że w omawianym okresie ujawniono

3 nieletnich sprawców czynów karalnych oraz 6 nieletnich pod wpływem alkoholu. Osoby te nie

były zatrzymane w izbie wytrzeźwień, ale zostały przekazane prawnym opiekunom. Prowadzone

były  również  spotkania  zarówno  z  rodzicami,  nauczycielami  i  uczniami  w  trakcie  których

omawiano akty prawne i konsekwencje ich naruszania. Spotkań z uczniami w omawianym okresie

było 21 a z nauczycielami – 17.

Dalej poinformował, że w okresie ośmiu miesięcy 2016r z terenu Gminy i Miasta Nisko procedurą

„Niebieskiej  Karty” objęto 39 rodzin.  Każdorazowo Niebieska Karta jest  kierowana do zespołu

interdyscyplinarnego, gdzie podejmowane są decyzje co do formy pomocy poszkodowanej osobie.

Na terenie Gminy i Miasta Nisko funkcjonariusze przeprowadzili 146 interwencji domowych.

Naczelnik  J.Zych  poinformował,  że  w  omawianym  okresie  na  terenie  Powiatu  Niżańskiego

policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nisku ujawnili 2554 wykroczeń, za które:

- nakładali mandaty karne – 1539,

- kierowali wnioski do Sądu o ukaranie sprawcy – 361,

- zastosowali pouczenie – 654.

Poinformował, że wśród ogólnej liczby wykroczeń największą stanowią wykroczenia przeciwko

przepisom ruchu drogowego, które najczęściej były popełniane na drogach krajowych Nr 19 i 77,

gdzie  odbywa  się  największy  ruch  pojazdów  i  tam  właśnie  występuje  największe  zagrożenie

wypadkami  oraz  kolizjami  w  ruchu  pojazdów.  Do  września  2016r  na  drogach  Gminy  Nisko

zaistniało  203 zdarzeń drogowych z  czego 18 zdarzeń to  wypadki  drogowe a  185 to  kolizje.  

W wyniku wypadków 1 osoba poniosła śmierć, natomiast 21 zostało rannych. W ramach realizacji

harmonogramu  działań  drogowych  przeprowadzono  akcje  pod  kryptonimami:  Prędkość,  Pasy,

Bezpieczna droga do szkoły, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Ferie 2016, BUS, TRUCK,

Alkohol i narkotyki, Bezpieczne wakacje, Trzeźwy poranek, Bezpieczny weekend.

Wiceprzewodniczący T. Oleksak podziękował Naczelnikowi J. Zychowi za przedstawienie tematu i

poprosił o pytania.

Radny B. Borowiec zauważył, że chce zwrócić uwagę na przyczyny zdarzeń na drogach, które nie

są  wymienione  w  Sprawozdaniu,  a  stwarzają  realne  zagrożenie:  chodzi  o  nieprawidłowe  lub
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nieczytelne oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Ma na myśli przejścia dla pieszych, bo wbrew

pozorom  –  wg  statystyk  policyjnych  -  to  właśnie  na  przejściach  dla  pieszych  jest  najwięcej

wypadków śmiertelnych.  Ma na uwadze zwłaszcza szkołę na Oś Tysiąclecia:  jest  przejście,  ale

samochody mają  dużą  prędkość.  Może  nad  tym przejściem należałoby założyć  na  wysięgniku

oznakowanie,  że  jest  przejście  dla  pieszych?  Może  należy  zwiększyć  częstotliwość  pomiarów

prędkości  na tym odcinku.  Złożył  również interpelację  o zastosowanie przy przejściu przez ul.

Sandomierską  tzw „kocich oczek” tj migających światełek przed pasami. Tam wciąż zdarzają się

wypadki. Może należy pasy pomalować farbą fluorescencyjną, bo obserwuje, że i taką technikę się

stosuje. Szczególnie na ul. Sandomierskiej, gdzie widoczność jest rzeczywiście słaba, dochodzi do

częstych zdarzeń na drodze. Czy w tych obszarach o których wspomniał, Policja stwierdza istnienie

zagrożenia, czy miejsca te znalazły się na mapie zagrożeń i czy poszły odpowiednie wnioski do

właścicieli dróg o podjęcie działań minimalizujących zagrożenie.

Radny Podwoliny M. Pachla zwrócił się do przedstawiciela Policji z prośbą o przynajmniej próbę

poskromienia  kierowców quadów,  którzy  pastwią  się  nad  mieszkańcami  Podwoliny,  zwłaszcza

tych,  którzy  mieszkają  w  okolicy  zbiornika.  Nasilenie  ich  aktywności  następuje  zwłaszcza  

w weekendy. 10-15 maszyn szaleje po plaży. To jest i uciążliwość i zagrożenie.

Radny Zarzecza A.Drąg wnioskował o częstsze patrole na ul. Ługowej w soboty, gdy w Sydney są

dyskoteki. Po zakończeniu imprezy powracający demolują co się da: słupki, znaki drogowe.

Radny M. Folta zapytał o środowisko pseudokibiców: jak jest monitorowane?Jakie są zagrożenia?

Radny M.Juśko przypomniał, że było już pismo w sprawie sygnalizacji świetlnej i zarządca drogi

odpowiedział,  że  z  uwagi  na skrzyżowania  ulic  nie  ma możliwości  zainstalowania sygnalizacji

świetlnej. Ewentualnie Rada, czy Burmistrz raz jeszcze, przy wsparciu Policji może wnioskować o

sygnalizacje świetlną. To przejście przy TESCO rzeczywiście jest ciemne, zwłaszcza po deszczu. 

Odpowiadając  na  pytania  Naczelnik  J.Zych  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  nieprawidłowe

oznakowanie,  to  policjanci  maja  obowiązek  na  każdej  służbie  zwracać  uwagę  na  braki  w

oznakowaniu,  ewentualne nieprawidłowości i  na bieżąco Policja występuje do zarządcy drogi o

naprawienie problemu.

Jeżeli chodzi o dodatkowe oznakowanie przejścia na ul. Tysiąclecia to będzie to przeanalizowane,

był już wniosek mieszkańców i prawdopodobnie wystąpi Policja do zarządcy drogi. Zaznaczył, że

po takim wniosku zarządca drogi występuje o wykaz zdarzeń, jakie miały na tym przejściu lub w

okolicy miejsce.  Rzecz w tym,  że  dotychczas  nie  było  tam żadnych zdarzeń drogowych.  I  tak

będzie Policja zmuszona mu odpisać. Zazwyczaj po takiej korespondencji zarządca drogi stwierdza,

że nie widzi potrzeby dodatkowych oznakowań, bo nie ma żadnych zdarzeń. Niezależnie od tego,

taki wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych będzie wystosowany.
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Co do  przekraczania  prędkości,  poinformował,  że  liczba  policjantów  w  ruchu  drogowym  jest

ograniczona.  Na mapie zagrożeń jest  już zaznaczonych 48 punktów przekraczania prędkości na

terenie Powiatu. Ta mapa zagrożeń powoduje, że ciągle muszą Policjanci sprawdzać te miejsca,

różne miejsca nie tylko dotyczące przekraczania prędkości. Zauważył, że dopiero co była kontrola

prędkości na ul. Tysiąclecia i na 6 wystawionych mandatów było 6 mieszkańców Oś. Tysiąclecia.

Co do Podwoliny, to skieruje do radnego M. Pachli dzielnicowego celem uściślenia informacji, by

doprecyzować czas ewentualnego patrolu.

Co do ul. Ługowej zapisał i patrole będą częściej posyłane, choć i tak ,w soboty, są częściej tam

kierowane patrole.

Co do środowiska pseudokibiców, to jest specjalna komórka zajmująca się tym tematem. Czy to są

pseudokibice czy tylko fanclub Stalowej Woli. Oni bez pozwolenia Stalowej Woli nic nie zrobią.

Był ostatnio z nimi incydent w Jaśle i chociaż oni nie byli strona prowokującą, to jak było 50 osób,

tak 50 osób przyjechało z kwitkiem na 500 zł w ręce. Wiekowo to najczęściej uczniowie liceum-

gimnazjum. Środowisko jest cały czas monitorowane.

Więcej pytań nie zadano.

Wiceprzewodniczący T.Oleksak podziękował Naczelnikowi J.Zychowi i zamknął realizacje punktu.

Ad 6.

Również informację o stanie  bezpieczeństwa w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  (zał  ner  3)

radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję.

Wiceprzewodniczący poprosił Komendanta K. Skrzypka o przedstawienie sprawozdania.

Komendant  wyjaśnił,  że  w  zastępstwie  Komendanta  przedstawi  informację.  Poinformował,  że

przesłana Radzie Informacja obejmowała okres do 30.09 br, obecnie uzupełniona zostanie do 20

listopada  br.  Wyjaśnił,  że  źródła  zagrożeń  zasadniczo  nie  zmieniły  się.  Była  już  mowa  

o zagrożeniach  w ruchu drogowym i  tu  musi  dodać,  że  właśnie wśród miejscowych zagrożeń,

innych niż  pożary,  których na  terenie  Gminy Nisko w omawianym okresie  było  134 aż  49  to

zdarzenia  w  ruchu  drogowym.  Ogólnie  spadła  ilość  pożarów  a  zwiększyła  się  ilość  innych

miejscowych zagrożeń w tym drogowych. Zauważył, że planowane wybudowanie S19 i obwodnicy

może wpłynąć na zmianę ilości tych zdarzeń drogowych. 

Poinformował, że na terenie Gminy Nisko działa Komenda Powiatowa PSP oraz 3 jednostki OSP 

w  tym  2  (  Nowosielec  i  Zarzecze)  działające  w  Krajowym  Systemie  Ratowniczo-Gasniczym.

Rozmieszczenie tych jednostek zapewnia dostateczna ochronę przeciwpożarową.

Jeśli chodzi o wyposażenie Komendy Powiatowej poinformował, że w 2015r pozyskała Komenda

samochód  komunikacyjno-operacyjny  Kia  Sportage  oraz  samochód  pożarniczy  typu  bus  do

podmiany strażaków będących w akcji. Brakuje samochodu gaśniczego cysterny (często korzystają
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z  samochody  Stalowej  Woli),  pompy  o  dużej  wydajności  (wydajność  1000  l/min),  zestawu

ratowniczo-gaśniczego i zapasu powietrza – 6 sztuk.

Komendant  poinformował,  że  w  2016r  ze  środków  KSRG  jednostkom  OSP  z  terenu  Niska

działającym  w  KS  przyznana  została  dotacja:  dla  Nowosielca  –  30  tys  zł  na  zakup  zestawu

hydraulicznego  urządzeń  ratowniczych  i  8  706  zł  dla  Zarzecza  na  zakup  ubrań  koszarowych,

rękawic specjalnych niepalnych, węży tłocznych, pasów strażackich, hełmów i latarek. Ponadto ze

środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przydzielono jednostce OSP Nisko pulę 3 570 zł na

zakup ubrań specjalnych.

Dalej poinformował, że w okresie do 20 listopada na terenie całego Powiatu było 546 zdarzeń z

czego na terenie Gminy Nisko 183, a w tym 47 pożarów, 134 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy

fałszywe.

Poinformował, że jednostki OSP z Gminy Nisko uczestniczyły: OSP Zarzecze w 18 zdarzeniach,

OSP Nowosielec w 15 zdarzeniach i OSP Nisko w 8 zdarzeniach. Poza terenem Gminy jednostki

OSP nie brały udziału.

Wśród tych 183 zdarzeń na terenie Gminy Nisko działało łącznie 425 zastępów straży pożarnej  

i 1005 strażaków w tym 45 razy udział brały zastępy OSP, co stanowi 14,5% wszystkich udziałów

w zdarzeniach na terenie Gminy Nisko oraz 310 zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 

w Nisku, co stanowi 85,5%ogółu zastępów uczestniczących w zdarzeniach na terenie Gminy.

W  ramach  czynności  kontrolno-rozpoznawczych  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  w  2016r

przeprowadzono łącznie 22 kontrole. W efekcie działań kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych

w 2016r w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Nisko wydano 9 opinii w

zakresie  spełnienia  warunków  ochrony  przeciwpożarowej,  9  stanowisk  w  zakresie  ochrony

przeciwpożarowej  w  sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem  budowlanym  oraz  6

decyzji  nakazujących  wykonanie  obowiązków  w  zakresie  spełnienia  wymagań  ochrony

przeciwpożarowej.

Komendant  Skrzypek  poinformował,  że  na  podstawie  statystyki  zdarzeń  stwierdzić  należy,  że

najwięcej jest zdarzeń na drogach krajowych Nr 77 i 19. Po zakończeniu procesu dosprzętowienia

specjalistycznego jednostki OSP w Nowosielcu w zestaw hydraulicznych urządzeń ratowniczych

będzie  ona  mogła  być  włączona  do  prowadzenia  działań  ratowniczych  w  wypadkach

komunikacyjnych na DK 19. Dodatkowo Komendant podkreślił, że w czasie ćwiczeń ratowniczych

stwierdzono potrzebę zapewnienia zjazdów do rzeki San. W obecnej chwili  stan brzegów rzeki

uniemożliwia szybkie i bezpieczne wodowanie sprzętu pływającego na rzece.

Na  zakończenie  wystąpienia  Komendant  podziękował  Burmistrzowi  i  Radzie  za  wspieranie

Państwowej Straży Pożarnej, również finansowe dzięki któremu w roku ubiegłym został zakupiony
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nowy samochód operacyjny, a w roku bieżącym nowy ponton z silnikiem zaburtowym.

Do przedstawionej informacji nie zadano żadnych pytań.

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi PSP i zamknął realizację punktu.

Ad 7.

Przewodniczący Rady poprosił Komendanta Miejsko-Gminnego OSP M. Czecha o przedstawienie

działalności jednostek OSP w Gminie Nisko (zał nr 4).

Komendant  M.  Czech  podkreślił,  że  mijający  rok  był  dobry  dla  strażaków  

i mieszkańców: było mniej zdarzeń do których strażacy wyjeżdżali, co przenosi się na zmniejszenie

kosztów. Zabezpieczone środki mogły być wykorzystane na uzupełnienie wyposażenia, które się

przyda  w  latach  następnych.  Podkreślił,  że  zakupiony  dla  jednostki  OSP  Nowosielec  sprzęt

hydrauliczny jest drogi ale bardzo przydatny. Dobra inwestycja. Poinformował, że przed dwoma

dniami zakupiono samochód lekki dla OSP Zarzecze. Również zakup kosztowny, choć samochód

używany.  Jest to 9-cio osobowy bus, który będzie służył do transportu sprzętu i ludzi. 

Komendant  podkreślił,  że  był  to  również  rok  wyborczy:  zmienili  się  trzej  naczelnicy  OSP:  

w Nowosielcu nowym Naczelnikiem został Cz. Cebula, w Zarzeczu Ł. Ślusarczyk a w Nisku J.

Torba. Jest to zdecydowana zmiana pokoleniowa, odmłodzona kadra mająca operacyjny nadzór nad

działalnością. W Nisku zmienił się również Prezes OSP – nowym Prezesem został R. Waszkiewicz.

Dalej  poinformował,  że  w  Zarządzie  Miejsko-Gminnym  nastąpiły  również  małe  zmiany,  ale

Komendantem Miejsko-Gminnym pozostał nadal M.Czech.

Poinformował, że warto zauważyć w temacie szkoleń, że 12 strażaków OSP (po 6 z Zarzecza  

i Nowosielca) przeszło testy w komorze dymowej. Jest to ciężki, wymagający egzamin dotyczący

strażaków z jednostek należących do KSRG. Prawdopodobnie każdego roku kolejna grupa będzie

przechodziła takie testy, bo raz na 5 lat taka próbę każdy powinien przejść. 

Również 6 strażaków OSP odbyło szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym w czasie

działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie było organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego

OSP i Komendę Powiatową Policji w Nisku.

Komendant omówił udział dzieci i młodzieży w Turniejach wiedzy Pożarniczej, udział MDP w

Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.  W dniu 27 marca 2016r w ZS Nr 3 w Nisku

przeprowadzono eliminacje  gminne Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy Pożarniczej.  Do turnieju

przystąpiło 31 osób ze szkół zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko, w tym 12 uczniów

szkół podstawowych, 14 uczniów gimnazjów i 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii

szkół podstawowych zwyciężyła Oliwia Skrzypek, w kategorii gimnazjalistów zwyciężył Cezary

Sagan a wśród młodzieży ponadgimnazjalnej Ewa Dryja z LO Nisko. Podkreślił, że Cezary Sagan

doszedł do szczebla centralnego i uzyskał tam 4 miejsce.
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Poinformował,  że  jednostki  OSP uczestniczyły  w  zabezpieczaniu  takich  wydarzeń  kulturalno-

rozrywkowych  i  impres  masowych  jak:  „Szkatuła”,  Piknik  rodzinny  w  Podwolinie,  Piknik  w

Zarzeczu, „Dni Niska”, Regaty Żeglarskie.

Komendant  podkreślił,  że  Orkiestra  Dęta  OSP Zarzecze  działa  już  ponad  20  lat  i  należałoby

zastanowić się nad zabezpieczeniem środków na nowe jej umundurowanie, bo wygląda już dosyć

biednie. Zapewnił, że ze swej strony postara się o dofinansowanie ze Związku OSP, ale pomoc

Gminy będzie nieodzowna.

Komendant podziękował wszystkim za zrozumienie potrzeb OSP. Zwrócił uwagę, że jednostka OSP

Nisko  odczuwa  brak  samochodu  gaśniczego,  co  powoduje,  że  nie  jest  wzywana  do  zdarzeń

bezpośrednio,  jedynie  działań  zabezpieczających.  Również  stan  techniczny  pomieszczeń  tej

jednostki,  zwłaszcza  sanitariaty  wymaga  natychmiastowych  działań.  Podkreślił,  że  jest

wypracowana pewna koncepcja w porozumieniu z Burmistrzem Gminy, ale wymaga ona jeszcze

przemyśleń tak w Urzędzie jak i w samej jednostce, bo wiąże się ona z decyzjami majątkowymi. 

Żadnych pytań do przedstawionej informacji nie zadano.

Przewodniczący  Rady  podziękował  Komendantowi  Gminn-Miejskiemu  OSP  za  przybycie  

i przedstawienie tematu. Następnie zamknął realizacje punktu.

Ad 8.

1/ Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik M. Nabrzeską o przedstawienie zmian w budżecie

na 2016r.

Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  przede  wszystkim  zmiany  dotyczą  dochodów  budżetu  ze  źródeł

zewnętrznych.  Gmina  Nisko  otrzymała  dotację  od  Samorządu  Województwa  Podkarpackiego  

w kwocie  43.000 zł  z  przeznaczeniem na  realizację  zadania  pn.„Budowa i  modernizacja  drogi

dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  obrębie  Racławic”  w  dziale  010  rozdziale  01042.  Wartość

zadania to kwota 84.552,23 zł.   W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów budżetu o

kwotę 43.000 zł a plan wydatków       o kwotę 84.552,23 zł.

Minister Finansów przyznał Gminie Nisko subwencję oświatową w kwocie 79.896 zł. W związku 

z tym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 79.896 zł z przeznaczeniem   na

dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Minister  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  przyznał  gminie  promesę  na  usuwanie  skutków

klęsk  żywiołowych  na  dofinansowanie  zadnia  pn.„Remont  drogi  gminnej  –  ul.  Nowa Boczna  

w Nisku” w kwocie 120.000 zł oraz zadania pn: „Remont ul. Pszennej” w kwocie 120.000 zł.  

W związku    z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 240.000 zł. 

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się

plan  wydatków o  kwotę  22.000  zł,  które  przeznacza  się  na  wkład  własny  –  w  związku  z
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przyznaniem dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym w dziale 854 rozdziale 85415.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:

-  z  działu  600 rozdziału  60016  §   6050 w kwocie  9000,00 zł  /przebudowa ul.  Nadjeziorze/  -

oszczędności poprzetargowe, 

-  z działu 921 rozdziału 92195 § 6220 w kwocie 95.000 zł   /dotacja  celowa  dla NCK na kino

cyfrowe/  i  z działu 600 rozdziału 60014 § 6300    w kwocie 17.500 /dotacja  dla Powiatu na

dokumentację przebudowy ul. Rzeszowskiej/ z uwagi na fakt, że zaplanowane zadania w 2016 r. nie

zostaną zrealizowane.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 12 700 zł /Budowa boiska wielofunkcyjnego

wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną i urządzeniami siłowni terenowej przy Gimnazjum Nr 1 w

Nisku / - oszczędności poprzetargowe. 

- z działu 600 rozdziału 60017 § 6050 w kwocie 104.552,23 zł z uwagi na fakt otrzymania dotacji w

dziale 010 rozdziale 01042 brakującą kwotę /41.552,23 zł/ przenosi się do działu 010 rozdziału

01042 § 6050 a kwotę pozostałą tj. 63 000 zł przenosi się:

- do działu 700 rozdziału 70005 § 6050 – 57.200 zł z przeznaczeniem na „Przygotowanie programu

Rewitalizacji dla GiM Nisko”

-  do działu 700 rozdziału 70001 § 6060 –  100.000 zł z przeznaczeniem na zakup miniciągnika

średniej mocy z osprzętem do koszenia, zamiatania i odśnieżania.

- do działu 926 rozdziału 92601  §  6050 – 40 000 zł z przeznaczeniem na „Dokumentację krytej

pływalni w Racławicach”,

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetu w

n.w. rozdziałach:

-  rozdział  85203 – 5.000 zł w związku z koniecznością zakupu zmywarki do naczyń z funkcją

wyparzania dla Środowiskowego Domu Samopomocy,

- rozdział 75023 – 5.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i usprawnienie istniejącej w Nisku

sieci hot-spotów.

Z uwagi na fakt, że zadanie pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku szkoły dla potrzeb

biblioteki publicznej w Nisku” w 2016 r. nie będzie realizowane zmniejsza się plan dochodów   

i wydatków budżetu w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 2.000.000 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 900 rozdziału 90003 § 4300 do 40002

§ 2630 w kwocie 21.700 zł z przeznaczeniem na dopłatę do taryfowych cen zaopatrzenia w wodę za

okres 1.11.2016 – 31.12.2016 r. w ślad za uchwałą Rady Miejskiej z października.

Pani Skarbnik zwróciła też uwagę na podstawę prawną uchwały: w związku z tym, że 18 listopada

ukazał się tekst jednolity ustawy o finansach publicznych w podstawie będzie Dziennik Ustaw  
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z 2026r poz. 1870.

Przewodniczący  J.Graniczny  poinformował  o  pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetu  i

Finansów względem przedstawionego projektu uchwały.

Radny Z. Łuka zapytał o te 40 tys zł na dokumentacje krytej pływalni: było w budżecie już

150 tys , więc ile będzie kosztowała dokumentacja tego obiektu?

Radna A. Stępień zwróciła uwagę, że miesiąc temu, przy ocenie wykonania budżetu za I

półrocze Burmistrz poinformował, że nie będzie realizowany łącznik do ul. Modrzewiowej i dach

na  budynku  przedszkola  w  Zarzeczu.  Teraz  okazuje  się,  że  biblioteka  również  nie  będzie

realizowana. Czy Burmistrz może podać jakie jeszcze zadania z budżetu są zagrożone, że nie będą

realizowane, bo już koniec roku i z finansami coś należy robić.

Radny B.Borowiec zapytał o program rewitalizacji i kwotę 57 200 zł: poprzedni program nie we

wszystkich aspektach został zrealizowany a już tworzymy nowy. Jaka jest jego rola, czy nie taniej

byłoby uzupełnić poprzedni program zamiast tworzyć nowy?

Dalej zapytał o „rozbudowę wraz z adaptacją części budynku szkoły na potrzeby biblioteki” - czy w

grudniu 2015r, gdy przenoszone to zadanie było w wydatki niewygasające spełniało ono kryteria

wydatków niewygasających  wg ustawy o finansach publicznych i  czy już wówczas były jakieś

zagrożenia  dla  realizacji  tego  zadania?  30  czerwca  było  to  zadanie  przesunięte  do  wydatków

bieżących i chciałby wiedzieć ile środków zostało wydatkowanych, czy było to zadanie „zerowe”?

Radny Borowiec zapytał też o dopłaty do wody: przecież Rada już podjęła uchwałę o dopłatach,

uchwałę która określała wysokość dopłaty do m3, określała jaka jest w tej sytuacji cena m3 wody.

Skąd znów dopłata do wody?

Radny Z.Łuka zapytał skąd konkretnie jest kwota 22 tys zł na stypendia?

Burmistrz wyjaśnił:

- pływalnia w Racławicach: zmiana kwoty, bo zmiana koncepcji: pierwotnie była jedna niecka  

a  teraz  jest  poprzeczna  niecka  ,  dodatkowo  jakuzzi  i  zupełnie  inne  uzbrojenie.  Stąd

niedoszacowanie  kosztów tamtej  dokumentacji,  choć  nie  ma  pewności  w  jakiej  kwocie  to  się

zamknie.

-  ul.  Modrzewiowa  –  po  prostu  nie  zgłosił  się  żaden  projektant,  przetarg  zostanie  ogłoszony

ponownie  i do skutku, bo dokumentację chcemy wykonać, jako że jest niezbędna do obwodnicy

Niska,

- biblioteka: nie ma tu żadnego „rolowania” budżetu, to nas wyrolowano w Ministerstwie: najpierw

były zachęty, wniosek złożony, a teraz brak pieniędzy i nasz wniosek nie przeszedł. Bibliotekę i tak

na Szopena będziemy przenosić,  ale  nie  z takim rozmachem i nie tak nowocześnie rozbudowy

dokonamy.
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-  Urząd  Marszałkowski  polecił  Programy  Rewitalizacji  zmienić  i  dostosować  do  nowych

warunków, łączy się to m.in. z MOFami, pracownicy tego nie są w stanie wykonać,

-  z  taryfami  to  chyba  jakieś  nieporozumienie:  była  podjęta  uchwała,  że  dopłaty  do  wody

utrzymujemy ale środków na dopłaty nie przeznaczyliśmy. Zmaterializowaniem tamtych zapisów

jest dzisiejszy zapis w uchwale o zmianie uchwały budżetowej.

Pani  Skarbnik  uzupełniła  wyjaśnienia  stwierdzając,  że  przekazywanie  środków  na  wydatki

niewygasające  nie  rodzi  zagrożenia  dla  wykonania  budżetu.  Wynika  to  z  ustawy  o  finansach

publicznych, z rozporządzenia Ministra Finansów odnośnie sprawozdawczości i jest jak najbardziej

prawidłowe.

Na pytanie radnego Łuki Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to dochody z najmu i dzierżawy mienia

gminnego.

Na  pytanie  radnej  A.Stępień,  czy  jeszcze  jakieś  wykonanie  zadania  jest  zagrożone,  Burmistrz

stwierdził, że nie widzi takiego.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXIX/222/16

w sprawie zmiany uchwa y bud etowej na 2016rł ż  (za  nrł  5)

2/ Pani Skarbnik wyja ni a, e projekt uchwa y w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku odś ł ż ł ś ś

nieruchomo ci przewiduje stawki w tej samej wysoko ci oprócz zapisów dotycz cych terenów podś ś ą

wodami  powierzchniowymi  stoj cymi  lub  wodami  powierzchniowymi  p yn cymi  jezior  ą ł ą

i  zbiorników sztucznych –  stawka zmienia si  z  4,58 z  na 4,54 z  od 1 ha powierzchni orazę ł ł

terenów  niezabudowanych obj tych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  ę

9  pa dziernika  2015  r.  o  rewitalizacji  i  po o onych  na  terenach,  dla  których  miejscowy  planź ł ż

zagospodarowania  przestrzennego  przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudow  mieszkaniow ,ę ą

us ugow  albo  zabudow  o  przeznaczeniu  mieszanym  obejmuj cym  wy cznie  te  rodzajeł ą ę ą łą

zabudowy, je eli od dnia wej cia w ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów up yn  okres 4ż ś ż ł ął

lat, a w tym czasie nie zako czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –  stawkań

zmniejsza si  z 3 z  na 2,98 z  od 1 m² powierzchni. Obie stawki przekracza y górne stawki i st dę ł ł ł ą

konieczno  zmiany.ść

Przewodnicz cy J.Graniczny przedstawi  pozytywn  opini  Komisji Bud etu i Finansów wzgl demą ł ą ę ż ę

projektu uchwa y.ł

Nie zadano adnych pyta . Rada Miejska w g osowaniu jawnym, jednog o nie podj a:ż ń ł ł ś ęł
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 U C H W A     Nr XŁ Ę XIX/223/16

w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ciś ś ś  (za  nrł  6)

3/ 

Burmistrz  objaśniając  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu Współpracy Gminy  

i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust  3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

stwierdził,  że co roku Rada taką uchwałę podejmuje,  formuła współpracy jest  ta  sama, podział

środków na zadania i konkursy. Nic nowego, ale corocznie należy uchwalić taki Program.

Przewodnicząca  G.Karnat  przedstawiła  pozytywna  opinię  Komisji  Pomocy Społecznej  i  Zadań

Publicznych na temat przedłożonego projektu uchwały.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

 U C H W A     Nr XŁ Ę XIX/224/16

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy 

i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017

rok (za  nrł  7)

Ad 9.

- Burmistrz poinformowa , e rusza Program Lokalnej Grupy Dzia ania i organizacje pozarz dowe,ł ż ł ą

stowarzyszenia powinny si  z nim zapozna  i skorzysta  ze rodków na dzia alno .ę ć ć ś ł ść

- Radny Z. uka  stwierdzi , e ma zastrze enia do pracy firmy odbieraj cej miecie Ł ł ż ż ą ś (za  nr 7) orazł

zada  pytania odno nie budowy krytej p ywalni w Rac awicach (za  7).ł ś ł ł ł

- radna A. St pie  przypomnia a,  e na dzisiejszej sesji omawiany by a stan rodowiska, zada aę ń ł ż ł ś ł

pytanie o gospodark  ciekow , w przedstawionym materiale informacji  o tym nie by o,  ale naę ś ą ł

stronie WIO  jest  powo anie si  na aktualizacj  programu ochrony rodowiska Gminy i MiastaŚ ł ę ę ś

Niska,  a  w tym dokumencie  nadal  s  zapisy,  e  nasza  oczyszczalnia  cieków jest  obiektem oą ż ś

wysokim standardzie wyposa enia, wysokim stopniu redukcji zanieczyszcze , zautomatyzowanymż ń

procesem redukcji  zanieczyszcze .  Radna zauwa y a,  e  takie  nieaktualne  zapisy s  na  stronień ż ł ż ą

Gminy,  bo  ona  wczoraj  to  sobie  wydrukowa a.  ł Tak  by  nie  powinno  i  prosi  o  przejrzenieć

dokumentów umieszczonych na stronie Urz du, pod k tem aktualno ci zapisów.ę ą ś

-  Radny  B.Borowiec  przypomnia ,  e  przed  miesi cem sk ada  interpelacj  w  sprawie  si ownił ż ą ł ł ę ł

terenowej i obluzowanego urz dzenia. Mia o to by  poprawione, ale nie jest. ą ł ć Prosi o interwencj .ę
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Dalej zg osi  proceder wysypywania zawarto ci mieciarek sprz taj cych miasto na dzia ki gminne,ł ł ś ś ą ą ł

sprzedane  w  drodze  przetargu  osobom  fizycznym.  Akurat  naby  dzia k  od  Gminy  przy  ul.ł ł ę

Piaskowej i obs uguj cy mieciark  stwierdzi , e zawsze si  tu wysypywa o. Prosi o interwencj  wł ą ś ę ł ż ę ł ę

tej sprawie i uporz dkowanie terenu.ą

Zapyta  jeszcze- w nawi zaniu do informacji przedstawiciela WIO , e jak  kar  za przekroczeniał ą Ś ż ąś ę

naliczy  WIO ,  a  na  czas  remontu  za  brak  pozwolenia  wodno-prawnego  b d  5krotne  op aty.ł Ś ę ą ł

Chcia by wiedzie  o jakich kwotach mo emy tu rozmawia ,  jak d ugo taka modernizacja mo eł ć ż ć ł ż

potrwa , ile to b dzie kosztowa o? Pyta, bo w korespondencji mailowej z Prezesem otrzyma  odć ę ł ł

niego informacj , e „wielokrotnie informowa  radnych na sesjach Rady Miejskiej, e ewentualneę ż ł ż

kary, które b d  zwi zane z op atami za nieprawid owo ci, za brak pozwolenia, b d  wliczone naę ą ą ł ł ś ę ą

poczet  ewentualnego  dofinansowania”.  Chcia by  si  dowiedzie ,  czy  rodki  przeznaczone  nał ę ć ś

remont mog  by  wydatkowane na kary.ą ć

-  Przewodnicz cy  Zarz du  O   Tysi clecia  T.  B a ejczak  po  raz  kolejny  zg osi  wniosek  ą ą ś ą ł ż ł ł

o utworzenie funduszu dla osiedli na wzór funduszu so eckiego.ł

- Radny Rac awic, Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej zapyta ,  czy przewidywane jest podj cieł ą ł ę

uchwa y o obni eniu ceny yta dla obni enia stawek podatku rolnego?ł ż ż ż

-  Przewodnicz cy  Zarz du  O  Centrum  1  poprosi  w  imieniu  mieszka ców  ul.  Bocznej  II  ą ą ś ł ń

o umieszczenie tabliczki  z nazwa ulicy,  bo poprzednia zosta a  zniszczona i  o zaprojektowanie  ł

i realizacje o wietlenia tej ulicy, bo jest tam ju  kilka domów.ś ż

Burmistrz odpowiadaj c wyja ni :ą ś ł

-  Takie  s  zapisy  w  regulaminie  odbioru  odpadów.  Ewentualnie  trzeba  regulamin  zmieni .ą ć

Szczegó owo odpowie radnemu na pi mie Kierownik Praco , bo za to odpowiada.ł ś ń

Co do dokumentacji p ywalni – jest na uko czeniu. W ostatnich dniach przysz o kolejne pismo zł ń ł

Ministerstwa Rolnictwa z Departamentu Gruntów – odrolnienie tego terenu przesuwa si  do ko caę ń

grudnia  br.  Gdy dokumentacja  b dzie  gotowa i  otrzymamy decyzj  o  odrolnieniu terenu Radaę ę

zostanie poinformowana.

- odno nie MZK odpowie G ówna Ksi gowa, obecna na sesji.ś ł ę

- si ownia je eli nie jest naprawiona, to ten, który polecenie otrzyma  dostanie reprymend , bo toł ż ł ę

zagra a bezpiecze stwu.ż ń

- funduszu osiedlowego nie b dzie, bo nie ma podstawy prawnej. Raz by a próba wprowadzenia go,ę ł

ale nie zda  egzaminu.ł

- na tej dzia ce maj  posprz ta . Jest przedstawiciel MZK i przeka e polecenie.ł ą ą ć ż

- tabliczki o których mówi  Pan Madej b d   zainstalowane.ł ę ą

Pani Skarbnik wyja ni a, e do naliczenia podatku rolnego w 2016r cena ś ł ż żyta wynosi a 53,75 z  ał ł
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do naliczenia w 2017r cena ta wynosi 52,44 z . Stawka podatku ulega wi c obni eniu. Podobnie jestł ę ż

ze stawka podatku le nego. Tez ulega obni eniu,  bo cena sprzeda y drewna w 2016r wynosi aś ż ż ł

191,77 z /m3 a na 2017 ma wynosi  191,01 z /m3 drewna.ł ć ł

G ówna Ksi gowa MZK T. S dej wyja ni a, e roczna op ata rodowiskowa wynosi 25000 z , wi cł ę ą ś ł ż ł ś ł ę

atwo obliczy , ile b dzie wynosi a 5-cio krotno  tej op aty. Co do kar umownych, jest akurat poł ć ę ł ść ł

szkoleniu, na którym by a z Prezesem i dziwi si  tej odpowiedzi, bo kary umowne nie s  kosztemł ę ą

kwalifikowanym. Tu jest jakie  niezrozumienie lub nieporozumienie. Pan Radny przeka e jej tegoś ż

maila i Ksi gowa wyja ni to, gdy b dzie ju  Prezes.ę ś ę ż

- Przewodnicz cy Rady poinformowa , e sesja bud etowa b dzie w dniu 14 grudnia, zaproszeniaą ł ż ż ę

zostan  wys ane. Projekt bud etu i zaproszenia na posiedzenie Komisji radni ju  otrzymali. Ostatniaą ł ż ż

sesja w roku b dzie 29 grudnia.ę

- Radny G.Bis stwierdzi , e kto  jest winien, e oczyszczalnia zosta a wyeksploatowana do „0”  ł ż ś ż ł

i teraz ju  s  naliczane kary. Mo e nale a oby wcze niej reagowa  i remont przeprowadzi . Ktoż ą ż ż ł ś ń ć ś

powinien by  poci gni ty do odpowiedzialno ci.ć ą ę ś

Burmistrz  wyja ni ,  e  s  remonty  bie ce,  remont  kapitalny  i  likwidacja  maj tku  trwa ego.ś ł ż ą żą ą ł

Oczyszczalnia mo e jeszcze 3 – 4 lata funkcjonowa  przy drobnych poprawkach technicznych.ż ć

Póki s  wi c rodki unijne robimy remont kapitalny, wyprzedzaj c niejako etapy. Najwa niejsze, eą ę ś ą ż ż

uda o si  pozyska  rodki i b dzie zrobiona nowa oczyszczalnia.ł ę ć ś ę

Przewodnicz cy Rady podkre li , e fakt zaj cia ą ś ł ż ę przez wniosek 14 miejsca w kraju i otrzymanie 10

mln z  dotacji to powód do dumy i uznania dla MZK.ł

Wi cej pyta  nie zadano.ę ń

Ad 10

Przewodnicz cy W. lusarczyk zamkn  XXIX sesj  Rady Miejskiej w Nisku o godz 16.25.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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