
P R O T O K Ó Ł    Nr XXXV/17

  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 26 kwietnia 2017r

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXN sesję  Rady  Miejskiej  zwołaną  w trybie  nadzwyczajnym otworzył  o  godz  15.00

Przewodniczący W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz:

- Burmistrza GiM- J. Ozimka

- Skarbnika – M. Nabrzeską

- Kierownika Ref RG – S. Szymonik,

sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli mediów.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził,  że obrady są prawomocne, bo w sesji

uczestniczy 18 radnych na ustawową liczbę 21.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2.  Podjęcie 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  (Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2007-2013),  po

wprowadzonych aktualizacjach.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Wolina do „Podkarpackiego Programu Odnowy

Wsi na lata 2017-2020”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wolina.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz J. Ozimek stwierdził, że zmiany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są wymagane, ale

kosmetyczne  jedynie.  Co do środków do pozyskania  dla  Woliny,  wydawało  się,  że  nie  będzie

potrzeby  zwoływania  sesji  nadzwyczajnej,środki  do  pozyskania  nie  są  za  wielkie,  ale  trzeba

przyspieszyć  działania.  Również  rozbudowa  infrastruktury  sportowej  przy  szkołach  wymaga

zapisów w formie uchwały. Stąd w efekcie zwołana została sesja.

Szczegóły przedstawi Pani Kierownik Ref RG S. Szymonik i Pani Skarbnik M. Nabrzeska.
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Ad 2.

Pani  Kierownik  S.  Szymonik  przypomniała,  że  Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  

i Miasta Nisko został opracowany w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Gminy  i  Miasta  Nisko”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Funduszu

Spójności w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

Obecna aktualizacja załącznika nr 1 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, podjęta na wniosek PEC,

obejmuje jedynie skorygowanie zakresu przedsięwzięcia: połączenie dwóch projektów ujętych we

wcześniejszym zaakceptowanym PGN w jeden projekt wraz ze zmianą zapisu treści tj.: 

18. Projekt „Poprawa efektywności przesyłu ciepła dla miasta Nisko - poprzez wymianę izolacji

sieci napowietrznej DN 500 i DN 400”

19. Projekt „ Poprawa efektywności przesyłu ciepła dla miasta Nisko - poprzez wymianę izolacji

sieci napowietrznej DN 350”

Na zapis projektu/ działanie pn:

18. Projekt „Poprawa efektywności przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji sieci 

ciepłowniczej napowietrznej”,

oraz dopisanie nowego projektu / działania pn: 

19. Projekt „Poprawa efektywności przesyłu ciepła na terenie miasta Nisko”. Poinformowała, że

PEC ma się ubiegać o środki unijne z RPO i takie zapisy w Planie Gospodarki są konieczne.

Wyjaśniła również, że pozostała cześć PGN dla Gminy i Miasta Nisko została doprecyzowana do

zmian wynikających z wprowadzonych powyżej korekt.  

Pani Kierownik S. Szymonik podkreśliła, że zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest

załącznikiem obligatoryjnym w   ramach  konkursu oraz warunkiem  uzyskania  wsparcia.

Burmistrz uzupełnił informując, że chodzi o zwiększenie sprawności technicznej przesyłu rurociągu

ze  Stalowej  Woli  na  teren  Niska.  Obecne,  szczegółowe  zapisy  komplikują  prace.  Chcą

ogólniejszych zapisów.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/270/17

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,
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współfinansowanego  ze  środków  Funduszu  Spójności  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego  (Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2007-2013),  po

wprowadzonych aktualizacjach  (zał nr 1).

Ad 3.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  Zarząd   Województwa  Podkarpackiego  przyjął  „  Podkarpacki  Program

Odnowy  Wsi  na  lata  2017  –  2020”  oraz  szczegółowe  warunki  i  tryb  przyznawania  pomocy

finansowej z Budżetu Województwa podkarpackiego w 2017 roku. Burmistrz zauważył, ze nie są to

duże środki do pozyskania, ale należy i tę szansę wykorzystać.

Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej 

miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.

Wolę przystąpienia do programu wyraziło sołectwo Wolina, które podjęło stosowną uchwałę 

podczas zebrania wiejskiego. Wcześniej korzystało z tej możliwości Zarzecze.

Przystąpienie sołectwa do programu umożliwia wzięcie udziału w ogłoszonych w ramach tego 

Programu konkursach, a tym samym możliwość uzyskania wsparcia finansowego zgłoszonych 

projektów.

Zgodnie z wymaganiami „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” rada gminy 

podejmuje uchwałę o zgłoszeniu sołectwa do Programu wyrażając jednocześnie zgodę na 

partycypację w kosztach realizacji programu.

W związku z powyższym i biorąc pod uwagę wolę mieszkańców powyższego sołectwa, którzy na

zebraniu wiejskim podjęli uchwałę wyrażenia woli przystąpienia do Programu, podjęcie niniejszej

uchwały jest celowe i uzasadnione.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/271/17

w sprawie zgłoszenia sołectwa Wolina do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata

2017-2020”(zał nr 2).

Ad 4

Odnośnie  projektu  następnej  uchwały  tj  w  sprawie  przyjęcia  Sołeckiej  Strategii  Rozwoju  Wsi

Wolina sołtys wsi Wolina – Pani E. Tomczak poprosiła o głos i podziękowała za wskazanie akurat

tego sołectwa do ubiegania się o środki i za pomoc okazywaną w tych staraniach. Wyjaśniła, że w

związku  z  zgłoszeniem  przez  Gminę  i  Miasto  Nisko   Sołectwa  Wolina  do  „Podkarpackiego

Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, konieczne było wypracowanie „Sołeckiej Strategii
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Rozwoju Wsi Wolina”.  Podkreśliła,  że  Sołecka  Strategia  Rozwoju jest  dokumentem, w którym

została opisana obecna sytuacja sołectwa  i  na  tej  podstawie  zdefiniowano  podstawowe  obszary

problemowe.   Niezbędne działania  w celu uzyskania poprawy sytuacji  rozwoju lokalnego mają

doprowadzić do tego, aby sołectwo było przyjaznym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy 

i odpoczynku. Dodała, że Sołecka  Strategia  Rozwoju  Wsi  jest  podstawowym  dokumentem

długookresowej polityki rozwoju sołectwa. Uchwalenie Strategii umożliwi pozyskanie środków na

realizację zadań z różnych źródeł zewnętrznych. 

Poprosiła Radę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowej J.Graniczny stwierdził, że nie rozumie co to jest za zapis na

str 6: Analiza SWOT; Mocne; Słabe.

Przewodniczący Rady zauważył, że nie jest to pierwsza przyjmowana strategia, a podstawowym

elementem każdej  strategii  jest  właśnie  analiza  SWOT.  Można ewentualnie  dla  radnych zrobić

szkolenie z zakresu pisania strategii.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/272/17

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wolina (zał nr 3).

Ad 5.

Pani Skarbnik M. Nabrzeska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na 2017r.

Wyjaśniła,  że  Gmina  i  Miasto  Nisko  otrzymała  dofinansowanie  na  realizację  projektu  pn.

"Eksperymenty  i  programowanie  bez  tajemnic  –  program rozwoju  kompetencji  kluczowych  w

Gminie  i  Mieście  Nisko",  realizowanego  w  ramach  osi  IX  Jakość  edukacji  i  kompetencji  w

regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 755.387 zł z 

przeznaczeniem na realizację tego projektu.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 280.000 

zł z przeznaczeniem na realizację n.w zadań:

- "Budowa infrastruktury sportowej przy ZS Nr 3 i Nr 2 w Nisku, ZS w Zarzeczu, placów zabaw 

przy Żłobku Miejskim, ZS Nr 3, na Zasaniu i przy zbiorniku wodnym "Podwolina" – 220.000 zł,

- "Przebudowa instalacji solarnej w Przedszkolu Nr 1 w Nisku i budowa instalacji solarnej w ZS w 

Zarzeczu" – 60 000 zł.
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Źródłem sfinansowania wyżej wymienionych wydatków jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków z działu 801 do działu 854 w wysokości 6.000 zł.

Burmistrz stwierdził, że należy się cieszyć szczególnie z tych środków na oświatę, bo w związku z

reformą są większe potrzeby np. wyposażenie pracowni przedmiotowych. 

Jeśli chodzi o przebudowę instalacji solarnej na Przedszkolu Nr 1, to specjaliści orzekli, że jest

znacznie przewymiarowana i przy remoncie trzeba część zdjąć i zainstalować na przygotowanym

budynku np. szkoła w Zarzeczu.

Radny  S.  Naprawa  stwierdził,  że  bardzo  dobrze,  że  otrzymaliśmy  środki,  ale  chciałby  więcej

informacji w sprawie działu 801, paragrafu 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – kwota 171 tys zł i

paragrafu 4307 – zakup usług pozostałych – kwota 168 444 zł. To duże kwoty i chciałby wiedzieć

co to za wynagrodzenia bezosobowe i usługi pozostałe. Projekt nie był analizowany na posiedzeniu

komisji  i  brakuje  bardziej  szczegółowych  wyjaśnień.  Równocześnie  dokonane  przeniesienie

wydatków w wysokości 6 000 zł jest aż śmieszne, bo to żadna kwota.

Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  paragraf  4117 to wynagrodzenia  pracowników biorących udział  w

projekcie.  Wynagrodzenia  bezosobowe,  czyli  umowy-zlecenia  i  składki  na  ubezpieczenia

społeczne.

Co do usług pozostałych, to trzeba by mieć przed sobą szczegółowy kosztorys. Jest to zapewne

zakup i montaż urządzeń, gdzie montaż jest usługą.

Wyjaśniła, że zmiana 6000 zł jest podyktowana tym, że otrzymaliśmy ostateczną kwotę dotacji od

Wojewody na przedszkola i dotacja dla niepublicznych przedszkoli uległa zmniejszeniu o kwotę 6

000 zł. Przenosimy to do działu 85404 Edukacyjna opieka wychowawcza. Jest to nowe zadanie,

którego nie było w budżecie i zdaniem RIO zadania, które się nie pojawiły w uchwale budżetowej

muszą być wprowadzone uchwałą Rady. Normalnie robi się to zarządzeniem Burmistrza. Stąd ta

zmiana.

Burmistrz podkreślił, że tak jak Program przewiduje wydatkowanie środków, tak są zapisane we

wniosku. Projekt ma własne subkonto.

Przewodniczący wyjaśnił, że każdy projekt ma swój budżet i tam są szczegółowe zapisy. Radny,

jeżeli jest zainteresowany, może się z nim zapoznać.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie „wstrzymującym się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXV/273/17

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r (zał nr 4).
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Ad 6.

Przewodniczący zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku, zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M. Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   Waldemar Ślusarczyk
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