
R O T O K Ó Ł    Nr XXXIII/17

  sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 23 lutego 2017r 

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXIII sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący  - 

W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych (wg listy obecności). Stwierdził, że jest kworum: na 

21 radnych uczestniczy w sesji 17 radnych.

Następnie przywitał:

- Burmistrza Gminy i Miasta – J. Ozimka

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską

- Radcę – E. Bieniowską

- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę

- Kierownika OPS  – E. Tłustą

- Kierownika ŚDS – M. Rybę

- Dyrektora CUW – A. Krawiec

- Dyrektora PSP NR 1 – B. Żak

- Dyrektora Gimnazjum Nr 1 – R. Partyka

sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, nauczycieli,  przedstawicieli mieszkańców i 

lokalnych mediów.

Przewodniczący Rady poinformował o efektach akcji "Szlachetna Paczka" w której radni i 

przewodniczący jednostek pomocniczych uczestniczyli. Zebranych zostało 3 250 zł. Środki te 

zostały skierowane do jednej z rodzin w Nisku. Zakupiono materiały potrzebne do remontu oraz 

przedmioty codziennego użytku. Przewodniczący podziękował wszystkim za zaangażowanie i 

wyraził nadzieję, że w następnej akcji Rada również weźmie udział.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołów sesji z 14.12.2016r, 29.12.2016r. oraz 16-17.01.2017r.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2015-2017 za rok 2016.

6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2016 rok.
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7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sołectwa Wolina.

8.Głosowanie wniosków przyjętych przez Komisję Rewizyjną zgłoszonych w związku z 

przeprowadzeniem kontroli sołectwa Wolina.

9.Informacja Przewodniczących Rad Osiedlowych i sołtysów z pracy organów pomocniczych w 

2016r.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr 

XXXII/238/17 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Nisku.

2/ w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku.

3/ utworzenia Przedszkola Nr 2 w Nisku,/załączniki do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Nisku/.

4/ w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego.

5/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-

2019.

6/zmiany uchwały Nr XIV/103/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Nisko.

7/zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

8/ zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

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

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

opracowanego w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko, 

realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13 współfinasowanego ze środków 

Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny 

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

10/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /przetarg nieograniczony, działki nr 4714/225, 

7246/1 na os. Grądy/.

11/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /przetarg nieograniczony, działki nr 7246/2, 7247/1

na os. Grądy/.

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /przetarg nieograniczony, działki nr 4714/226, 

7246/3, 7250/3 na os. Grądy/.

13/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /przetarg nieograniczony, działki nr 7246/4, 

7247/2, 7248/1, 7250/4 na os. Grądy/.

2



14/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /przetarg nieograniczony, działki nr 4714/227, 

7250/5 na os. Grądy/.

15/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /przetarg nieograniczony, działki nr 7250/6,7248/2,

7249/1 na os. Grądy/.

16/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /tryb bezprzetargowy, działki nr 5140/283 na os. 

Grądy/.

17/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /działki nr 1293/1, 1295/12 na poszerzenie ul. 

Krzywej na os. Malce/.

18/ uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2017.

11.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad sesji.

Do  przedstawionego  porządku  obrad  zgłosił  autopoprawkę  Burmistrz  J.Ozimek:  poprosił  

o wykreślenie w pkt 10 pdpktu 1:  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą

Rady  Miejskiej  w  Nisku  Nr  XXXII/238/17  z  dnia  17  stycznia  2017r.  w  sprawie  zamiaru

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku. Wyjaśnił,  ze Wojewoda uchwałę

uchylił z uwagi na fakt, że projekt jej był dostarczony dopiero przed sesją. Wyjaśnił dalej, że w

związku z powyższym, w podpunkcie 2, który przyjmuje nr 1, Rada będzie podejmować raz jeszcze

uchwałę  w sprawie  zamiaru  przekształcenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  6  w Malcach.

Pozostałe podpunkty przyjmują kolejne numery i są bez zmian.

Porządek posiedzenia wraz z zaproponowana przez Burmistrza zmiana przyjęła Rada jednogłośnie,

Ad 2.

Protokoły  sesji z 14.12.2016r, 29.12.2016r. oraz 16-17.01.2017r przyjęto jednogłośnie bez uwag.

Ad 3.

Burmistrz poinformował, że w czasie ostatnich dwóch miesięcy m.in.:

-  odbyło  się  zebranie  osiedlowe  w  Malcach.  Przedmiotem  były  ogólne  sprawy  Osiedla.  Nie

dotyczyło jeszcze szkoły.

-  Burmistrz  uczestniczył w podpisaniu ostatecznej  umowy z Urzędem Marszałkowskim na salę

gimnastyczną  w Zarzeczu.  Po przetargu wyszły  pewne różnice  i  należało  ostatecznie  uzgodnić

płatności.

- odbyło się spotkanie z Zarządem a potem Prezesem OSP Nisko. Sprawa dotyczy powołanej grupy

sprzątającej  miasto  i  dbającej  o  zieleń.  Na  bazie  części  pomieszczeń  OSP  planowane  jest

zorganizowanie bazy dla tej grupy.

- odbyło się spotkanie z firma ASA w związku z rozpoczęciem przez firmę wywozu śmieci z terenu
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Gminy. Wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały przekazane i raczej będzie dobrze.

Podstawową sprawa było co innego: Asa żąda dopłaty do obecnej kwoty. Przetarg odbył się przed

zmianą stawki godzinowej. Nie wyraziliśmy zgody i na razie odwołania od naszej decyzji nie ma, 

i – zdaniem Burmistrza – nie będzie.

- jak co roku odbyło się spotkanie z Dowódcą Garnizonu. Poruszane były sprawy związane ze

współpracą z wojskiem, rozwojem bazy, uczestnictwem w obchodach świat państwowych.

-  odbyło  się  zebranie  w  Malcach,  rodzice  zostali  poinformowani  o  wejściu  w  życie  ustawy  

o systemie oświaty, poinformowani po raz pierwszy o zamiarze przekształcenia szkoły w Malcach.

- odbyło się spotkanie z rektorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony. Przedłużono okres

funkcjonowania  tej  szkoły,  równocześnie  nastąpiła  zmiana  na  stanowisku  dziekana:  dziekan

A.Piędel przeszedł na emeryturę a dziekanem została Pani M.Powęska.

- Burmistrz uczestniczył w pożegnaniu Komendanta Policji. Odszedł na emeryturę.

-  na  kolejnym  zebraniu  w  Malcach  szczegółowo  przedstawiono  możliwości  funkcjonowania  

w warunkach nowych przepisów oświatowych PSP Nr 6.

- odbył się wielki maraton piłki siatkowej w ZSE. Udana, atrakcyjna impreza.

- w Nowosielcu odbył się przegląd kolęd. Impreza się wyraźnie rozkręca z roku na rok. Gratulacje

dla Pani sołtys i rodziców.

- odbyło się spotkanie z Prezesem ZZ „Solidarność” okręgu Stalowej Woli. Sprawy funkcjonowania

Związku. Planowane uroczystości rocznicowe.

- odbyło się spotkanie noworoczne z emerytami. Uczestniczyło ok 140 osób. Impreza weszła już do

kalendarza wydarzeń kulturalnych.

- pożegnanie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Odszedł na emeryturę.

- Burmistrz uczestniczył w noworocznym spotkaniu u Marszałka Województwa Podkarpackiego.

- odbyła się kontrola kuratoryjna bazy lokalowej PSP Nr 6. W czasie kontroli wyglądało, że jest

zrozumienie, że oczywistym jest brak warunków i uczniów dla 8mio klasowej szkoły. Okazało się

potem, że zupełnie inaczej wygląda to w Rzeszowie.

- Burmistrz uczestniczył w corocznym zebraniu sprawozdawczym OSP w Nowosielcu,

- w NCK odbył się tradycyjny wieczór kolęd,

-  Burmistrz  uczestniczył  w  corocznej  naradzie  oceniającej  Komendę  Powiatową  Policji  przez

Komendę Wojewódzka Policji. W tym czasie powierzono obowiązki Komendanta Policji p.o.

- uczestniczył Burmistrz w zebraniu w PSP NR 1, na prośbę rodziców zwołano zebranie, sprawa

dotyczyła  oświaty.  Informacja  została  przekazana  uczciwie,  ale  niestety  została  zupełnie

przekręcona. Poszła prośba o sprostowanie.

- kolejne pożegnanie: na emeryturę odszedł Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku.
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- odbył się konwent wójtów, burmistrzów z udziałem wicemarszałka województwa podkarpackiego

w Starostwie i dotyczyło funduszu drogowego na terenie Powiatu. Jest to na etapie haseł dopiero.

- odbyło się spotkanie w sprawie funduszu kolejowego. Nie chodzi o wejście w kompetencje kolei.

Marszałek Województwa wyszedł z inicjatywą, by uporządkować niektóre tereny przy kolei.  W

ubiegłym roku przekazaliśmy kwotę do Stalowej Woli i oni wykonali pewien zakres prac. Teraz oni

nam przekazują taką samą kwotę, by z tych połączonych środków wykonać przejście i wejście na

perony na Oś. Tysiąclecia.

-  Burmistrz  uczestniczył  w forum samorządowym wójtów i  burmistrzów organizowanym przez

Kraków.

- odbyła się narada w Przedsiębiorstwie Energetycznym. Rozmawiano o przebudowie sieci, planach

na  bieżący  rok.  Szczególnie  zależy  nam  na  zasygnalizowaniu  potrzeby  zwiększenia  sieci

energetycznej na terenie Nowosielca, ze względu na przyszłe tereny przemysłowe.

- Burmistrz uczestniczył w przekazaniu sprzętu medycznego, zakupionego dla Szpitala ze środków

gminnych.

-  odbyła  się  gala  sportu  rejonu  Niska  i  Stalowej  Woli.  Gratulacje  dla  „Echa  Dnia”  za  ładne

przygotowanie.

- odbył się konwent wójtów i burmistrzów w celu przygotowanie odpowiedzi dla Pani Minister

Oświaty w Kolbuszowej. W imieniu konwentu zabierał głos wójt Jarocina.

-  Burmistrz  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  otwierane  są  oferty  na  opracowanie

poszczególnych dokumentacji:  na oświetlenie drogowe na terenie gminy, budynku szatni sportowej

na boisku w Racławicach, opracowanie studium wykonalności projektu „Energia z odnawialnych

źródeł energii na terenie Gminy Nisko”,

- ogłoszony przetarg na konserwację całości oświetlenia na terenie Gminy,

- ogłoszony też jest przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej do terenów

inwestycyjnych w Nowosielcu

- w końcowej fazie jest procedura planistyczna w sprawie III zmiany Studium. Dotyczy to całego

sołectwa Nowosielec wraz z przyległymi terenami.

-  na  ukończeniu  jest  również  plan  miejscowy  zagospodarowania  przestrzennego   „Centrum

sportowo-rekreacyjne w Racławicach”.

-  zakończona  jest  dokumentacja  na  remonty  dróg:  Daszyńskiego,  Fornalskiej,  Fredry,

Czarnieckiego, Gisgessa, Zielonej i Sanowej,

- w końcowej fazie przygotowanie do ogłoszenia przetargu na ścieżkę rowerową do Nowosielca,

- zakończono budowę świetlenia ul.Borowej, Rzeszowskiej Bocznej, Sopockiej i ul. Mickiewicza w

Zarzeczu.

5



- trwa ocieplanie sali gimnastycznej i przygotowanie pomieszczeń pod przedszkole w PSP Nr 4,

- trwa modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 1,

- realizacja sali gimnastycznej w Zarzeczu – zgodnie z harmonogramem.

Wobec braku pytań Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 4

Przewodniczący poinformował, że obszerny materiał dotyczący pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję.(zał nr 1) Materiał ten prezentowała Pani Kierownik

na  posiedzenie Komisji Pomocy Społecznej. 

Poprosił Panią Kierownik o ewentualnie krótkie przedstawienie problemów.

Pani Kierownik E.Tłusta podkreśliła, że materiały dostarczone radnym są obszerne,  bo i zakres

działań  OPS  jest  szeroki.  Zaproponowała,  by  to  radni  zadawali  ewentualne  pytania  odnośnie

materiału, z którym się zapoznali.

Przewodniczący poprosił  na  początek  o  opinię  Przewodniczącej  Komisji  Pomocy  Społecznej  –

G.Karnat.

Przewodnicząca podkreśliła ogrom pracy jaki wykonuje OPS, podkreśliła zawartość Sprawozdania.

Zwróciła uwagę, że zdaniem Komisji za mało dzieci korzysta z placówek wsparcia dziennego tj

świetlic  środowiskowych.  Komisja  sformułowała  wniosek  o  zwiększenie  ilości  miejsc  w  tych

świetlicach, o możliwość korzystania z nich również innych dzieci, by te z rodzin uboższych lub

rodzin z problemami nie były stygmatyzowane. Podkreśliła też, że Pani Kierownik poinformowała

o  możliwości  organizowanie  zajęć  przez  organizacje  pozarządowe.   Przewodniczący  Zarządu

Osiedla Malce złożył do Burmistrza wniosek o dofinansowanie takich zajęć na osiedlu.   Próba

takiej  działalności  podjęta  była  już  w  roku  ubiegłym.  Teraz  będzie  to  w  szerszym  zakresie

realizowane.

Przewodnicząca  podkreśliła  też,  że  Pani  Kierownik  dokładnie  poinformowała  Komisje  

o działaniach podejmowanych względem bezdomnych w czasie tegorocznych mrozów. Okazało się,

że  byli  dostatecznie  otoczeni  opieką.  Rozeznawała  też  opinię  o  pracy  Ośrodka  wśród

podopiecznych OPS. Są zadowoleni.

W tym miejscu zaapelowała Przewodnicząca Komisji do obecnych na sali posiedzeń, by zwracali

uwagę na ludzi potrzebujących. Ci naprawdę potrzebujący często nie zgłaszają się sami po pomoc.

Pani Kierownik OPS z uznaniem wyraziła się o aktywności społecznej Stowarzyszenia z Malc,

zwłaszcza zaangażowaniu w dystrybucję żywności dla osób potrzebujących.

Radny G. Bis zauważył, ze była mowa o małych środkach na pomoc społeczną a kilka milionów zł

zasiliło społeczeństwo naszej Gminy poprzez program 500+. Poprosił Panią Kierownik o kilka słów
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na ten temat.

Pani Kierownik potwierdziła, że to ponad 9 mln zł, które trafiły do rodzin na terenie naszej Gminy.

Program wszedł od 1 kwietnia. Skorzystało z tego Programu 1473 rodziny. W tych rodzinach było 2

318 dzieci uprawnionych. Są określone kryteria,  by ubiegać się o pomoc na pierwsze dziecko:

dochód  nie  może  przekraczać  800  zł/osobę  (przy  dziecku  niepełnosprawnym  1  200  zł/osobę)

Właściwie na świadczenia rodzinne była kwota 7 800 tys, więc praktycznie na pomoc społeczną 

w Gminie Nisko wydatkowano ok 20 mln zł. To jednak znacząca kwota.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zamknął realizację punktu

Ad 5.

O przedstawienie  Sprawozdania  z  realizacji   Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2015-2017

za rok 2016 (zał nr 2) poprosił Przewodniczący Rady również Panią Kierownik E. Tłustą.

Pani Kierownik OPS poinformowała, że Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

oraz  ochrony ofiar  przemocy  w rodzinie  dla  Gminy i  Miasta  Nisko na  lata  2015-2017 został

wdrożony Uchwałą nr V/29/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 roku. 

W wyniku  kontroli  kompleksowej  w  dniach  od  9  –  10  marca  2016  roku  przez  pracowników

Wydziału  Polityki  Społecznej  PUW  w  Rzeszowie  w  przedmiocie  realizacji  zadań  z  zakresu

przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  wykonywanych przez samorząd gminny stwierdzono,  że

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla GiM Nisko jest niespójny bowiem nie

zawiera drugiego członu programu wskazanego w ustawie. 

Na skutek zaleceń pokontrolnych Kierownik OPS w Nisku dokonał analizy Gminnego Programu

Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  dla  Gminy  i  Miasta  Nisko  na  lata  2015  –  2017  

 i przygotował nową wersje Programu .

Nowy Program (aktualizacja) został zaktualizowany  m.in.o:

1.  pełną  nazwę,  wynikającą  z  brzmienia  zapisów  zawartych  w  ustawie  o  przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie,

2. aktualną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 

3.  odniesienie  do  obowiązujących  przepisów  prawa,  innych  aktualnie  obowiązujących

dokumentów, strategii i programów wieloletnich, wskazujących obszary działania, 

4. wskazanie kierunków działania, 

5. określenie celów głównych, strategicznych i szczegółowych programu,

6.  przejrzystą  strukturę celów, zadań i  określenie sposobu ich realizacji.  (cel  Programu zawiera

konkretny  przekaz,  jest  mierzalny  ,wzbudza  ciekawość  i  chęć  do  działania  ,jest  realistyczny
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              i terminowy)

7. określenie adresatów programu, 

8. określenie realizatorów programu,

9. precyzyjny harmonogram z terminami realizacji zadań.

Aktualizację Gminnego Programu Rada Miejska w Nisku przyjęła Uchwałą Nr XXV/176/16

 z  dnia  31  sierpnia  2016  w  sprawie  zmiany  treści  Załącznika  do  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

i Miasta Nisko na lata 2015-2017.

W  roku  2016  Kierownik  OPS  skierował  do  17-tu  realizatorów  zapytanie  

o uzupełnienie informacji z realizacji działań przewidzianych w Aktualizacji Gminnego Programu

Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie  dla  Gminy  

i  Miasta  Nisko  na  lata  2015  –  2017.  12-tu  zapytanych  odpowiedziało  pisemnie  wskazując

działania  ,które  podejmowali  w ramach  możliwości  i  kompetencji.  Bez  odpowiedzi   zapytanie

pozostało z  ZS  w Zarzeczu,  PSP nr  4 w Nisku,  Stowarzyszenia Pracowników, Absolwentów  

i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Stowarzyszenia Absolwentów 

i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Klubu Seniora.

Z  analizy  tych  informacji  wynika,  że  nie  tylko  Opieka  Społeczna,  ale  wiele  podmiotów  jest

zaangażowanych  w  przeciwdziałanie  przemocy  w  Rodzinie:  prawnicy,  psycholodzy,  policja,

pedagodzy, asystenci rodzinni, psychoterapeuci uzależnień, kuratorzy sądowi, Poradnia Leczenia

Uzależnień, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Profilaktyki. Formą pomocy były

interwencje,  poradnictwo,  działania  edukacyjne.  Wyjaśniła,  że  w  sprawozdaniu  są  opisane

interwencje, działania edukacyjne, ilość osób, które tymi działaniami były objęte. Pani Kierownik

podkreśliła, że w tym Sprawozdaniu jest informacja, jak należy postępować w sytuacji, gdy mamy

kontakt  z osobą doznającą przemocy w rodzinie.  Podkreśliła,  że  najbliższy ośrodek interwencji

kryzysowej jest w Rudniku. Pobyt dla osób dotkniętych przemocą jest bezpłatny. W ubiegłym roku

było 77 rodzin dotkniętych przemocą, 164 osoby były poszkodowane w tym 7 osób starszych, 3

niepełnosprawne i 52 dzieci. 3 rodziny skorzystało z odizolowania w ośrodku.

Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej stwierdziła, że materiał jest również obszerny,

 a wszyscy powinni być uwrażliwieni, gdy dzieje się coś niedobrego. Osobiście miała pomysł, by

tych panów z Plant na jakiś odwyk wysłać, ale wytłumaczono jej, że jeżeli nie maja takiej woli, to

efektu żadnego nie będzie.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący  podziękował  Pani  Kierownik  OPS,  życzył  sukcesów  w  pracy  dla  niej  i

pracowników.
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Następnie zamknął realizację punktu.

Ad 6.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią  Kierownik  M.Rybę  o  przedstawienie  Sprawozdania  

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2016r (zał nr 3).

Pani Kierownika M.Ryba krótko przypomniała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest

dziennym ośrodkiem wsparcia typu A, B i C przeznaczonym dla 26 osób przewlekle psychicznie

chorych,  upośledzonych  umysłowo  i  wykazujących  inne  przewlekłe  zaburzenia  czynności

psychicznych. Do końca 2011 roku Środowiskowy Dom Samopomocy działał w strukturze Ośrodka

Pomocy Społecznej w Nisku. Uchwałą nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września

2011 roku jest  samodzielną  jednostką  organizacyjną Gminy i  Miasta  Nisko.  Siedzibą  ŚDS jest

aktualnie  budynek przy ul.  Szopena 31 będący własnością  Gminy Nisko. Zadaniem Domu jest

przede  wszystkim  podtrzymywanie   i  rozwijanie  umiejętności  niezbędnych  do  możliwie  jak

najbardziej samodzielnego życia uczestników  w środowisku domowym. Koszt utrzymania takiego

podopiecznego w ŚDS wynosi 1268zł/uczestnik/miesiąc,  a koszt miesięczny w DPS wynosi  ok

4000 zł.

Zadania  realizuje  się  poprzez  treningi  i  usługi.  Treningi  w  ŚDS  prowadzone  były  

w  formie indywidualnej  i  grupowej  (zespołowej),  dostosowane  do  potrzeb  i  możliwości

psychofizycznych uczestników.

Usługi świadczone przez Dom obejmowały w szczególności:

-Trening funkcjonowania w codziennym życiu ( kulinarny, umiejętności praktycznych)

-Trening umiejętności społecznych,

-Trening  umiejętności  interpersonalnych  i  rozwiązywania  problemów  (w  tym  trening    

z wykorzystaniem rysunku i spotkania społeczności)

-Terapię ruchową

-Poradnictwo psychologiczne

-Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

-Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

-Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

- Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub

podjęcia zatrudnienia (terapia zajęciowa).

Zaznaczyła, że placówka umożliwiała także wszystkim uczestników spożywanie dwóch posiłków

dziennie (śniadanie i obiad). 

Zaznaczyła,  że  organizowane są  wycieczki,  zajęcia  z  innymi ŚDS,  spartakiady.  Dla niektórych

uczestników są to pierwsze i jedyne możliwości wyjazdu, czy możliwości samorealizacji na swoją
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miarę.

Podkreśliła,  że  każdy  uczestnik  ma  możliwość  udziału  w  organizowanych  przez  niżański  lub

poszczególne  domy  imprezach  np.:  -  Przegląd  Kolęd  i  Jasełek  w  Baranowie  Sandomierskim

(28.01.2016)

- Integracyjna zabawa karnawałowa w Rudniku nad Sanem (08.02.2016)

- Obchody Dnia Kobiet (08.03.2016)

- Spotkanie wielkanocne (23.03.2016)

- „Osobliwości przyrody” – wystawa fotografii w NCK „Sokół” w Nisku (25.04.2016)

- Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli (04.05.2016)

- Wycieczka do Zamościa (10.06.2016)

- Spartakiada Sportowa ŚDS Województwa Podkarpackiego w Stalowej Woli (16.062016)

 - „Powitanie lata” w Korabinie (21.06.2016)

-  Piknik  Żeglarski  -  Przegląd  Piosenki  Żeglarskiej  Osób  Niepełnosprawnych  w  Tarnobrzegu

(14.07.2016)

-  III Wakacyjne Spotkanie ze Sztuką w Baranowie Sandomierskim (11.08.2016)

- 18 rocznica powstania ŚDS w Tarnobrzegu (01.09.2016)

- Wycieczka do Sandomierza (02.09.2016)

- Rajd sprawnościowo-integracyjny zorganizowany w Nisku (22.09.2016)

- Turniej Piłki Nożnej Halowej w Stalowej Woli (19.10.2016).

Pani kierownik podkreśliła, że ogólne możliwości i możliwości finansowe uczestników tych zajęć

czasem nie pozwalają im godnie żyć. Tu odnajdują się na nowo. Są zachwyceni możliwościami,

które im się stwarza. Wciąż jeszcze ludzie boja się osób chorych, zwłaszcza chorych umysłowo,

czy psychicznie. Tu znajdują akceptację takimi jacy są.

Pani  M.Ryba  poinformowała,  że  w  październiku  przypada  20-lecie  funkcjonowania  placówki.

Będzie czas na podsumowania.

Zaprosiła wszystkich chętnych na spotkania wielkanocne i opłatkowe. Warto zobaczyć, jak ci ludzie

fantastycznie funkcjonują, gdy mają choć trochę sprzyjające warunki.

Zdaniem Przewodniczącego Rady Pani Kierownik chyba się zagalopowała twierdząc, że w całości

ŚDS jest finansowany przez Wojewodę. Przecież budynek w którym się Dom mieści jest gminny 

i utrzymanie tego budynku jest po stronie Gminy.

Pani  Kierownik  M.  Ryba  wyjaśniła,  że  jest  umowa  użyczenia  budynku  zawarta  z  Gminą  

i należności są płacone na rzecz Gminy. Zauważyła, że na terenie Województwa Podkarpackiego

istnieje 65 domów i wszystkie mieszczą się w budynkach komunalnych. Dla funkcjonowania domu

Wojewoda wymaga wskazania budynku, a najprościej budynek komunalny przeznaczyć pod taką
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działalność.

Przewodniczący poprosił o opinię Przewodniczącą Komisji Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca G.Karnat stwierdziła, że problemem jest właśnie to lokum. Dom przenosi się z

miejsca  na  miejsce  i  to  nie  jest  dobrze.  Poza  tym  są  chętni,  więc  należałoby  zabezpieczyć

optymalna powierzchnię pod działalność. Burmistrz na posiedzeniu Komisji zapewniał, że są plany

i wszystko będzie na dobrej drodze, bo jesteśmy otwarci na pomaganie. Osobiście podziękowała za

możliwość uczestniczenia w imprezach organizowanych przez ŚDS. Podkreśliła,  że są to ludzie

chorzy ale szczerzy i serdeczni.

Burmistrz J.Ozimek zabierając głos zauważył, że tak nieszczęśliwie się składa, że zarówno OPS jak

i  ŚDS są wciąż  odsuwane jeżeli  chodzi  o  remont,  czy  rozbudowę bazy.  Została  przygotowana

dokumentacja pod ŚDS w budynku dawnej dyrekcji tartaku. Budynek stoi pusty, bo trzeba go w

całości  remontować.  Wymaga  remontu  OPS  ale  i  kapitalnego  remontu  wymaga  Biblioteka.

Budynek Biblioteki ładnie wygląda z zewnątrz, ale w środku to ruina. Również kino przewidziane

do rozbudowy i  remontu.  Olbrzymie nadzieje wiążemy z tzw obszarem funkcjonalnym miast tj

obszar Niska, Stalowej Woli, Zaleszan i Pysznicy, gdzie przyznane zostały środki dla tych gmin.

Temat się przeciąga, bo trudno podzielić pieniądze, by każda gmina była zadowolona. Trudno było

wskazać  cele  wspólne  dla  takich  miast.  Zaczęto  to  rozgraniczać  i  aktualnie  trudno  cokolwiek

powiedzieć, kiedy będą ustalone kwoty i co gdzie będzie realizowane. Nie ma żadnej wiedzy z

Urzędu Marszałkowskiego, kiedy te środki zostaną uruchomione. Niczego nie można ruszyć, bo

rwie  się  cały  program.  Będziemy chyba  przyspieszać  z  własnych  środków.  Pierwszym etapem

będzie remont kapitalny i przeniesienie Biblioteki. Już jest problem, że nie ma gdzie tej Biblioteki

przenieść. ŚDS jest na ul. Szopena, na parterze. Czas wreszcie skończyć z tym przenoszeniem ŚDS.

Chyba trzeba ten tartak uruchomić, by przenieść ten Dom. Inaczej nie zmieści się na ul. Szopena

Biblioteka. Ona też musi być na parterze, bo książki są ciężkie. Burmistrz podkreślił,  że mimo

dobrej  woli,  istnieje  zależność  tematów  uniemożliwiająca  ich  realizację  w  danej  chwili.  W

pierwszej wersji  było przyznanych na tzw.  MOF-y 80 mln zł.  Gminy doszły do porozumienia:

liczyć środki od ilości mieszkańców. Wydawało się to najbardziej sprawiedliwe. Okazało się, że nie.

Muszą być konkursy. Ale do konkursu mogą startować i z Kolbuszowej i z Rzeszowa przykładowo.

Może samorządowcy będą na tyle uczciwi, że na nasze tereny z inwestycjami nie będą wchodzić.

Ostatecznie, chyba do końca czerwca powinno to się wyjaśnić. Jeżeli to nie będzie możliwe, to w

takim tempie w jakim nas stać będą podejmowane działania dla zabezpieczenia bazy lokalowej dla

tych instytucji. Są to ważne podmioty, służące ludziom, ich funkcjonowanie jest niezbędne.

Żadnych pytań nie zadano.

Przewodniczący zamknął realizacje punktu.
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Ad 7.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie

sprawozdania z kontroli sołectwa Wolina.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Kotuła przedstawił protokół kontroli sołectwa Wolina (zał

nr 4).

Poinformował,  że  zakresem  kontroli  objęto  realizację  zadań  i  celów  jednostki,  gospodarkę

finansową  jednostki  i  gospodarowanie  mieniem  jednostki  pomocniczej.  Kontrolujący  dokonali

oceny  zgodności  działań  organów  jednostki  pomocniczej  ze  Statutem,  oceny  prowadzonej

gospodarki  finansowej,  w  tym  funduszu  sołeckiego  oraz  analizy  poprawności  gospodarowania

mieniem gminnym, będącym w zarządzie sołectwa. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła,  że w posiadaniu Rady Miejskiej  znajdują się protokoły zebrań,

plany dochodów i wydatków sołectwa Wolina. Plany są zgodne z faktycznymi wydatkami sołectwa.

Organy sołectwa pracują zgodnie ze Statutem, ilość odbytych zebrań wynika z bieżących potrzeb.

Pani sołtys ze swej działalności składa roczne, pisemne sprawozdania. 

Komisja  Rewizyjna  nie  wniosła  zastrzeżeń  do  gospodarki  finansowej  sołectwa,  wyrywkowo

sprawdzone faktury były prawidłowo opisane, zostały sprawdzone pod względem merytorycznym

jak również formalnym i  rachunkowym. Celowość dokonywanych zakupów nie budzi  uwag ze

strony zespołu kontrolującego.

Nie miała też Komisja zastrzeżeń do gospodarowania mieniem gminnym, będącym w zarządzie

sołectwa Wolina.

Niepokój wzbudził stan techniczny budynku Domu Kultury. Budynek został oddany do użytku w

2006r.  W  dniu  22.10.2015r  została  przeprowadzona  okresowa,  pięcioletnia  kontrola  stanu

technicznego budynku. Z kontroli wynika, że w budynku zaobserwowano liczne pęknięcia ścian

nośnych i fundamentów. We wnioskach pokontrolnych wykazano pilna potrzebę wykonania: 

1. Plomb na pęknięcia ścian i stałe monitorowanie stanu budynku,

2. Poprawa odprowadzania wód opadowych poza opaskę odbojową,

3. Uzupełnienie uszkodzeń w tynkach i ścianach.

4. Usunięcie nieszczelności przy kominie oraz kilka innych pilnych napraw. Wiosną 2016r kontrola

budynku  wykonana  przez  pracownika  UG  Pawła  Mateję  potwierdziła  zasadność  wykonania

bieżącego remontu budynku, zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami.

Ponieważ  zalecenia  te  nie  zostały  dotychczas  wykonane  Komisja  wnosi  o  szybkie  ich

zrealizowanie.

Druga istotna sprawą, zdaniem Komisji,  jest  sprawa dzierżawy majątku gminnego, będącego w

zarządzie sołectwa. Ok 10 ha terenów zielonych dzierżawionych jest z czynszem rocznym – 1200
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zł. Należałoby – zdaniem Komisji – dokonać analizy wysokości tego czynszu, biorąc pod uwagę

wysokość dopłat rolniczych. Przy tej  okazji  Komisja sformułowała wniosek o wprowadzenie w

życie paragraf 106 Statutu Gminy Nisko, tj  by były przekazane w zarząd wszystkich jednostek

pomocniczych  wszystkie  części  mienia  gminnego,  którymi  te  jednostki  już  zarządzają.  By,

podobnie jak w Zarzeczu, jednostki rozporządzały dochodami z tych źródeł.

Zabierając głos sołtys Woliny – Pani E.Tomczak podkreśliła, że taka kontrola, i inne dokonywane

przez  Urząd  są  bardzo  pomocne,  bo  porządkują  sprawy  sołectwa.  Podziękowała  za  dobrą

współpracę  w  tym  temacie.  Podkreśliła,  że  mieszkańcy  są  zaniepokojeni  stanem  technicznym

budynku, który ma zaledwie 10 lat. Podkreśliła, że dobrze służy mieszkańcom,wyraziła uznanie dla

pracy  świetlicy  środowiskowej,  zaznaczyła,  że  mało  jest  miejsc,  chętnych  dzieci  dużo  więcej.

Będzie wnioskować o zwiększenie ilości miejsc.  Dodatkowo też starsi  mają tu zajęcia:  kobiety

gimnastykę, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, rękodzieła artystycznego, wędkarze i zebrania

sołeckie. Dla młodzieży jest telewizor, bilard i internet. Obiekt więc tętni życiem, ale są obawy, bo

ściany  pękają  i  coraz  bardziej  atakuje  grzyb.  Od  samego  początku,  mimo  licznych  napraw,

interwencji dach wciąż przecieka. Ciągle psuje się światło. Nikt wprost nie mówi o przyczynach

tego,  ale  osobiście  podejrzewa,  że  ściany  są  zawilgocone  i  stąd  awarie  prądu.  Poinformowała

również,  że  w złym stanie  jest  budynek szkoły  przejęty  przez  Stowarzyszenie  na  prowadzenie

szkoły.  Jest   wprawdzie  po  remoncie  dachu,  ale  nie  są  zabezpieczone,  izolowane  fundamenty,

fatalny stan ogrzewania. Jest sugestia, by to Stowarzyszenie pozyskało środki na remont. Niestety,

taka możliwość nie istnieje, bo budynek jest oddany na użytkowanie na okres 3 lat. Jeżeli nie jest to

okres 20 lat lub wieczysta dzierżawa, nie ma możliwości pozyskania środków dla zainwestowania

w niego. Podkreśliła, że wszelkie remonty bieżące Stowarzyszenie wykonuje w budynku. To są

jednak drobniejsze sprawy.

Przewodniczący Z.Kotuła wyjaśnił, że Komisja rzeczywiście dokonała przeglądu budynku szkoły.

Zgadza się, że stan techniczny jest zły. Sugerowała jednak, by skorzystać z możliwości pozyskania

środków  z  budżetu  obywatelskiego.  Kwota  200  tys  zł  mogłaby  rozwiązać  problem  remontu

budynku szkoły.

Przewodniczący Rady zapytał o szkołę w Wolinie: jaka jest decyzja w związku z reformą oświaty.

Pani sołtys wyjaśniła, że to jest szkoła w Racławicach, która prowadzi zajęcia również w budynku

w Wolinie. Jest decyzja, że będzie to szkoła ośmioklasowa.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Ad 8.

Przewodniczący Rady odczytał pierwszy wniosek Komisji Rewizyjnej:

W celu zabezpieczenia stanu technicznego Domu Kultury wykonać zalecenia pokontrolne z
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22.10.2015r.

Przewodniczący Z.Kotuła wyjaśnił, że była to obowiązkowa kontrola budynku, która dokonywana

jest  co  pięć  lat.  Protokoły  tej  kontroli  są  i  chodzi  o  to,  by  jak  najszybciej  je  wykonać,  aby

zabezpieczyć budynek przed dalszym niszczeniem.

Burmistrz  J.  Ozimek stwierdził,  że  naturalną  rzeczą  jest,  że  budynek niszczeje.  Ten obiekt  od

początku ma problem ze stanem technicznym. Coś było nie tak. Część remontu była zrobiona, ale

dach nadal przecieka i obiekt niszczeje. Wnioskować o remont można, ale to są duże pieniądze.

Trzeba wskazać źródło. Część wniosku zapewne jest zasadna, trzeba się zastanowić jak to zrobić.

Co zaś tyczy się szkoły, to jest ona prywatna i nie może Gmina wykonywać remontu. Owszem,

dzieci  są  wspólne  i  stąd  jakoś  do  tego  tematu  trzeba  będzie  podejść.  Burmistrz  stwierdził,  że

wnioski przyjmuje do wiadomości, ale z realizacją trzeba poczekać.

W głosowaniu jawnym, przedstawiony wniosek Rada przyjęła jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał drugi wniosek:

Wdrożyć  w życie  § 106  Statutu  Gminy Nisko:”Burmistrz  zarządzeniem może  przekazać  

w zarząd jednostce pomocniczej wydzieloną część mienia komunalnego, która ta jednostka

zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza z jej źródeł dochodami na zasadach określonych 

w statucie  jednostki pomocniczej.

Przewodniczący  Z.  Kotuła  wyjaśnił,  że  najlepszym przykładem stosowania  tego  paragrafu  jest

sołectwo Zarzecze: posiada mienie przekazane w zarząd i dochodami z tego zarządu dysponuje. Dla

sołectwa Wolina aktualnie byłaby to kwota ok 1400 zł rocznie z tytułu dzierżaw terenów zielonych

nad Sanem.

Burmistrz J.Ozimek zauważył, że Burmistrz może, ale nie musi. Zaznaczył, że 1400 zł w budżecie

Gminy  nie  jest  problemem  i  nie  ma  nic  przeciw  temu,  jeżeli  będzie  ta  kwota  sensownie

wydatkowana.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym wniosek przyjęła jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał ostatni wniosek:

Dokonać  analizy  wysokości  czynszów  dzierżawnych  dla  terenów  przeznaczonych  pod

działalność rolniczą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że jest zarządzenie Burmistrza w sprawie wysokości

czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu określona została na 3q żyta/hektar. Obecnie wynosi to

ok 150 zł/hektar/rok.

W sytuacji dopłat bezpośrednich w wysokości od 600 – 1000 zł, wydaje się, że należy stawkę raz

jeszcze przemyśleć, przeanalizować. Stąd wniosek Komisji.

Burmistrz przyznał, że warunki się zmieniły i należy przeanalizować te stwaki. I to zrobimy.
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Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przyjęła wniosek jednogłośnie.

Ad 9.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Sprawozdania  Przewodniczących  Zarządów  Osiedli  

i Sołtysów radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Zaproponował, by ograniczyć się

do zadawania pytań.

Wobec braku pytań Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 10.

1/ Przewodniczący poinformował, że pierwszy projekt uchwały dotyczy zamiaru przekształcenia

Publicznej Szkoły Podstawowej w Malcach. Tak jak już Burmistrz przypomniał, taką uchwałę Rada

podjęła na sesji nadzwyczajnej, ale ze względów formalnych Wojewoda ją uchylił. Temat ponownie

został przygotowany i dziś wprowadzony pod obrady. Poprosił o opinię Komisji Oświaty.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty  K.  Tabian  poinformował,  że  Komisja  po  raz  drugi  zamiar

przekształcenia  szkoły  PSP  Nr  6  w  szkołę  o  strukturze  I  –  III  z  oddziałem  przedszkolnym

zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Burmistrz J.Ozimek, zabierając głos, zaznaczył, że pomimo szerokiej wiedzy na ten temat, aby nie

było niedomówień, że na wszelkich spotkaniach informował, że ani Burmistrz ani Rada Miejska nie

ma nic do powiedzenia w stosunku do ustawy. Należy ją realizować. Wytwarza się psychoza, że

cała  wina  jest  po  stronie  samorządu.  Burmistrz  przypomniał,  że  w  sprawie  PSP  NR  6

zaproponowano:

-  likwidację szkoły i powołanie w to miejsce przedszkola,

- likwidacja szkoły i powołanie filii szkoły PSP Nr 5 o strukturze 0, I-III,

- likwidacja szkoły i powołanie szkoły niepublicznej,

- likwidacja szkoły i powołanie szkoły wyznaniowej,

- przekształcenie szkoły Nr6 w szkołę o strukturze 0,I – III.

 Ze spotkań z mieszkańcami i analizy na posiedzeniach komisji wynika, że najbardziej optymalna

jest wersja przekształcenia PSP Nr 6 w szkołę o strukturze I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Oczywiście to najdroższy wariant, ale zachowane będą tradycje szkoły i zabezpieczona nauka na

miejscu dla najmłodszych. Na spotkaniu ksiądz zaproponował inne rozwiązanie: szkoła w pełnym

wymiarze,  ośmioklasowa.  Oczywiście  wymaga  to  rozbudowy  szkoły,  wybudowania  sali

gimnastycznej. Ksiądz zapewnił, że dzieci z Malc będą tu uczęszczały i nawet dzieci ze Stalowej

Woli zasilą tę szkołę. To oczywista paranoja. To jest nierealne. Szkoła spełnia warunki dla szkoły I-

III i klasa przedszkolna i w tym kierunku należy starać się iść. Pani Kurator nie wyraziła na takie

rozwiązanie zgody, ale na jakiej podstawie. Jeżeli zdecydowana liczba rodziców mówi tak, Rada

Miejska mówi tak, 20-to osobowy zespół ludzi, którzy się na tym znają mówi tak, to jakim prawem
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Pani Kurator  jednoosobowo mówi nie? Jeżeli  Kurator  pokryje całość kosztów, to  można uczyć

nawet  po  jednym  dziecku  w  klasie.  Kurator  nie  ma  prawa  dysponować  budżetem  Gminy  

i nakazywać rozbudowę szkoły, czy wybudowanie sali gimnastycznej. 

Sprawa tej  szkoły ciągnie się  parę lat.  Słusznie ugruntował  się  wśród mieszkańców pogląd,  że

szkoła I-III załatwia sprawę i wszyscy będą zadowoleni.

Burmistrz dodał, że jeżeli uchwała zostanie uchylona, to oświadcza publicznie, że odwoła się do

sądu.

Radny S.  Naprawa zapytał  Burmistrza,  jak  Pani  Kurator  uzasadniła  swoją  negatywna opinię  o

zamiarze przekształcenia PSP Nr 6.

Burmistrz wyjaśnił, że Pani Kurator stwierdziła, że jest wysoki stopień nauczania, klasy łączone

mogą być, a szkołę należy rozbudować, bo na dostosowanie bazy jest dwa lata.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/239/17

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nisku  (zał nr 5)

2/ Przedstawiając projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 2 Burmistrz wyjaśnił, że w

PSP  Nr  4  były  wolne  pomieszczenia  od  dawna  i  obecnie  adaptowane  są  na  przedszkole.

Równocześnie wykonywany jest  remont sali  gimnastycznej.  Burmistrz  podkreślił,  że  w nowym

przedszkolu powstaną nowe miejsca pracy. Co do dzieci, to połowa jest w publicznym przedszkolu

i połowa w niepublicznych. Jest więc zasadne, by utworzyć nowe miejsca w publicznej placówce.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  względem

przedłożonego projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/240/17

w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 2 w Nisku  (zał nr 6)

3/ Kolejny projekt uchwały dotyczył dostosowania sieci szkół do nowego ustroju oświatowego.

Burmistrz  podkreslił,  że  wielkich  zmian nie  przewidujemy,  w zapisie  nie  jest  zaznaczone jaka

będzie organizacja  PSP w Malcach. Ten temat  jeszcze jest  otwarty.  Gimnazja,  które są będą w

trakcie wygaszane. Nic więcej nie zmieniamy.

Przewodniczący Komisji Oświaty K.Tabian podkreślił, że projekt uchwały w sprawie dostosowania

sieci  szkół  do  nowego  ustroju  oświatowego  był  mocno  analizowany  zarówno  przez  Zespół

Zadaniowy powołany przez Burmistrza, jak i na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Podkreślił, że w ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty oprócz członków Komisji, innych radnych
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udział  wzięli  również  nauczyciele  i  rodzice  uczniów z  Gimnazjum Nr  1,  przedstawiciel  Rady

Rodziców Gimnazjum Nr  1,  związków zawodowych oraz  przedstawiciele  rodziców PSP Nr  1.

Zarówno Burmistrz jak i Dyrektor CUW udzielali wyczerpujących wyjaśnień na wszystkie pytania.

Ostatecznie Komisja Oświaty przedłożony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

            Wiceprzewodniczący T.Oleksak zapytał,  czy  w okresie  sprawowania  urzędu przez

Burmistrza J.Ozimka, gdy było kilka przekształceń, wręcz likwidacji szkół, choć jeden nauczyciel

odszedł  z  przysłowiowym  „kwitkiem”  tj  bez  wsparcia  Gminy?  Gdzie  tkwi  problem?

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  jego  pytanie  jest  tożsame.  Zwrócił  uwagę  nauczycieli

Gimnazjum Nr 1, obecnych na sali, że przecież ostatecznych gwarancji dziś na tej sali nie mogą

otrzymać, że nikt nie będzie zwolniony z pracy. Nie do końca wiadomo jak nową ustawę stosować

w życiu. Sprawa jest rozwojowa.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  nie  było przypadku pozbawienia pracy  w związku z reorganizacją  sieci

szkół.  Zapewnił,  że  obecnie  również  zrobione  będzie  wszystko,  co  będzie  możliwe,  by  tych

nauczycieli  zagospodarować.  Stąd  był  pomysł  tych  dwóch  przedszkoli.  Oczywiście  to  kwestia

wykształcenia, ale jest pewna możliwość przemieszczeń. Resztę pokaże czas.

Burmistrz  przy  okazji  podziękował  mediom  za  dotychczasową,  rzetelną  informację  na  temat

problemów oświaty w naszej Gminie.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/241/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

szkolnego  (zał nr 7)

4/ Pani Kierownik OPS E. Tłusta przedstawiając projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego

Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-2019 wyjaśniła, że jego

uchwalenie  jest  obowiązkiem  ustawowym,  jednym  z  działań  mających  wspierać  tę  rodzinę.

Zaznaczyła, że na kolejnej sesji przedstawi podsumowanie Programu na lata 2014-2016.

Przewodnicząca  Komisji  Pomocy  Społecznej  i  Zadań  Publicznych  G.  Karnat  poinformowała  

o pozytywnej opinii Komisji względem przedłożonego projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/242/17

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na

lata 2017-2019  (zał nr 8)

5/  Przewodniczący  Rady  poprosił  Kierownika  Ref  OSK W.Praconia  o  przedstawienie  projektu

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie terminu,
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częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.

Kierownik  W.Pracoń  wyjaśnił,  że  to  uchwała  porządkująca.  W  dotychczasowej  uchwale  było

zapisane,  że opłaty można dokonywać m.in.  w Kasie Urzędu. Ponieważ Kasa nie istnieje od 1

stycznia  br,  nie  powinien  figurować  nieaktualny  zapis  w  uchwale.  Stąd  konieczność  podjęcia

uchwały zmieniającej.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej M.Pachla przedstawił

pozytywna opinię Komisji względem projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/243/17

w sprawie zmiany uchwały  Nr XIV/103/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko (zał nr 9)

6/  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią  Skarbnik  M.  Nabrzeską  o  przedstawienie  pierwszego

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  zmiana  dotyczy  zwiększenia  planu  wydatków  na  realizację

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

gimnastycznej  przy  PSP  Nr  4  w  Nisku  o  kwotę  300.000,00  zł.  Ww.  zadanie  uzyskało

dofinansowanie w ramach RPO i środki te stanowią wkład własny do projektu.

Zgodnie z  art.  13 ust.3,  4a i  4e ustawy o Policji  proponuje się  przekazać środki w wysokości

30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem  na partycypację w kosztach zakupu

sztandaru  i  wyposażenia  pocztu  sztandarowego  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Nisku

(20.000 zł), zakup psa patrolowo-tropiącego (7000 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Komendy

(3000 zł). 

Autopoprawka dotyczyła zmiany zapisu dotyczącego tych 3 tys zł:  początkowo środki te miały

stanowić   rekompensaty  pieniężne  dla  funkcjonariuszy  za  ponadnormatywny  czas  służby,  ale

ostateczny zapis to właśnie bieżące funkcjonowanie Komendy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J. Graniczny przedstawił pozytywna opinię Komisji

względem zaproponowanych zmian w uchwale budżetowej.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „wstrzymującym się” i 16 głosach „za”

podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/244/17
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w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2017r. (zał nr 10)

7/  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  kolejny  projekt  uchwały  dotyczy środków zewnętrznych.  

W związku z uchwaleniem budżetu państwa Minister Rozwoju i Finansów przekazał informację o

wynikających  z  ustawy  budżetowej  na  rok  2017  z  dnia  16.12.2016r  rocznych  kwotach

poszczególnych części  subwencji  ogólnej  a  także  o  planowanych na  2017r  dochodach z  tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z w/w informacją ulega zwiększeniu część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 56 621 zł

oraz ulegają zmniejszeniu planowane wpływy z tytułu udziału gminy w PIT na 2017r o kwotę 6 640

zł.  W związku z powyższym dokonuje się  stosownych zmian w planie dochodów i  wydatków

budżetu.

Miasto Stalowa Wola udzieliło Gminie i Miastu Nisko bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie

20  tys  zł  z  przeznaczeniem  na  zadanie  pn.  "Przebudowa  dojścia  do  peronu  kolejowego  dla

przystanku Nisko-Osiedle" Powiat Niżański udzielił pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko w

kwocie  270  tys  zł  z  przeznaczeniem  na  realizacje  zadania  pn.  "Budowa  dróg  gminnych  ul.

Kasztanowa,  ul.Brzozowa  i  ul.  Grądy  w  miejscowości  Nisko  (Program  rozwoju  gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020).

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu o

kwotę ogółem 290 000 zł. 

Dokonuje sie także przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej (dział

700  i  dział  710)  w  kwocie  61  500zł  z  przeznaczeniem  na  opracowanie  dokumentacji  na

rewaloryzację cmentarzy i grobów wojennych na terenie Gminy Nisko. Tu nastąpiła zmiana zapisu

na skutek dyskusji na posiedzeniu połączonych Komisji: Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego:

nie ma zawężenia do  cmentarza I wojny światowej na Podborku w Zarzeczu.

Kolejne zmiany, to zmiany porządkowe, przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej

w rozdziale 70001 (zakłady gospodarki komunalnej) i 90004 (zieleń).

Zgłoszona autopoprawka dotyczy subwencji ogólnej, gdzie w § 4010 skreśla się kwotę 45tys zł i 

wpisuje kwotę 28 500  i dodaje się § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne, kwota 6 500 – jest to 

awaryjny zakup szafy chłodniczej dla stołówki przy PSP Nr 1.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J.Graniczny przedstawił pozytywna opinię Komisji 

względem przedstawionego projektu uchwały.

Rada  Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/245/17

w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2017r. (zał nr 11)
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8/ W sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 18-03-2016r. dotyczącej przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta

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

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

współfinansowanego  ze  środków  Funduszu  Spójności  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

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

aktualizacjach  Burmistrz  przypomniał,  że  Program  był  uchwalony  wcześniej,  ale  zaszła

konieczność  jego  aktualizacji:  zamiast  planowanego  „zakupu  i  montażu  700  sztuk  zestawów

fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 3 kW każdy” pojawia się zapis:”zakup i montaż 300 sztuk

zestawów fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 3,5kW każdy oraz zakup i  montaż 400 sztuk

zestawów solarnych o jednostkowej mocy 3,5 kW”. Ten Program jest integralną częścią wniosku o

środki  na  ten  cel  do  Marszałka  Województwa.  Burmistrz  dodał,  że  w dyskusji  na  posiedzeniu

Komisji pojawiła się kwestia pomp ciepła, ale ten temat może w późniejszym czasie się pojawi, w

zależności jak będzie dalej wyglądała sprawa OZE.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego M.Pachla przedstawił pozytywna opinię Komisji

względem przedłożonego projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/246/17

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

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

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

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

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju

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

wprowadzonych aktualizacjach   (zał nr 12)

9/ Kierownik Ref RG Z.Drewniak poinformował, że pierwszych 6 projektów dotyczą sprzedaży

nieruchomości  niezabudowanych,  położonych  na  Oś  Grądy,  przeznaczonych  pod  budownictwo

jednorodzinne. Poszczególne działki maja powierzchnię od 724m2 do 894m2. Zgodnie z zapisem

projektu  uchwały  proponuje  się  sprzedaż  w  trybie  przetargowym.  Rzeczoznawca  majątkowy

wycenił wartość tych działek od 26zł do 40 zł za 1m2. Różna cena wynika z tego, że konfiguracja

działek  jest  różna  i  niektóre  działki  są  zaniżone.  Podkreślił,  że  ostatecznie  cena  do  sprzedaży

zostanie określona w zarządzeniu Burmistrza.

Przewodniczący  M.Pachla  poinformował,  że  opinia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  jest
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względem tych 6 projektów uchwał pozytywna.

Przewodniczący  Rady poinformował,  że  pierwsza  sprzedaż  dotyczy  nieruchomości  gruntowych

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:   4714/225 i 7246/1.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/247/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 13)

10/ Przewodniczący poinformował, że następny projekt dotyczy działki nr:  7246/2 i 7247/1.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/248/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 14)

11/ Kolejny projekt uchwały dotyczył  działek nr: 4714/226, 7246/3 i 7250/3.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/249/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 15)

12/ Następny projekt uchwały dotyczył sprzedaży działek  nr: 7246/4, 7247/2, 7248/1 i 7250/4

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/250/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 16)

13/ Kolejna sprzedaż dotyczyła działek  nr: 4714/227 i 7250/5.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/251/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 17)

14/ Ostatni projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dotyczył działek na Grądach
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nr: 7250/6, 7248/2 i 7249/1.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/252/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 18)

15/   Kierownik  Z.  Drewniak  wyjaśnił,  że  następny  projekt  uchwały  dotyczy  wyrażenia  zgody

Burmistrzowi na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Poinformował,  że właściciel

działki  nr  5132 zwrócił   się  do  tutejszego Urzędu  z  prośbą  o  sprzedaż  działki  nr  5140/283 o

powierzchni 0,0587 ha położonej w obrębie Nisko przy ul. Kochanowskiego, w celu poprawienia

warunków zagospodarowania działki nr 5132 stanowiącej jego własność. 

Działka nr 5140/283 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast

poprawić warunki zagospodarowania działki 5132.

Kierownik poinformował, że Zarząd Osiedla wyraził pozytywna opinię o takiej transakcji.

Wartość sprzedawanej nieruchomości Gminy Nisko wg oceny rzeczoznawcy stanowi kwotę 16 

782,00 zł  (28,59 zł/1m2 ).

Cena  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  ustalona  zostanie  Zarządzeniem   Burmistrza

Gminy i Miasta Nisko.

Przewodniczący M.Pachla przedstawił pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/253/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 19)

16/   Kierownik  Z.  Drewniak  wyjaśnił,  że  ostatni  projekt  uchwały  z  zakresu  gospodarki

nieruchomościami  dotyczy  nabycia  na  rzecz  Gminy  Nisko  są  nieruchomości  niezabudowane

oznaczone  w  ewidencji  gruntów jako  działki  nr  1293/1  o  powierzchni  0,0264  ha  i  1295/12   

o powierzchni 0,0234 ha położone w obrębie 0001 Nisko. 

Nieruchomości nabywane są na rzecz Gminy Nisko z przeznaczeniem na połączenie ul. Krzywej 

z takim małym osiedlem, które powstało ok 10 lat temu. Dotychczas komunikacja odbywa się na

zasadzie ustanowionej służebności. Podkreślił, że nabycie tych działek spowoduje, że komunikacja

w rejonie ul. Krzywej na Malcach będzie już uregulowana.

Dalej  Kierownik  poinformował,  że  zgodnie  z  operatem  szacunkowym  wykonanym  przez

rzeczoznawcę majątkowego Panią Jolantę Kuprian wartość rynkowa działki nr 1293/1 wynosi 16
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980,00 złotych – słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych (64,32 zł za 1 m2 ) a

działki nr 1295/12 wynosi 15 051,00 złotych (64,32 zł za 1 m2 ).

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem projektu.

Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/254/17

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości

położonej w obrębie Nisko (zał nr 20)

17/ Następnie Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIII/255/17

w sprawie  uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2017(zał

nr 21).

Ad 11.

- Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że rozpoczynał sesję optymistycznie, od informacji w jaki

sposób radni angażują się na rzecz zwłaszcza ubogich mieszkańców Gminy. To dobry znak. Jednak

dziś również dostarczono mu coś,  co należy określić jako paszkwil i  co jest  redagowane przez

radnych Rady Miejskiej (Rentgen). Stwierdził,  że odczyta nazwiska, bo nie może być, że jeden

radny obraża drugiego. Można się spierać na argumenty, ale nie możemy się wzajemnie oczerniać

przed mieszkańcami. Osobiście otrzymał to od mieszkańców Tysiąclecia. Całość to jedno kłamstwo

nadające się do kosza. Poziom tego można określić jednym słowem: Szambo. Przypomniał, jak

dobrze wyglądała Rada, gdy murem stanęła za radnym, mimo że był z opozycji. Tak postępować

nie należy. Zaznaczył, że jeżeli ukaże się kolejny numer tego paszkwilu, to będzie to publicznie

piętnował, wykazywał nieróbstwo tych radnych. Dziś jeszcze tego nie chce robić, ale wstyd mu za

tych radnych.

- Radny M.Folta poinformował, że Pani Dyrektor Żłobka prosiła o interwencję w sprawie sytuacji

na ulicy, przed Żłobkiem, w momencie wysadzania dzieci z samochodu. Policja poinformowała, że

będzie karać mandatami, gdy dziecko wyjmowane jest od strony ulicy. Co ma zrobić rodzic, który

ma np. dwoje dzieci? Z konieczności drugi fotelik jest od strony ulicy. Zwrócił uwagę, że próg

zwalniający jest już za bramą Żłobka i przy ruchu jednokierunkowym nie spełnia w tym miejscu

żadnej funkcji. Należałoby go przesunąć przed bramę żłobka, nawet ogrodzenie Żłobka w kierunku

ul.  Paderewskiego, dodać ewentualnie znak ostrzegający kierowców, działania te mogłyby mieć

wpływ na bezpieczeństwo ewentualnych rodziców i dzieci. Trzeba racjonalne wyjście znaleźć, bo
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sytuacja jest absurdalna i mandaty nie załatwiają sprawy.    

Druga  sprawa  poruszona  przez  radnego  M.  Foltę  to  psy  z  mieszkań  komunalnych  przy  ul.

Wyszyńskiego. Zaczynają zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców, miał już dwa zgłoszenia w tej

sprawie. Są niedopilnowane, jest ich coraz więcej.

Z  pozytywnych  informacji  poinformował,  że  w  ubiegłym  roku  w  Bibliotece  Miejskiej

wypożyczono 66 000 książek. Czytelniczka z najlepszym wynikiem wypożyczyła 371 książek w

ciągu roku. Wygląda na to, że Nisko podnosi średnia krajową w tej dziedzinie.

- Radny J.Graniczny przypomniał – w kontekście zawartości wspomnianej przez Przewodniczącego

ulotki - zasługi Burmistrza i Prezesa MZK dla zrealizowania nowej SUW i możliwości korzystania

przez mieszkańców z dobrej wody.

- Burmistrz nawiązując do komentarza Przewodniczącego Rady podkreślił, że był jednym z tych,

którzy namawiali do głosowania w obronie radnego. Po trzech miesiącach on pisze, że polityczne

siły z Niska zadziałały przeciwko niemu w Rzeszowie. Burmistrz stwierdził, że odbiera to do siebie

i nie życzy sobie takich insynuacji. Zawsze stara się ludziom pomóc. Świadczą o tym niektórzy,

którzy  pracują  w  Urzędzie,  mimo  wcześniejszych  różnic  zdań,  czy  różnic  politycznych.

Krytykować trzeba uczciwie. Wie, że nie wszyscy tzw redaktorzy brali udział w tworzeniu tego

ostatniego paszkwilu, ale nie powinni pozwolić na wykorzystywanie swego wizerunku. Autorytetu

nie  należy  budować  na  kłamstwie,  ale  na  pomocy  ludziom,  na  jednoczeniu  grupy.  Awarie  w

dostawie  wody  zdarzają  się  wszędzie.  Oczyszczalnia  ścieków  –  właśnie  nadszedł  czas  na  jej

kapitalny remont obiektu. Należałoby pochwalić MZK i wszystkie służby, że załatwiły środki. Kto

podjął odważna decyzję w sprawie kolektora w ul. Kościuszki? A mówienie teraz, że można było

robić coś innego nie na czasie. Tereny przemysłowe – to ta Rada podjęła decyzję o terenach w

Zarzeczu. Owszem są prywatne, próby wykupu nie powiodły się, ale pierwszy zakład już powstaje.

Czy krytykujący wie, że tereny inwestycyjne są przygotowywane, ale procesy inwestycyjne trwają

5 – 10 lat? Jest 3ha terenów przemysłowych na terenie dawnego Nimetu. Gdzie jakoby jest ten

potężny rozwój w terenach przemysłowych? Burmistrz podkreślił, że nie wypowiadał się nigdy źle

o radnych i tego nie czyni. Tego samego wymaga względem siebie. Zapewnił, że raz jeszcze może

się  zmierzyć  w wyborach,  ale  tego  typu  kłamliwe  działania  są  niedopuszczalne.  Zauważył,  że

żałuje, iż wysłuchać musieli tego nie ci, którzy są zainteresowani najbardziej.

-  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  na  prośbę  Przewodniczącej  ZO  K.Rębisz   wyraził

uznanie dla zaangażowania i pracy przy rozdziale żywności dla potrzebujących Przewodniczącego

Zarządu  Osiedla  Malce  –  Marka  Beera.  Wprawdzie  podkreślała  już  ten  wkład  pracy

Przewodnicząca G.Karnat, ale nie będzie za dużo wskazywania na tak pozytywne postawy.
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Ad 12.

Przewodniczący Rady zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 15.50.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M. Kopeć

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Waldemar Ślusarczyk
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