
R O T O K Ó Ł    Nr XXX/16

  sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 14 grudnia 2016r 

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXX sesję  VII kadencji Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący

W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych (wg listy obecności) oraz:

- Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – J.Ozimka,

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską,

- Radcę Prawną – A. Barć,

- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę,

- Kierownika Rejonu GDDKiA – Cz. Łopuckiego,

- Dyrektora ZDP – Z. Lacha,

- Dyrektora CUW – A. Krawiec,

- Dyrektora  NCK „Sokół” - A. Sochacką,

- Dyrektora Biblioteki Miejskiej – I. Nemeczek,

- Kierownika ZBM – K. Zyburę,

Kierowników  Referatów  UGiM,  sołtysów,  przewodniczących  zarządów  osiedli,  przedstawicieli

lokalnych mediów i mieszkańców Gminy.

Przewodniczący stwierdził, że na sali jest obecnych 20 radnych, obrady są prawomocne.

Następnie przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołów sesji z 14 listopada 2016r. i 24 listopada 2016r.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad nt. realizacji inwestycji drogowych 

na terenie Gminy Nisko w 2016r.

5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich nt. realizacji inwestycji drogowych na 

terenie Gminy Nisko w 2016r.

6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. realizacji inwestycji drogowych na terenie 

Gminy Nisko w 2016 r.

7. Informacja Burmistrza nt. realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Nisko w 2016r.

8.Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza.
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9.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

10.Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i wniosków radnych.

11.Odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej i 

wniosków radnych.

12.Dyskusja nad wnioskami, poprawkami i ich przegłosowanie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 

2017-2020.

14.Podjęcie uchwały budżetowej na 2017r.

15.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Nisko oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania.

2/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Nisko. /tryb przetarg nieograniczony, działka zabudowana położona przy ul. 

Wolności i PCK w Nisku/.

3/określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Nisko 

na rzecz najemców tych lokali oraz określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali

mieszkalnych i wysokości stawek procentowych bonifikat.

4/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości położonych w 

obrębie Niska. /działki pod realizację ul. Krzywej w Nisku/.

5/ wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Nisko. /lokal na 

prowadzenie usług medycznych w Nowosielcu/.

6/wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. /działka 

położona przy ul. Kilińskiego w Nisku, na potrzeby Stowarzyszenia Wędkarsko-Przyrodniczego 

„Akwen nad Skrzynką”/.

7/ przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2017.

16.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz zgłosił  wniosek o wycofanie w pkt 15, pdpkt 4:  nabycie pod realizacje ul.  Krzywej.

Burmistrz poinformował,  że wszystkie dokumenty są gotowe, ale właścicielka gruntu odmówiła

podpisania porozumienia. Nawet w dniu dzisiejszym była próba skontaktowania się z ta osobą. Bez

skutku. Należy ten projekt uchwały zdjąć z porządku obrad.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła tak zmieniony porządek posiedzenia.

Ad 2.
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Protokoły sesji z 14 listopada 2016r i 24 listopada 2016r Rada Miejska przyjęła bez uwag.

Ad 3.

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

- odbyła się duża konferencja dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

omówiono zadania wykonane i sygnalnie zapowiedziano, że w 2017 powinny ruszyć w szerszym

zakresie nabory na następne zadania.

- młodzież zorganizowała duży, świąteczny kiermasz własnych wyrobów. Należą się gratulacje.

- podpisana została umowa na zabezpieczenie środków na ul. Pszenną, to realizacja w ramach tzw:

„powodziówek”,

- odbył się III festiwal nauki w gimnazjum,

-  obchodzony  był  Dzień  Odlewnika,  spotykają  się  odlewnicy  dawnego  Województwa

Tarnobrzeskiego,

- z okazji Mikołaja dla mieszkańców Gminy odbył się bezpłatny koncert H.Kunickiej,

- mikołajki dla dzieci odbyły się w NCK 5 grudnia,

- podpisana została ostateczna wersja promesy na termomodernizację ZS nr 3 i PSP Nr 4,

- spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia AK na okręg Stalowej Woli i Niska, chcą wydać książkę,

szczegółowych uzgodnień nie było,

-  odbyło  się  spotkanie  z  prezesami  wszystkich  spółdzielni  z  Osiedla  Tysiąclecia,  omówiono

wstępnie zasady współpracy Gminy z tymi spółdzielniami.

Burmistrz zaznaczył, że dziś należy mówić zwłaszcza o inwestycjach drogowych, bo taki punkt

obrad jest przewidziany. Radni otrzymali szczegółową informację. Burmistrz uzupełni ją w tym

punkcie.

Poinformował również,  że właśnie wpłynęła  do Urzędu decyzja  Ministra  Rolnictwa w sprawie

zgody na odrolnienie 18ha gruntu, w miejscu gdzie ma być realizowana inwestycja krytej pływalni.

Ad 4.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  radni  otrzymali  krótka  informację  na  temat  realizacji

inwestycji  drogowych na terenie  Gminy Nisko prowadzonych przez GDDKiA (zał  1).  Poprosił

obecnego na posiedzeniu Kierownika Cz. Łopuckiego o przybliżenie Radzie tej informacji.

Kierownik  Cz.  Łopucki  poinformował,  że  Generalna  Dyrekcja  ogółem  na  utrzymanie  dróg

krajowych na terenie Gminy i Miasta Nisko wydatkowała 4 161,1 tys zł. Zaznaczył, że na bieżące

utrzymanie dróg tj  remonty cząstkowe nawierzchni,  odnowa oznakowania poziomego,  koszenie

traw z pasa drogowego itp. wydatkowano 770 tys zł, a na zadania inwestycyjne; 3 391,1 tys zł.

Wśród zadań inwestycyjnych największe, już na ukończeniu to remont drogi krajowej Nr 19  na

odc.  Zarzecze – Nisko – kwota 2 654,3 tys  zł.  Wykonano również  m.in.  remont chodnika dla
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pieszych  przy drodze  krajowej  Nr  19  w Nowosielcu  –  2002m,  wartość  –  502,5  tys  zł,remont

chodnika przy Nr 19 w Nisku – długość 389m, wartość 124,2 tys zł, remont jezdni nad kolektorem

w ul. Sandomierskiej – 40,1 tys zł.

Kierownik Cz. Łopucki zaznaczył, że na 11 gmin w Powiecie na Gminę Nisko wydał 1/3 budżetu.

Poinformował, że w roku przyszłym przewidywane są zwłaszcza remonty chodników, jako, że były

one  wykonywane  w  latach  80-tych  i  wymagają  modernizacji.  Wykonywane  są  nawierzchnie  

z kostki betonowej, bezfazowej dla bezpieczeństwa i komfortu.

Jeśli  chodzi  o  obwodnicę  Stalowej  Woli  i  Niska  Kierownik  poinformował,  że  w  listopadzie

rozpoczął się II etap przetargu tj zaproszenie oferentów do złożenia ofert: „Zaprojektuj, wybuduj”.

Poinformował, że do II etapu dopuszczonych zostało 19 firm. W czerwcu 2017r planowane jest

podpisanie  umowy z  wyłonioną  firmą  na  realizację  zadania.  Firma  musi  drogę  zaprojektować,

uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji i zrealizować ją w terenie. Podkreślił, że opracowanie

projektu budowlanego planuje się na maj 2018 a uzyskanie zrid-u na październik 2018, przekazanie

placu budowy – listopad 2018r i realizacja  - 21 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego.

Jeżeli chodzi o drogę S 19 – odcinek od Lasy Janowskie do Sokołowa Małopolskiego: podzielone

to jest na 6 odcinków i każdy będzie oddzielnie procedowany: luty 2017 – zaproszenie do składania

ofert (II etap) w przetargu „zaprojektuj, buduj”, wrzesień 2017r – podpisanie umowy  z wybranym

oferentem, grudzień 2018 – uzyskanie zrid-u, marzec 2019 – rozpoczęcie robót budowlanych, maj

2021 – zakończenie inwestycji. Promesa na realizację tych odcinków jest już podpisana.

Radny K.Tabian, w imieniu mieszkańców Oś. Nr 5 podziękował za remont chodnika i zapytał, czy

jest przewidziany dalszy remont chodnika od ul. Piaskowej do Małej Obwodnicy?

Kierownik Łopucki wyjaśnił, że ten remont został celowo zatrzymany, bo na tym odcinku chodnik

pokrywa  się  z  projektowaną  ścieżką  rowerową  od  zalewu  do  Małej  Obwodnicy.  Dodatkowe

nakłady byłyby nieekonomiczne.

Dalej radny K.Tabian zgłosił wnioski:

- o wytyczenie i wykonanie przejścia dla pieszych na drodze DK 19 na Oś. Warchoły w rejonie

sklepu  „Refleks”.  Klienci  nie  maja  możliwości  bezpiecznego  i  zgodnego  z  przepisami  ruchu

drogowego  przejścia  na  drugą  stronę  jezdni.  W  ostatnich  latach  doszło  do  3  wypadków

śmiertelnych, którego ofiarami byli piesi.

-  o  zainstalowanie  dodatkowych  elementów  odblaskowych  na  nieoświetlonych  przejściach  dla

pieszych. Zauważył, że mogą to być niewielkie koszty, a wyraźnie poprawia bezpieczeństwo na

naszych drogach.

Przewodniczący Rady zapytał o możliwości doprowadzenia tej ścieżki, chodnika o którym

mówił Przewodniczący K.Tabian do mostu w ul. Rzeszowskiej i zwłaszcza wykonania remontu
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tego mostu. Przewodniczący podkreślił, że wraz z Burmistrzem nie raz zwracał się do Generalnej

Dyrekcji w tej sprawie. Most ma wszelkie pozwolenia i uzgodnienia. Brakuje tylko środków na

realizację.  Przewodniczący  podkreślił,  że  nawet  do  parlamentarzystów  były  wystąpienia  w  tej

sprawie. Bez skutku. Zapytał o szanse realizacji tego mostu.

Kierownik  Łopucki  przyznał,  że  most  ma  pozwolenie  na  budowę,  wszelkiego  rodzaju

uzgodnienia,  ale  nie  ma  środków  na  sfinansowanie  tej  przebudowy.  Podkreślił,  że  jest  w

ogólnopolskim programie remontowania mostów. W tej chwili trudno powiedzieć kiedy będą na

niego środki. Zaznaczył, że Rejon otrzymuje dosyć późno środki na swoje inwestycje.

Radny S. Jaskot z Nowosielca zauważył, że miejscowość ma ok 6 km długości i jest tylko

jedno przejście dla pieszych koło szkoły. Przy obecnym natężeniu ruchu powinny być wykonane

jeszcze dwa – trzy przejścia zwłaszcza do sklepów spożywczych.

Radny T.  Surdyka  zapytał,  czy  w ciągu  najbliższych  dwóch  lat  chodnik  w Nowosielcu

będzie  

w całości zakończony i czy ścieżka rowerowa będzie zrealizowana przed ukończeniem S19, bo

potem już środków na  inwestowanie  w obecną DK 19 nie  będzie.  Mieszkańcy pozostaną  z  tą

uciążliwością,  a  to  6  km potrzebnej  inwestycji.  Generalna  Dyrekcja  przed  oddaniem tej  drogi

powinna zrealizować te inwestycje.

Radny  B.Borowiec  zwrócił  uwagę,  że  przed  dwoma  miesiącami  w  ramach  interpelacji

sugerował  rozważenie  zainstalowania  tzw.  „kocich  oczek”  jako  dodatkowego  oznakowania

przejścia dla pieszych. Chciałby ponowić ten wniosek, by nawet w ramach pilotażu przy jednym z

przejść na ul. Sandomierskiej zainstalować te migające „kocie oczka”.

Zapytał też, czy jest możliwość przy malowaniu przejść, oznakowań poziomych, stosować farbę

fluorescencyjną?  Taka  farba  doświetlałaby  dodatkowo  jezdnię.  Podkreślił,  że  to  są  proste

rozwiązania, które mogłyby dużo poprawić w kwestii bezpieczeństwa.

Radny M. Juśko – zawodowo policjant, zauważył, że w 2016 było na terenie Powiatu Niżańskiego

3 wypadki śmiertelne z udziałem pieszych: 2 w Racławicach i jeden w Ulanowie. W mieście nie

jest tak źle, choć oczywiście wszystko, co poprawia bezpieczeństwo jest potrzebne i zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia – T.Błażejczak ponowił wniosek o rozważenie

możliwości  zainstalowania  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  ul.  Tysiąclecia  i  ul.

Sandomierskiej.

Drugim  wnioskiem  zgłoszonym  przez  Przewodniczącego  T.  Błażejczaka  było  rozważenie

możliwości wkomponowania ronda w skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i ul. Głowackiego. Poprawiłoby

to wydatnie bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu.

Radny Z. Łuka zapytał, czy na drodze Nisko-Stalowa Wola, ten pas pobocza po prawej stronie,
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który był oddzielony słupkami nie może być tymczasowo oznakowany jako ścieżka rowerowa?

Odpowiadając Kierownik Cz. Łopucki wyjaśnił, że:

- na chodniki w Nowosielcu nie otrzymuje specjalnych środków. Po prostu w ramach utrzymania

bieżącego to realizuje.  Wyraził  przekonanie,  że przed oddaniem S19 całość inwestycji  zostanie

zrealizowana.

-  co  do ul.  Sandomierskiej  były wnioski  o  poprawę bezpieczeństwa na przejściach.  Zmienione

zostały znaki d6 ze zwykłych na fluorescencyjne. Są one widoczne z daleka dużo lepiej niż zwykłe.

Jeśli  chodzi  o odblaski,  to  stosuje  się  je poza miastem, w miejscach niedoświetlonych.  Tu jest

centrum miasta i oświetlenie uliczne. Trudno będzie taką koncepcję przeforsować, takie odblaski

zamontować na jezdni. 

- nie ma oznakowania poziomego fluorescencyjnego. Mogą być dodatkiem do farby mikrokule,

które tworzą refleksy świetlne przy światłach samochodów. Kierownik Łopucki poinformował, że

może odblask nie jest zbytnio widoczny, bo wykonawca się zmienił w ostatniej chwili, pomalowano

tylko  najniebezpieczniejsze  przejścia  w  mieście,  ale  w  okresie  wiosennym,  przy  ponownym

całkowitym oznakowaniu dróg ten odblask będzie.

- sprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej i ul. Tysiąclecia jest zgłoszona 

i wpisana do krajowego programu poprawy bezpieczeństwa.

-  żeby  z  pobocza  do  Stalowej  Woli  zrobić  ścieżkę  rowerową  należałoby  zmienić  parametry  

i organizację ruchu. Nie ma takich sygnałów z Policji, nie ma wskazań. Jest utrudnienie, ale nie jest

zasadne dokonanie takich głębokich zmian.

- jeśli chodzi o przejście dla pieszych na wysokości sklepu „Refleks” Kierownik poinformował, że

przejścia  wyznaczane  są  komisyjnie.  W  skład  komisji  wchodzi  przedstawiciel  Komendy

Wojewódzkiej, zarządcy drogi i samorządu. Dodatkowo musi być wniosek w tej sprawie złożony.

Wiosną znów komisja wyjedzie w teren, ale jaki będzie wynik pracy takiej komisji, to trudno dziś

przesądzać.

Przewodniczący  K.Tabian  przekazał  przygotowany  w  tej  sprawie  wniosek  na  ręce

Przewodniczącego Rady.

Więcej spraw ani pytań nie zgłoszono.

Burmistrz J.Ozimek podkreślił, że dla Gminy Nisko kluczowymi zaplanowanymi inwestycjami są:

ścieżka rowerowa do Nowosielca i chodnik w Racławicach. Zwrócił się do Kierownika, by bronił 

w razie środków na te zamierzenia. Zapytał też, czy jest szansa, by od ronda w kierunku bloków

leśnictwa wykonać nową nawierzchnię na DK 19 w okresie 2 – 3 najbliższych lat.

Kierownik Rejonu Nisko Cz. Łopucki potwierdził, że te dwa odcinki: od ronda do ul. Rzeszowskiej

Bocznej  i  od ul.  Rzeszowskiej  Bocznej  do lasu są ujęte  w planach remontów. Zapewne środki
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zostaną przekazane.

Kierownik  Łopucki  korzystając  z  okazji,  złożył  życzenia  świąteczne  dla  Rady  Miejskiej  

i Burmistrza Gminy i Miasta.

Również Przewodniczący Rady podziękował za przekazaną i przedstawioną Radzie informację oraz

przekazał świąteczne życzenia.

Ad 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Z. Wydra przesłał

dla  radnych  informacje  nt  realizowanych  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  na  terenie  Gminy

Nisko  inwestycji  drogowych  (zał  nr  2),  ale  osobiście  nie  przybył  i  nie  delegował  swojego

pracownika na sesję w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 6.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przesłał na ręce Przewodniczącego informację o realizacji

inwestycji drogowych na terenie Gminy i Miasta Nisko (zał nr 3).

Obecny na sesji Dyrektor Z.Lach poinformował, że właśnie dróg powiatowych jest najwięcej: ok

300  km  na  terenie  całego  Powiatu.  Wśród  powiatów  województwa  podkarpackiego  właśnie

niżański pozyskuje najwięcej środków na drogi z różnych źródeł.

Jeśli chodzi o nawierzchnię dróg powiatowych na terenie Gminy Nisko, to jest ona w ponad 90%

wyremontowana. Do poprawienia pozostała ulica Rzeszowska, ale inwestycja ta jest na 5 miejscu w

punktacji i środki są prawie pewne i będzie mogła być ta droga w pełni przebudowana, nie będzie to

remont,  ale właśnie przebudowa. Droga będzie miała ścieżkę rowerową, chodnik,  odwodnienia.

Dyrektor  Lach  zaznaczył,  że  właśnie  przebudowa  ul.  Rzeszowskiej  jest  wkomponowana  w

realizację ścieżki rowerowej od zbiornika w Podwolinie aż do drogi 77: będą te same parametry tej

ścieżki na całej długości. Podkreślił, że nawierzchnie są właściwie poprawione, ale pozostała do

wykonania infrastruktura. W Zarzeczu jest prawie skończona ta ścieżka i chodnik. Droga wygląda

tak, jak wyglądać powinna. Zostanie jeszcze uzupełnione oznakowanie poziome. Poinformował, że

wzdłuż ul. Ługowej zamontowane zostały bariery energochłonne, jako że były monity, iż rów jest

głęboki,  niebezpieczny. Tylko takim rowem można było wodę odprowadzić z tej  drogi. Wiosną

będą tam dopracowane szczegóły i droga jest dobra i bezpieczna.

Poinformował  również,  że  poprawione  zostały  pobocza  przy  ul.  Tysiąclecia,  ale  sam nie  jest  

z efektu zadowolony, zabrakło trochę środków i dopiero na wiosnę do tematu Zarząd Dróg powróci.

Remonty cząstkowe właśnie od tej drogi się rozpoczną.

Jeśli  chodzi  o chodnik w Podwolinie  Dyrektor ZDP podziękował radnemu M.Pachli  i  radnemu

Powiatu – A.Tofilskiemu za osobiste zaangażowanie, też finansowe w realizację tej inwestycji.
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Odniósł się również do chodnika przy ul. Sopockiej. Stwierdził, że sprawa się ciągnie od 16 lat,

wszyscy obiecywali  i  nic.  Teraz  proces  dokumentacyjny jest  daleko posunięty,  okazało  się,  że

koszty większe są od spodziewanych, ale Starosta stanął na wysokości zadania i zadeklarował, że

niezależnie od kosztów, będzie ten chodnik zrealizowany.  Jest  więc nadzieja, że w tej  kadencji

chodnik wreszcie będzie wykonany.

Przewodniczący  J.Graniczny  zwrócił  się  do  Dyrektora  Z.  Lacha  o  ponowną  analizę

możliwości  wykonania  przejścia  dla  pieszych  do przystanku przy ul.  Tysiąclecia  na  wysokości

kościoła.

Przewodnicząca  G.  Karnat  uznała  zapewnienie,  że  chodnik  przy  ul.  Sopockiej  będzie

zrealizowany w tej kadencji za kpinę: chodziła po domach i zbierała zgody na odpłatne odstąpienie

terenu pod budowę chodnika, teraz będzie robiony ze specustawy. Słupy telefoniczne jak stały w

ulicy, tak stoją od lat i nadal. Co konkretnie oprócz mówienia zostało faktycznie wykonane, bo ma

wrażenie, że kompletnie nic. Podejrzewa nawet, że jakiś szum w okolicy następnych wyborów się

zacznie, by może coś ugrać i tyle. Chodnika jak nie było widać, tak nie ma go nadal.

Radny Z. Łuka ponowił wniosek o kawałek chodnika i  przejście dla pieszych od strony

Barca przy ul. Kolejowej od ul. Głowackiego. Zwrócił też uwagę, że przy odśnieżaniu jezdni pługi

przewalają śnieg z ulicy na odgarnięty przez mieszkańców chodnik. Tak być nie powinno, bo nie

wszyscy  poczuwają  się  do  obowiązku  odśnieżania  chodników,  a  na  tych,  którzy  odśnieżają

chodniki, takie akcje działają zniechęcająco. Wystarczyłoby, by pług zwolnił i śnieg nie leciałby aż

pod płot.

Radny  A.Drąg  zapytał  o  odśnieżanie  ścieżki  rowerowej,  gdyby  pojawiła  się  taka

konieczność:  czy to  będzie  jakiś  problem? Zapytał  też  o  obrywanie  się  poboczy w niektórych

miejscach ul. Ługowej: co w tym temacie jest przewidywane?

Przewodniczący  Z.  Kotuła  zapytał  o  30-40m  chodnika  przy  ul.  Tysiąclecia  od  ul.

Głowackiego:  jest  bardzo mocno zdewastowany.  Czy Powiat  przewiduje  remont  tego odcinka?

Poprawiłoby to zwłaszcza estetykę tego miejsca.

Radny B. Borowiec zauważył, że akurat naprzeciw tego odcinka jest 11m chodnika, który

powinna Gmina wykonać (od ul. 3 Maja). Zauważył, że remont pobocza ul. Tysiąclecia w odbiorze

społecznym  jest  mało  sensowny,  wykonany  w  kiepskiej  technologii.  Zapytał  o  możliwość

wykonania  chociażby  wąskiego  chodnika  np.  1m,  by  ludzie  bezpiecznie  mogli  dochodzić  do

przejścia  dla  pieszych.  Taki  chodnik  zabezpieczałby  przed  samochodami,  które  zjeżdżają  na

pobocze. Drugie pytanie dotyczyło przejścia dla pieszych przy szkole: czy można go dodatkowo

oznaczyć np. na wysięgniku, migające elementy itp.

Dyrektor Z. Lach odpowiadając wyjaśnił:
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- przejście przez ul. Tysiąclecia na wysokości kościoła: nie jest problemem namalowanie przejścia,

ale trzeba mieć świadomość, jak ludzie chodzą: idą na całej  długości tego odcinka. Gdy będzie

przejście, to będą mieli obowiązek przechodzić tylko w tym miejscu. Może nasi policjanci nie będą

tak rygorystycznie do tego podchodzić, ale Rzeszów jak przyjedzie, to będą mandaty. Jeżeli jest

taka wola mieszkańców, to niech radny napisze pismo do ZDP i będą znaki wymalowane. Żeby

było wiadomo, kto wnioskował o przejście, bo nie zawsze mieszkańcy z tego są zadowoleni.

-  chodnik  przy ul.  Sopockiej  –  zdaniem Dyrektora  Z.Lacha ze  strony mieszkańców nie  widać

takiego zaangażowania jakie sugeruje radna G. Karnat. Owszem Pani radna jest zaangażowana, ale

jedni  nie  wiedzą  ile  żądać  za  usunięcie  ogrodzenia,  za  grunt,  inni  poza  granicami  i  nie  są

zainteresowani,  nawet  są  w Stalowej  Woli,  ale  też  nie  zainteresowani.  A chodnik  ma  być  dla

mieszkańców.  Przyznał,  że  zgody  były  zbierane  przy  pomocy  radnej,  też  pracownicy  ZDP  

i  pracownicy  Starostwa  usiłowali  zgromadzić  potrzebne  dokumenty.  Bez  efektu.  Starosta

zdecydował, że trudno, będzie to kosztowało pół miliona, to i tak zrobić trzeba. Podkreślił, że to nie

tylko  sprawa  chodnika.  Dwa  razy  więcej  będzie  kosztowało  odwodnienie  tego  chodnika,  bo

przecież  na  posesje  wody  się  nie  odprowadzi.  Trzeba  wybudować  odprowadzenie  wody  do

Barcówki. Wymaga to oczywiście wielu zabiegów i uzgodnień. Też pieniędzy. Mimo że Starostwo

ma  problem  ze  szpitalem  i  inne  potrzeby,  Starosta  uznał  za  zasadne  zrealizować  tę  właśnie

inwestycję.  Nieuprawnione jest  więc mówienie o opieszałości,  czy barku dobrej  woli  ze strony

właściciela drogi. Dodał też, że słupy telefoniczne będą usuwane wraz z realizacją tej inwestycji.

Nie będzie osobnych działań, czy zleceń.

- chodnik po drugiej stronie ul. Kolejowej – Dyrektor przyznał, że pamięta ten wniosek z ubiegłego

roku, oglądał ten odcinek ze Starostą. Zastanawiał się, cy to jest zasadne, bo po drugiej stronie jest

ładny chodnik. Ilu ludzi korzysta z tego przejścia. Wydaje się, że głównie dróżnik, który czuwa w

tej budce. Zapewnił jednak, że raz jeszcze nad tym się zastanowi wraz ze Starostą.

- co do odśnieżania dróg Dyrektor poinformował, że przetarg wygrało MZK Nisko, Prezes uwagi

słyszał – jest obecny na sesji – więc chyba nie będzie problemu.

-  skarpa  przy ul.  Ługowej  w Zarzeczu obsunęła  się  rzeczywiście  w dwóch  miejscach,  ale  jak

zauważył, to są miejsca, gdzie mieszkańcy odprowadzają wody opadowe do rowu. Wiosna będzie

to naprawione, a w miejscach, gdzie się obsuwa będzie to obłożone płytkami.

- chodnik przy ul. Tysiąclecia od ul. Głowackiego będzie zrobiony jeszcze w tym roku. Nie było to

zakończone, bo spadł śnieg. Zaznaczył, że chodnik przy ul. Tysiąclecia nie wyglądał tak źle dopóki

drogi  wojewódzkie  nie  wykonały chodnika  przy ul.  Głowackiego.  Dopiero wówczas  zaczął  się

prezentować  rzeczywiście  kiepsko.  W  tym  miejscu  Dyrektor  zaapelował,  by  uzgadniać  i

ujednolicać rodzaje kostek w budowaniu chodników, by wyglądały one estetycznie. Taka mozaika
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nie  prezentuje  się  korzystnie.  Wybór  kostki  jest  duży,  należy  tylko  się  dogadać  na  etapie

projektowania prac. Rudnik, czy Jarocin poradziły sobie z tą sprawą. Stalowa Wola też się stara.

Proponuje dopasowywać się do Zarządu Dróg Krajowych, bo do czegoś trzeba się dopasować.

-  wąski  chodnik  po  drugiej  stronie  ul.  Tysiąclecia  –  jest  to  możliwe  do  realizacji,  ale  znów

pojawiłby  się  problem z  odwodnieniem.  Trzeba  byłoby  na  drugą  stronę  ulicy  do  istniejących

studzienek kanalizacji ogólnospławnej tę wodę odprowadzać.

Tu  radny  B.  Borowiec  zauważył,  że  przecież  naturalnym  ciekiem  woda  spływała  do

Barcówki. Należy przywrócić, odtworzyć naturalny ciek.

- oznakowanie przejścia dla pieszych przy szkole na Oś. Tysiąclecia – taki wysięgnik i uzgodnienia

na  zasilanie  to  droga  inwestycja.  Dyrektor  zadeklarował,  że  będzie  dodatkowe  poziome

oznakowanie,  duże  tablice  informujące  o  przejściu  do  szkoły.  Wiosną  będzie  kupowane  nowe

oznakowanie i będzie to pod tym kątem zakupione.

Burmistrz  J.  Ozimek  zwrócił  uwagę,  że  żadnych  sugestii  w  kwestii  budowy  chodników  nie

potrzebuje. Zaznaczył, że współpraca z Powiatem układa się dobrze. Co do chodnika po drugiej

stronie ul.  Tysiąclecia  Burmistrz  stwierdził,  że  można wąski  chodnik nie  na całej  długości,  ale

fragmentami,  do  przejścia  wybudować.  Poinformował  też,  że  będzie  remontowana  ul.

Paderewskiego. Należałoby coś z tymi murkami,  płotami zrobić:  czy to ma być rozebrane,  czy

jakoś obudowane. Będzie też problem drzew tam rosnących.

Dalej zauważył Burmistrz, że jest problem ul. Nowej, CPN, DK 19 i ścieżki rowerowej: nie da się

tak zrobić, jak chce Generalna Dyrekcja tj potężnego ronda tylko z powodu ścieżki rowerowej. Jest

tam krzyż z jednej strony, CPN z drugiej i nie ma jak tej ścieżki poprowadzić. To jest problem do

rozwiązania wspólnie z Powiatem.

Dalej  Burmistrz poinformował,  że na realizację chodnika w Malcach i  ul.  Rzeszowską jest  już

podpisane porozumienie ze Starostą na współfinansowanie inwestycji.

Dyrektor  Z.Lach  zauważył,  że  nie  tylko  jest  Dyrektorem ZDP ale  czuje  się  prawie  jak

mieszkaniec  Niska  i  stara  się  angażować  w  działania  zmierzające  do  tego,  by  Nisko  było

postrzegane jako miasto ładne i przyjazne mieszkańcom. Z okazji zbliżających się Świąt przekazał

dla wszystkich życzenia w imieniu własnym i Starosty Niżańskiego.

Ad 7.

Informację na temat inwestycji realizowanych na drogach gminnych (zał nr 4) radni otrzymali wraz

z zaproszeniem na sesję. 

Burmistrz stwierdził, że uzupełni o te informacje, które się zmieniły:

-   II  część ul.  Reymonta,  odcinek od przejazdu kolejowego w kierunku Zakładów Mięsnych –

remont został ukończony, ale pobocza okazały się słabo wykonane, będą do naprawy w przyszłym
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roku. Po wielu latach całość ulicy jest wykonana.

-  zakończony jest remont ul. Hawryły,

- parking na Oś Tysiąclecia – praktycznie zakończony, jeszcze kosmetyczne poprawki,

- ul. Pszenna, zupełnie w tym roku nie planowana, otrzymaliśmy środki z „powodziówek”, remont

został wykonany szybko, by nie przepadły pieniądze od wojewody,

-  ul.  Żeromskiego  została  wykonana,  kanalizacja  wykonana,  chodnik  po  jednej  stronie  jest

rozburzony,  bo  gazownicy  poprosili  o  czas  na  wymianę  rur  gazowych.  Nie  wypadało  się  nie

zgodzić i stąd to opóźnienie.

- ul. Sienkiewicza jest nawierzchnia wykonana, nie odebrany jest parking wzdłuż ogrodzenia PSP

Nr 1. Zdjęte zostały położone płyty, mają być takie płyty, jakie były przewidziane w dokumentacji.

Pozostałe inwestycje w drogach zrealizowane, trwają rozliczenia.

Do przedstawionej informacji nie zadano żadnych pytań.

Ad 8.

Przewodniczący Rady podkreślił,  że  projekt  budżetu  na  2017r był  omawiany na posiedzeniach

wszystkich Komisji. Poprosił, by Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze  zapisy projektu.

Pani Skarbnik M. Nabrzeska poinformowała, że projekt budżetu opracowano w oparciu o ustalenia

Ministra  Finansów  w  zakresie  subwencji  ogólnej  i  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób

fizycznych  oraz  Wojewody  Podkarpackiego  w  zakresie  dotacji  na  zadania  zlecone  z  zakresu

administracji  rządowej  oraz  dotacji  na  dofinansowanie  zadań  własnych  a  także  w  oparciu  

o kalkulację dochodów własnych.

Podkreśliła,  że  kwoty  te  nie  są  jeszcze  ostateczne  i  mogą  ulec  zmianie  po  przyjęciu  ustawy

budżetowej przez Sejm. Rada Miejska zdecydowała, że w roku 2017 nie będą zmienione stawki

podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz podatku rolnego. Podjęte uchwały

podatkowe  miały charakter dostosowujący podstawę prawną do obowiązujących ustaw. Subwencja

oświatowa ulegnie zwiększeniu o kwotę 191.083 zł. Subwencja wyrównawcza ulega zmniejszeniu

o kwotę 791.267 zł natomiast część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszy   się o kwotę 33.156

zł. 

Udziały  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  zwiększyły  się  o  kwotę  1.072.046  zł  

i stanowią 37,89 % udziału gminy we wpływach z tego podatku.

Dotacje Wojewody Podkarpackiego na pomoc społeczną i rodzinę w stosunku do kwoty wyjściowej

na  2016  r.  ulegają  zwiększeniu  o  13.119.576  zł.  Wzrost  ten  wynika  z  wypłaty  świadczeń

wychowawczych  (tj.  „500+”).  Pozostałe  dochody  bieżące  ustalone  zostały  w  kwotach

porównywalnych do ubiegłego roku zgodnie z założeniami makroekonomicznymi na lata 2016-

2045. 
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Ogółem planowane dochody bieżące wynoszą 70.752.786,95 zł i są wyższe w porównaniu z rokiem

ubiegłym o kwotę 14.879.004,95 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 16.987.440 zł.

Dochody majątkowe wynikają z następujących źródeł:

a) ze sprzedaży nieruchomości – 1.000.000 zł

b) dotacje ze środków budżetu państwa 2.504.690 zł na dofinansowanie zadań:

- Budowa dróg gminnych: ul.  Kasztanowa, Brzozowa i Grądy w msc. Nisko (Program rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 i 2020) – 1.074.690

- Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali gimnastycznej i zakup

nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej (RPO

+ MS) – 770.000 zł

- Budowa infrastruktury sportowej przy ZS nr 3 i ZS nr 2 w Nisku, placów zabaw przy Żłobku

Miejskim, ZS nr 3, na Zasaniu, i przy zbiorniku wodnym „Podwolina” (MS) – 210.000 zł

-  Adaptacja  szkoły  pod  potrzeby  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Nisku  oraz  remont  Filii

Bibliotecznej – 450.000 zł.

c)  dotacja  celowa  ze  środków  Unii  Europejskiej  (13.245.750  zł)  na  dofinansowanie  niżej

wymienionych zadań:

-  Mobilny MOF w Stalowej  Woli-  Budowa centrum przesiadkowego i  ścieżek rowerowych na

terenie Gminy i Miasta Nisko – 2.775.000 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie, Nowej Wsi i Zarzeczu (PROW)- 2.000.000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Głowackiego w Nisku (POIiŚ) – 35.000 zł

- Budowa  sieci wodociągowej dla ulicy Reymonta w Nisku (POIiŚ) – 116.000 zł

- Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę Sali gimnastycznej i zakup

nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej Sali gimnastycznej (RPO

+ MS) – 834.000 zł

-  Rozwój  edukacji  przedszkolnej  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  w  zakresie  podniesienia

standardów  wychowania  przedszkolnego  i  tworzenia  nowych  miejsc  dla  dzieci  w  wieku

przedszkolnym – 786.000 zł

- Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej

przy PSP nr 4 w Nisku (RPO) – 2.039.000 zł

-  Szlakiem dziedzictwa kulturowego,  zabytków kultury i  oferty kulturalnej  MOF Stalowa Wola

- Przebudowa i rozbudowa budynku NCK SOKOŁ w Nisku (RPO) – 2.000.000 zł

- Przebudowa Oficyny Pałacowej w Nisku (RPO) – 1.927.000 zł

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej nr 7, 18 i

47 w Nisku (RPO) – 676.000 zł

12



- Budowa Centrum Wsparcia Dziennego w ramach MOF Stalowa Wola z RPO – 57.750 zł.

Dalej  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  wydatki  bieżące  ustalono  w kwocie  61.873.526,95  zł.

Wielkość zaplanowanych wydatków zabezpiecza realizacje zadań własnych realizowanych przez

Urząd Gminy i Miasta, jednostki budżetowe i instytucje kultury. Zabezpieczono środki na dotacje 

w wysokości przedstawionej  w załączniku do projektu Uchwały budżetowej.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 25.105.770 zł. 

Wszystkie  wydatki  inwestycyjne  zostały  przedstawione  w  zestawieniu  tabelarycznym  zadań

inwestycyjnych jako materiały towarzyszące do uchwały budżetowej.

Nadwyżka  operacyjna  (różnica  między  dochodami  bieżącymi  a  wydatkami  bieżącymi)  wynosi

8.879.260,00  zł  i  w  całości  finansuje  udział  własny  w  wydatkach  majątkowych  oraz  spłatę

kredytów i pożyczek w kwocie 760.930 zł.

Nadwyżka budżetowa (różnica między dochodami i wydatkami budżetu/ wynosi 760.930 zł        

i  w  całości  przeznaczona  jest  na  spłatę  rat  kredytów  i  pożyczek.  Zadłużenie  na  koniec  roku

budżetowego wyniesie 1.365.422 zł.

W uchwale  budżetowej  nie  planuje  się  zaciągania  nowych  kredytów.  W przypadku  uzyskania

zapewnienia dofinansowania innych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych

na wkład własny zajdzie konieczność zaciągnięcia kredytu w ciągu roku poprzez zmianę uchwały

budżetowej. 

Pani Skarbnik podkreśliła,  że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, natomiast

wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Dalej  Skarbnik  poinformowała,  że  wprowadzone  zostały  autopoprawki  (radni  otrzymali  przed

sesją):

-jest zmiana w zapisach w podstawie prawnej, bo 18 listopada ukazał się tekst jednolity ustawy 

o finansach publicznych: tj. Dz. U. 2016 poz. 1870,

- w projekcie budżetu na 2017r w  § 1 ust 2 w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60004

Lokalny transport zbiorowy w pozycji „wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym” dodaje się:

„dotacja celowa dla miasta Stalowa Wola na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego”.

- w załączniku do uchwały budżetowej na 2017r- Dotacje udzielane z budżetu w 2017r:

- w pkt. II ust. 1 dział 010 skreśla się rozdział 01010 (to pomyłka pisarska) a wpisuje 01030,

- w pkt. IV, gdzie są dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego dodaje się ust. 2

w brzmieniu :”Dział  600 rozdział  60016 – dotacja  na pomoc finansową udzielaną dla  Powiatu

Niżańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 355.000 zł”,

- w pkt. V Dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do cen wody dla MZK – 123.800 zł dodaje się

kalkulację, z tego powodu, że ustawa o finansach publicznych wymaga przedstawienia zakresu tej
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dotacji:  ceny wg taryf  –  3,81  zł;  ceny dla  odbiorców taryfowych –  3,50  zł;dopłata  –  0,31  zł;

planowana ilość dostarczanej wody - - 399.355m3; planowana kwota dopłaty – 123.800 zł.

Ad 9.

Przewodniczący poprosił Wiceprzewodniczącego T. Oleksaka o odczytanie opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej  w Rzeszowie  o  przedłożonym przez  Burmistrza  projekcie  uchwały budżetowej

Gminy i Miasta Nisko na rok 2017 (zał nr 5).

Ad 10.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady o przedłożonym projekcie

uchwały budżetowej na rok 2017.

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  

i Gospodarki Komunalnej. Poinformował, że nie zgłoszono żadnych wniosków.

Przewodniczący K.  Tabian  poinformował,  że  Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  zaopiniowała

projekt budżetu na 2017r pozytywnie.

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

Publicznych względem projektu budżetu na 2017r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawiając opinię o projekcie budżetu na 2017r

podkreślił, że zabezpiecza on właściwie potrzeby mieszkańców Gminy, jest zrównoważony.

Podkreślił,  że  Komisja  jednogłośnie  pozytywnie,  bez  wniosków  zaopiniowała  przedstawiony

projekt budżetu.

Ad 11.

Burmistrz  zauważył,  że  chyba  umknęła  sprawa  szczepień  ochronnych  przed  grypą.  Zgłoszona

została na posiedzeniu Komisji Pomocy Społecznej, ale nie została wpisana do projektu budżetu na

2017 by nie rugować zapisów. Uzgodnione zostało z wnioskodawcą i Komisją, że będzie ta sprawa

rozwiązana w przyszłorocznym budżecie. 

Burmistrz poinformował, że zwrócił się z prośbą do Związku Emerytów i Rencistów o zebranie

chętnych na te szczepienia. Wyraził nadzieję, że na następnej sesji będzie wiadomo jaka to skala

jest i czy jest taka potrzeba. Gdyby zaszła taka potrzeba, to z rezerwy budżetowej na następnej sesji

będzie można środki zabezpieczyć.

Ad 12.

Radny  B.Borowiec  wyraził  zadowolenie,  że  tylekroć  podnoszony  przez  radnych  PSG

wniosek  

o dofinansowanie szczepień ochronnych znalazł wreszcie zrozumienie. Podkreślił, że każdy budżet

jest  kompromisem  różnych  potrzeb  i  wizji  rozwoju  Gminy.  Zauważył,  że  budżet  był

przygotowywany przez nowego Skarbnika. Oświadczył, że klub PSG jako wyraz udzielenia Pani
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Skarbnik kredytu zaufania zagłosuje w tym roku za budżetem na 2017r. Zwrócił  uwagę, że już

konstrukcja  projektu  budżetu,  materiałów  dostarczonych  radnym jest  inna.  To  również  sprzyja

pozytywnym nadziejom w tym temacie.

Również  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Z.  Kotuła  zabrał  głos  w  sprawie

przedłożonego  projektu  budżetu  na  2017  rok.  Podkreślił,  że  przedstawiony budżet  pozwoli  na

systematyczny  rozwój  Gminy  i  Miasta  Nisko.  To  są  wymierne  zadania,  jest  tych  zadań

inwestycyjnych ponad 40, to jest ponad 16 mln zł przeznaczonych na różnego rodzaju inwestycje 

w każdym osiedlu i sołectwie. Zauważył, że przecież po raz pierwszy pojawił się w tym budżecie

budżet  obywatelski.  Może  jeszcze  zainteresowanie  nim  nie  było  zbyt  duże,  ale  to  forma

zaangażowania społeczności lokalnych i trzeba tego uczyć.

Ad 13.

Rada Miejska w Nisku, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

 U C H W A     Nr XŁ Ę XX/225/16

w sprawie uchwa y bud etowej na 2017 r.ł ż  (za  nrł  6)

Burmistrz J.Ozimek podzi kowa  Radzie zw aszcza za zaufanie jakim zosta a obdarzona nowa Panię ł ł ł

Skarbnik. Podkre li , e wraz z Rad  b dzie ten bud et realizowa .ś ł ż ą ę ż ł

Radny M.Folta  w tym miejscu poinformowa ,  e  dzisiejsze  Nowiny przynosz  informacj ,  e  ł ż ą ę ż

w Urz dzie Wojewódzkim s  wr czane nagrody dla najaktywniejszych gmin Podkarpacia. Przy 11ę ą ę

wska nikach Nisko znalaz o si  na 4 miejscu w ród 160 gmin Podkarpacia.ź ł ę ś

Ad 14.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Pani Skarbnik.

Poinformowała, że wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017-2020, gdyż zgodnie 

z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej

3 kolejnych lat.

1. Dochody ogółem w roku 2017 przyjęto w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2017 r.

W pozostałych latach przyjęto, że dotychczasowe źródła dochodów będą nadal obowiązujące.

Założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacyjny 1,3 %.

2. Podobnie dochody bieżące przyjęte do budżetu 2017 r. ulegną zwiększeniu średnio o wskaźnik

1,3 %

3. Dochody majątkowe w roku 2017 ustalono na 16.987.440 zł z czego sprzedaż nieruchomości   

w roku 2017 określono na kwotę 1.000.000 zł, a w pozostałych latach przyjęto w kwocie 500.000

zł. Dotacje majątkowe zaplanowano w 2017 r. w kwocie 15.987.440 zł, w roku 2018  13.000.000 zł,

w 2019 – 6.000.000 zł.

4. Zasoby nieruchomości będących własnością gminy umożliwiają dochody ze sprzedaży w 2017
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roku  1.000.000 zł, a w latach następnych po 500.000 zł.

5. Wydatki ogółem w roku 2017 przyjęto jak w uchwale budżetowej natomiast w latach następnych

przyjęto kwoty wynikające z aktualnych potrzeb z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,3 %.

6. Wydatki bieżące przyjęto w oparciu o ich 1,3 % wzrost w latach następnych w oparciu o bazę

roku 2017. 

7.  Wydatki  bieżące  na  obsługę  długu  przyjęto  w  oparciu  o  przewidywany  stan  zadłużenia    

w  poszczególnych latach licząc odsetki preferencyjne w wysokości 3%.  Aktualnie nie planuje się

zaciągania nowych kredytów i pożyczek

8. Wydatki majątkowe przyjęto w kwotach możliwych do sfinansowania z dochodów własnych /

nadwyżka operacyjna/ i planowanych dotacji. 

9.  Wynik  budżetu  ustalono  jako  nadwyżkę  budżetową,  która  będzie  przeznaczona  na  spłatę

pożyczek.

10. Nie planuje się przychodów budżetowych w roku 2017.

11. Nie planuje się deficytu budżetu w roku 2017.

12. Rozchody budżetu są to spłaty rat pożyczek i kredytów wynikające z umów.

13. Kwoty długu ustalono w oparciu o dotychczasowe pożyczki i kredyty.

14. Wyliczone wskaźniki zadłużenia mieszczą się w granicach ustalonych w ustawie o finansach

publicznych.

15. Informacje o wynagrodzeniach i związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto w oparciu

o stan istniejący z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w latach następnych.

16. Kwoty nadwyżki budżetowej wynikają z wyliczenia różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami

i zabezpieczają spłatę długu w poszczególnych latach.

17.  Pani  Skarbnik  poinformowa a,  e  wł ż  za czniku  nr  2  planuje  si  przedsi wzi cia  zgodnie  łą ę ę ę

z  art.226  ust.4  ustawy  o  finansach  publicznych.  Wykaz  przedsi wzi   umo liwi  sk adanieę ęć ż ł

wniosków o dofinansowanie.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Nisko na lata 2017-2020 również należy zmienić zapis w podstawie prawnej:

Dz. U. 2016 poz. 1870.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektu tej uchwały:

- § 3 przyjmuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nisko do zaciągnięcia zobowiązań:

1)  na  realizację  programów  projektów  lub  zadań  związanych  z  programami  realizowanymi  

z udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  

o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn.zm.) w kwocie 7.670.000 zł na rok 2018
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2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych w łącznej kwocie 19 250 000 zł z

tego: na rok 2018 – 17 300 000 zł; na rok 2019 – 1 950 000 zł.”

Pani Skarbnik wyjaśniła, że te upoważnienia są rozpisane w wykazie przedsięwzięć do WPF.

-  w  § 4-  po  wyrazach  „z  tytułu  umów”  dodaje  się  wyrazy:”zawieranych  na  czas  określony”.

Wyjaśniła, że chodzi tu o usługi np. na dostawę prądu, wywóz nieczystości, dostawę materiałów

biurowych czy usługi pocztowe.

- dalej Pani Skarbnik poinformowa a, e w za czniku Rozchody (star 4) w poz. wykonanie 2016ł ż łą

skre la si  kwot  „381 115” ś ę ę ( to wykonanie faktyczne za 3 kwarta y)ł  a wpisuje si  kwot  „760 930”ę ę

(wykonanie planowane na ca y rok)ł .

       Nast pnie Wiceprzewodnicz cy E.Piekarz odczyta  opini  Regionalnej Izby Obrachunkowej ę ą ł ę

w Rzeszowie  o przed o onym projekcie uchwa y  w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowejł ż ł

Gminy Nisko na lata 2017 -2020 (za  nr 7).ł

Pozytywn  opini  Komisji  Bud etu  i  Finansów  wzgl dem  przedstawionego  projektu  uchwa yą ę ż ę ł

przedstawi  Przewodnicz cy J.Graniczny.ł ą

Wobec braku pyta , czy uwag Przewodnicz cy Rady podda  projekt uchwa y pod g osowanie.ń ą ł ł ł

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

U C H W A     Nr XŁ Ę XX/226/16

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2017 - 2020 (za  nrł  8)

Ad 15.

1) Projekt uchwa y w sprawie  ł ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

jednostek  o wiatowych  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Nisko  oraz  zakresu  i  trybu  kontroliś

prawid owo ci ich pobrania i  wykorzystywania  ł ś przedstawi a  Pani Dyrektor CUW – A.Krawiec.ł

Poinformowa a na wst pie, ze zmieni  si  2 grudnia tekst jednolity ustawy o systemie o wiaty i st dł ę ł ę ś ą

zmiana  w zapisach podstawy prawnej:  D.U z  2016r  poz  1943.  Wyja ni a,  e  projekt  uchwa yś ł ż ł

spowodowany  by  zmian  ustawy  o  systemie  o wiaty  z  czerwca  2016r,  która  to  zmianał ą ś

wprowadzi a  szczegó owe  zapisy  w  sprawie  dotowania  jednostek  niepublicznych  o wiaty.ł ł ś

Podkre li a,  e dotychczas w naszej Gminie niepubliczne placówki by y dotowane na podstawieś ł ż ł

uchwa y  z  2012r,  która  zawiera a  zapisy,  regulacje  bardzo  podobne  do  tych  wprowadzonychł ł

czerwcow  nowelizacj  ustawy o systemie  o wiaty.  Szczegó owo by  ten projekt  omawiany naą ą ś ł ł

posiedzeniu Komisji O wiaty. Pani Dyrektor poprosi a o ewentualne pytania.ś ł

Przewodnicz cy  K.Tabian  przedstawi  pozytywn  opini  Komisji  O wiaty  wzgl demą ł ą ę ś ę

przed o onego projektu uchwa y.ł ż ł

Nie zadano adnych pyta .ż ń
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Rada Miejska w g osowaniu jawnym, jednog o nie podj a:ł ł ś ęł

U C H W A     Nr XŁ Ę XX/227/16

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek

o wiatowych prowadzonych na terenie Gminy Nisko oraz zakresu i trybu kontroliś

prawid owo ci ich pobrania i wykorzystywaniał ś  (za  nrł  9)

2) Kierownik Z.Drewniak poinformowa , e przedmiotem projektu kolejnej uchwa y jest wyra enieł ż ł ż

zgody  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Nisko  na  sprzeda  w  drodze  przetargu  nieruchomo ciż ś

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia ka nrł

3592/1 o powierzchni 0,0466 ha po o onej w obr bie Nisko, stanowi cej w asno  Gminy Nisko.ł ż ę ą ł ść

Poinformowa , e nieruchomo  przeznaczona zostanie do zbycia, w trybie przetargu publicznegoł ż ść

nieograniczonego po podj ciu uchwa y przez Rad  Miejsk  w Nisku. ę ł ę ą

Wed ug sporz dzonego operatu szacunkowego warto  zabudowanej nieruchomo ci Gminy Niskoł ą ść ś

– dzia ki nr 3592/1 o pow. 0,0466 ha stanowi kwot  172 990,00 z .ł ę ł

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

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. 

Do ceny sprzeda y nieruchomo ci uzyskanej w przetargu doliczony zostanie nale ny podatek VAT.ż ś ż

Przewodnicz cy  M.Pachla  przedstawi  pozytywn  opini  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  ą ł ą ę

i Gospodarki Komunalnej wzgl dem przedstawionego projektu uchwa y.ę ł

Wobec braku pyta , czy uwag Przewodnicz cy podda  projekt pod g osowanie.ń ą ł ł

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

U C H W A     Nr XŁ Ę XX/228/16

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

stanowi cej w asno  Gminy Niskoą ł ść  (za  nrł  10)

3/  Kierownik  Z.  Drewniak  wyja ni ,  e  projekt  uchwa y  spowodowany  jest  zmian  przepisówś ł ż ł ą

prawa w randze ustawy. Zmieni a  si  wi c podstawa prawna. Nale y dotychczasow  uchwa ,  ł ę ę ż ą łę

w której  dokonamy niewielkich zmian,  podj  od nowa,  na  nowej  podstawie  prawnej.  Szerszeąć

uzasadnienie projektu uchwa y radni otrzymali wraz z materia ami na sesj .ł ł ę

Przewodnicz cy  M.Pachla  przedstawi  pozytywn  opini  Komisji  Rozwoju  Gospodarczegoą ł ą ę

wzgl dem projektu uchwa y.ę ł

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

U C H W A     Nr XŁ Ę XX/229/16

w sprawie okre lenia zasad sprzeda y lokali mieszkalnych stanowi cych mieszkaniowy zasóbś ż ą
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Gminy Nisko oraz okre lenia warunków udzielania bonifikat przy sprzeda y lokaliś ż

mieszkalnych i wysoko ci stawek procentowych bonifikatś (za  nrł  11)

4/  Kierownik Z.Drewniak poinformowa ,  e  kolejny  projekt  uchwa y  dotyczy  ł ż ł wyrażenia zgody

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na oddanie w najem na okres do 10 lat lokalu u ytkowego ż

o powierzchni 52 m2 po o onego w budynku znajduj cym si  na dzia ce nr 845/2 o powierzchnił ż ą ę ł

0,0613 ha, po o onej w obr bie 0006 Nowosielec, stanowi cej w asno  Gminy Nisko.ł ż ę ą ł ść

Kierownik  wyja ni ,  e  w  orzecznictwie  cywilno-administracyjnym  utrwali  si  pogl d,  e  ś ł ż ł ę ą ż

w przypadku zawierania umów najmu i dzier awy w stosunku do niewyodr bnionych lokali nale yż ę ż

stosowa  przepisy w sposób identyczny, jaki si  stosuje w przypadku nieruchomo ci. Nale y podjć ę ś ż ąć

uchwa , og osi  wykaz, dłę ł ć alej powinien by  przetarg. Rada jednak mo e zgodzi  si  na dzier awć ż ć ę ż ę

lub wynajem bez przetargu. Pozwalaj  na to przepisyą  art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 19997 

o gospodarce nieruchomo ciami.  ś W tym projekcie wnosi Burmistrz o najem bezprzetargowy, bo

lokal przeznaczony jest dla stomatologa wiadcz cego us ugi na rzecz mieszka ców w Nowosielcu.ś ą ł ń

Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  o  przedstawionym

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

U C H W A     Nr XŁ Ę XX/230/16

w sprawie wyra enia zgody na oddanie w najem lokalu stanowi cego w asno  Gminy Niskoż ą ł ść

(za  nrł  12)

5/ Przedstawiaj c nast pny projekt uchwa y ą ę ł Kierownik Z. Drewniak wyja ni , e ś ł ż Gmina Nisko jest

w a cicielem dzia ki ewidencyjnej nr 1877/7 o powierzchni 2,9761 ha po o onej w obr bie 0001ł ś ł ł ż ę

Nisko tzw „Skrzynki”, na której to dzia ce przez wiele lat funkcjonowa o dzikie wysypisko miecił ł ś

przykryte wodą.  Poinformowa , e znalaz o si  3 mia ków, którzy wyczy cili ten teren ł ż ł ę ś ł ś i zbiornik

wodny. Zawarta zosta a z nimi umowa najpierw na miesi c, a nast pnie na 3 lata zawar  Burmistrzł ą ę ł

umow  i w trakcie tej umowy wyst pili o wydzier awienie na lat 15. Tu te  b dzie ten wyj tek, eę ą ż ż ę ą ż

Rada wyrazi zgod , by zawrze  umow  bez przetargu. ę ć ę W o yli tyle pracy w uporz dkowanie tegoł ż ą

terenu, e nie mo na teraz nieruchomo ci odda  komu  innemu.  ż ż ś ć ś Wyjaśni  teł ż Kierownik, e o  ż tę

dzier aw  cz ci  dzia ki  o  powierzchni  0,50  ha  na  okres  d u szy  ni  3  lata  zwróci o  siż ę ęś ł ł ż ż ł ę

Stowarzyszenie  W dkarsko  –  Przyrodnicze  „Akwen  nad  Skrzynk ”  z  siedzib  w  Nisku  ul.ę ą ą

Ko ciuszki 69a. ś

Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem jej na realizację celów statutowych

Stowarzyszenia.

 Czynsz dzier awny zostanie ustalony w umowie dzier awy. ż ż

Przewodnicz cy  M.Pachla  przedstawi  pozytywna  opini  Komisji  Rozwoju  Gospodarczegoą ł ę

19



wzgl dem projektu uchwa y.ę ł

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

U C H W A     Nr XŁ Ę XX/231/16

w sprawie wyra enia zgody na ż dzier aw  nieruchomo ci ż ę ś  stanowi ceą j w asno  Gminy Niskoł ść

(za  nrł  13)

6/ Nast pnie Rada Miejska w g osowaniu jawnym, jednog o nie podj a:ę ł ł ś ęł

U C H W A     Nr XŁ Ę XX/232/16

w sprawie przyj cia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2017ę  (za  nrł  14)

Ad 16

1.  Przewodnicz cy  Rady  poinformowa ,  e  do  Zespo u  Zadaniowego  ds  Wdra ania  Reformyą ł ż ł ż

O wiaty zaproponowa  nast puj cych radnych: G. Karnat, A. St pie , K. Tabian, Z. Kotu a,  M.ś ł ę ą ę ń ł

Folta.

2. Radny M. Ju ko przyzna ,  e w swojej wypowiedzi min  si  z prawd , bo jednak by y dwaś ł ż ął ę ą ł

wypadki miertelne na ul. Sandomierskiej w 2016r. Komputer nie mia  zaktualizowanych danych.ś ł

Nie  chce,  by  pozosta o  wra enie,  e  wyst puje  przeciw  inicjatywom  zwi kszaj cymł ż ż ę ę ą

bezpiecze stwo na drogach.ń

Radny B. Borowiec zauwa y ,  e  najwi cej wypadków jest  na przej ciach dla pieszych i  je eliż ł ż ę ś ż

trzeba, to na pi mie ponowi interpelacj  sprzed dwóch miesi cy o zainstalowanie np. w ramachś ę ę

pilota u tych migaj cych wiate ek na przej ciach dla pieszych, by bardziej wyczuli  kieruj cychż ą ś ł ś ć ą

pojazdami.

Burmistrz zapewni , e te problemy zosta y przekazane wst pnie na naradzie w Generalnej Dyrekcjił ż ł ę

Dróg. Z dzisiejszej sesji  dodatkowo pismem b dzie potwierdzone, e  takie wnioski  s ,  a kopiaę ż ą

pisma b dzie dostarczona wnioskodawcy. Burmistrz podkre li ,  e Urz d b dzie domaga  si  nieę ś ł ż ą ę ł ę

tylko odpowiedzi, ale konkretnych dzia a  od Zarz du Dróg Krajowych czy Wojewódzkich.ł ń ą

Wi cej spraw nie zg oszono.ę ł

Ad 16.

Przewodnicz cy W. lusarczyk zamkn  XXX sesj  Rady Miejskiej w Nisku o godz. 16.15.ą Ś ął ę

Na tym protokó  zako czono i podpisano.ł ń

Protoko owa a M.Kopeł ł ć

                                                                                                     Przewodnicz cy Rady ą

                                                                                                      Waldemar lusarczykŚ
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