
P R O T O K Ó Ł    Nr XXXVII/17

 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 26 czerwca 2017r

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXVII,  absolutoryjną  sesję  Rady  Miejskiej  otworzył  o  godz  13.00  Przewodniczący  

W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz:

- Burmistrza GiM- J. Ozimka

- Skarbnika – M. Nabrzeską

- Dyrektora CUW – A. Krawiec,

- Dyrektora NCK „Sokół” - A. Sochacką

- Dyrektora Biblioteki Miejskiej – I. Nemeczek,

- Kierownika OPS – E. Tłustą,

- Dyrektora ZBKiZM – K. Zyburę

- Kierowników Ref. UGiM,

sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli mediów.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że jest kworum, obrady są prawomocne,

bo w sesji uczestniczy 19 radnych na ustawową liczbę 21.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 maja 2017r.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4.  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i  zadań  inwestycyjnych  za  rok  2016  oraz

sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2016r.

5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nisko za rok 2016.

6.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  kontroli  wykonania  budżetu  Gminy  i  Miasta  Nisko  za

2016r.

7.Głosowanie wniosków Komisji Rewizyjnej zgłoszonych w związku z przeprowadzeniem kontroli

wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za rok 2016.

8.Zapoznanie  się  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej  o  sprawozdaniu  z  realizacji  budżetu  za  2016r  i

sprawozdaniu finansowym Gminy Nisko za 2016r.

9.Zapoznanie  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym przez  Burmistrza

Gminy Nisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.

1



10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu za 2016r.

11.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

12.Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez  Komisję

Rewizyjną  Rady  Miejskiej  w Nisku wniosku  w sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi

Gminy i Miasta Nisko.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za

2016 rok.

14. Informacja na temat stanu zdrowotnego drzew w Parku Miejskim w Nisku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/zmiany uchwały budżetowej na 2017r,

2/ zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ,

3/zaciągnięcia zobowiązań (kanalizacja Nowosielec)

4/zaciągnięcia zobowiązań (wodociąg Nowosielec)

5/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko.  /tryb

bezprzetargowy Zarzecze/

6/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko.  /tryb

bezprzetargowy Zarzecze/

7/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Nisko.  /tryb

bezprzetargowy Nisko/.

16.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz J.Ozimek wniósł o wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał:

- w sprawie prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody – do leczenia są trzy drzewa będące

pomnikami przyrody. Działania te wymagają zgody Rady Miejskiej.

- w sprawie zmiany ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na

terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  na  cele  niezwiązane  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub

potrzebami  ruchu  drogowego  –  projekt  był  omawiany  na  posiedzeniach  Komisji  i  dotyczy

urealnienia wysokości stawek,

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

aktualizacja obejmuje jedynie skorygowanie zakresu przedsięwzięcia,

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Stalowej  Woli  na  lata  2014-2020”  -  gminy  wchodzące  w  skład  MOF  Stalowa  Wola  zgłosiły

potrzebę  aktualizacji  zapisów  „Strategii  Rozwoju”  dotyczących  projektów  przewidzianych  do

realizacji w ramach konkursów dedykowanych dla MOF.

Przewodniczący Rady zaproponował, by w kolejności zaproponowanej przez Burmistrza projekty

tych uchwał rozpatrzone były w punkcie 15 jako podpunkty8 – 11.

Nie zgłoszono żadnych innych uwag do porządku posiedzenia.

Zmieniony porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poinformował, że zmarł mgr Jan Dąbek – Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nisku, w  latach 1990-1994. 

Rada Miejska chwilą ciszy uczciła pamięć Przewodniczącego.

Ad 2.

Protokół sesji Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2017r przyjęty został bez uwag, jednogłośnie.

Ad 3.

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

- odbyła się konferencja „Błękitny San”, opracował program Urząd Marszałkowski, jest możliwość

pozyskania dodatkowych środków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

-  Burmistrz  uczestniczył  w  spotkaniu  z  wiceministrem  ds  sportu,  dotyczyło  możliwości

współfinansowania obiektów sportowo-rekteacyjnych. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się

w październiku.

- odbyło się wojewódzkie, uroczyste spotkanie z okazji Dnia Samorządowca.

- odbył się III Dzień Działacza Kultury w naszej Gminie,

-zakończyła się kontrola UKS w naszym Urzędzie. Większych uwag nie ma.

- odbyło się spotkanie na zakończenie prac oceny stanu zdrowotnego Parku Miejskiego, zaprosił

Burmistrz  radnych,  media,  by naocznie mogli  zobaczyć jak drzewostan wygląda.  Dziś  na sesji

będzie skrótowa informacja na temat Parku.

-  w  Parku  Miejskim  odbył  się  bogaty  Dzień  Dziecka,  zorganizowany  przez  nasze  Niżańskie

Centrum Kultury, również z tej okazji wędkarze zorganizowali zawody wędkarskie dla dzieci.

- Burmistrz uczestniczył w uroczystej przysiędze w Jednostce Wojskowej, również w rozmowach 

z Dowódcą Jednostki na temat zorganizowania obchodów Święta Wojska Polskiego na niżańskich

Plantach (nie w Jednostce). Szczegóły będą omawiane w późniejszym terminie.

-  Burmistrz  uczestniczył  w odprawie  Komendy  Powiatowej  Policji  i  Starostwa.  Tematem były
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obchody Święta Policji, które odbędą się w Nisku i będą połączone z wręczeniem sztandaru.

- odbyły się Miejskie zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w Podwolinie

- Burmistrz uczestniczył w II Festiwalu Kultury Historycznej "LASOVIANA" w Jeżowem. Dobrze

zorganizowana impreza dotycząca naszego regionu.

- też odbyła się dobrze zorganizowana „Szkatuła” w Parku Miejskim w Nisku.

-  Burmistrz  poinformował,  że  uczestniczył  w  zebraniu  wiejskim  w  Nowosielcu  w  sprawie

przeznaczenia terenów pod usługi i przemysł. Opinia zebrania jest pozytywna.

- w Areszcie Śledczym odbyły się Ogólnopolskie zawody w kick boxingu. Dyrektor zorganizował

to na terenie RCEZ,

- Teatr „Kontynuacja” wystawił na scenie w Parku dwie jednoaktówki Fredry. Dobra frekwencja.

- odbyła się Konferencja jednostek samorządu Podkarpacia. Tematem były sprawy bieżące.

- Burmistrz uczestniczył w obchodach 25 lecia Sztafety, ładnie przygotowana impreza również od

strony prezentacji historycznej.

- odbyły się zawody żeglarskie dzieci w Podwolinie,

- rolnicy z naszego terenu uczestniczyli w Boguchwale w pokazach rolniczych,

-  wczoraj  w Rzeszowie  odbyły  się  zawody strażackie  na  szczeblu  powiatowym,  gratulacje  dla

drużyny dziewczęcej z Nowosielca – zajęły I miejsce.

Dalej Burmistrz poinformował m.in, że :

- zakończona została procedura przetargowa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla

przedsięwzięcia  pod  nazwą:  Budowa  drogi  gminnej  do  terenów  inwestycyjnych  w  msc.

Nowosielec”,

- jest po przetargach i przygotowywane są remonty dróg, szczególnie Długiej wraz z bocznymi

odcinkami,

-  również  w przygotowaniu  jest  realizacja  drogi  za  Parkiem do ogródków działkowych  od ul.

Kilińskiego, realizacja Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta

Nisko – etap II - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowa Wola,

- przygotowany do realizacji słynny przejazd na DK 19 w Nowosielcu, naprzeciw szkoły problem

od wielu lat nie rozwiązany, przejazd załamany i drogę i posesje zalewa ciągle,

- Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół 

w Nowosielcu – ogłoszony przetarg,

- w ramach MOFu otworzone zostały oferty na budowę ścieżek rowerowych do zbiornika, również

droga gminna w Racławicach i rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi. To zostało zakończone.

-w  projektowaniu  „  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:

Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.”
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-  również  „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  ścieżki  rowerowej  Nisko  –

Nowosielec  –  etap  I  i  II,  Burmistrz  poinformował,  że  jest  zmiana  przepisów  pozwalająca  na

współfinansowanie zadania również ze Skarbem Państwa.

- w przygotowaniu  „Budowa placu zabaw i siłowni terenowej  przy ulicy Zasanie w Nisku” –

złożony wniosek o przetarg,

- Otrzymano dotację ze środków FOGR na finansowanie zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg

dojazdowych  do  gruntów  rolnych”  –  droga  w  Racławicach,  ul.  Lubelska  Boczna  obok  Pana

Bielenia

 Trwa projektowanie zadań:

- Kryta pływalnia w Centrum sportowo-rekreacyjnym w Racławicach.

- Budynku szatni przy boisku trawiastym w Racławicach.

- Oświetlenia dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko

- Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej przy PSP nr 1 – w trakcie realizacji

- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sanitariatów w ZS3 - w trakcie realizacji 

- „Podwolina” – uporządkowanie terenu wokół Szkoły”,

- „Nowosielec – inwentaryzacja budynku gminnego i projekt adaptacji pomieszczeń sklepu na filię

biblioteki”- budżet obywatelski  

-  „Podwolina  –  infrastruktura  rekreacyjno-  sportowa  na  placu  Polskiego  Sierpnia  ”-  budżet

obywatelski   

-  „Osiedle  Malce  – rozbudowa placu zabaw i  siłowni terenowej wraz z  ogrodzeniem”- budżet

obywatelski

-  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Nowosielcu  i  Kończycach-  uzyskane  pozwolenie  na

budowę – przygotowanie materiałów przetargowych w trakcie.

Przewodniczący  poinformował,  że  ewentualne  pytania,  czy  dyskusja  odnośnie  przedstawionej

informacji będzie w punkcie 16 porządku obrad.

Ad 4.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  Sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i  zadań

inwestycyjnych za rok 2016 (zał 1) oraz sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2016r (zał 2)

Panią Skarbnik M. Nabrzeską.

Pani Skarbnik  poinformowała, że budżet na 2016r uchwalony został Uchwałą Nr XV/106/15 Rady

Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody  określone  zostały  ogółem  na  kwotę  63.718.782,00  zł,  w  tym dochody  majątkowe   

w wysokości 7.845.000,00 zł. 

Wydatki  określone  zostały  ogółem  na  kwotę  62.957.852,00  zł,  w  tym  wydatki  bieżące
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46.528.543,48 zł i wydatki majątkowe 16.429.308,52 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 9.420.425,58 zł.,a wydatki ogółem

zostały zwiększone o kwotę 15.121.129,62 zł. 

Po  zmianach budżet na koniec grudnia 2016r przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan -73.139.207,58 zł  - Wykonanie 72.071.790,77 zł / 98,5 %/

2. Dochody bieżące: Plan -69.341.391,16 zł. Wykonanie 69.373.656,78 zł  /100,05 %/

3. Dochody majątkowe: Plan - 3.797.816,42 zł. Wykonanie 2.698.133,99 zł / 71,04 %/

4.Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 78.078.981,62 zł Wykonanie 72.692.061,68

zł / 93,10 %/

5. Wydatki bieżące Plan 65.011.866,35 zł Wykonanie 62.824.920,28 zł / 96,64 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 13.067.115,27 zł Wykonanie 9.867.141,40 zł /75,51 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 4.939.774,04 zł Wykonanie deficytu: 620.270,91 zł i został on pokryty

przychodami z wolnych środków.

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące -  wydatki  bieżące) Plan 4.329.524,81 zł  Wykonanie

6.548.736,50 zł.  Pani Skarbnik podkreśliła, że ta kwota będzie miała istotny wpływ na budżet  

w trzech kolejnych, następnych latach.

9. Przychody Plan 5.700.704,04 zł Wykonanie 5.700.704,04 zł 

Przychodami budżetu była nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.700.704,04 zł. 

10. Rozchody budżetu Plan 760.930 zł Wykonanie 760.930 zł 

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 760.930,00 zł

11.  Kwota  długu  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  na  koniec  2016  roku  wynosi

1.365.422,00 co stanowi 1,89 % dochodów wykonanych. 

W roku 2016 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 760.930 zł. 

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 18.062,53 zł. Dochód z tytułu odsetek od środków

zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 143.792,44 zł.

II. Dochody 

Dochody majątkowe planowano uzyskać w kwocie 3.797.816,42 wykonano w kwocie 2.698.133,99

co stanowi 71,04 %.

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

dotacje unijne -965.309,90

dotacje budżetu państwa -715.201,92

sprzedaż składników majątkowych -708.241,17

wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających – 309.381 zł
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Dochody bieżące  zostały wykonane w wysokości 100,05 %.

Dochody  z  tyt.  dotacji  i  subwencji  są  wykonane  w  100  %,  gdyż  tak  wynika  to  z  ustawy  

o dochodach JST oraz z ustawy o finansach publicznych. Dochody własne na które wpływ mają

decyzje organów gminy zostały wykonane w sposób następujący:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na plan 24.946.248 zł wykonano 25.333.178,34 zł /101,54

%/   w tym od osób prawnych  w wysokości 106,9 % a od osób fizycznych  w wysokości 96,28 %.

Inne opłaty lokalne wykonane zostały w 93,18 %, a udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu  państwa  w 101,78  %.  Ogólnie  można  stwierdzić,  że  wykonanie  dochodów  bieżących

przebiegało  zgodnie  z  planem a  niepełne  wykonanie  w niektórych  źródłach  dochodów zostało

pokryte ponad planowanymi dochodami z innych źródeł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4.138.519,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień  - 47.258,42 zł

Umorzenie zaległości podatkowych  - 59.933,00 zł

Rozłożenie na raty  - 6.715,00 zł.

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne 

- podatek rolny - 631,00 zł

- podatek leśny  - 936,00 zł

- podatek od nieruchomości  - 213.537,10 zł

- podatek od środków transportowych  - 9.237,00 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek rolny – 119.054,64 zł

- podatek leśny – 2.906,18 zł

- podatek od nieruchomości  - 539.674,05 zł

- podatek od środków transportowych -  36.083,75 zł

W  celu  wyegzekwowania  zaległości  w  roku  2016  wysłano  1232  upomnień  i  69  tytułów

wykonawczych.

III. Wydatki

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,64 %. Zaplanowane kwoty były wystarczające na bieżące

funkcjonowanie wszystkich jednostek objętych budżetem gminy.

Na koniec roku zostały zapłacone wszystkie zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów,

Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wydatki  z  tytułu  gospodarki  odpadami  zostały  wykonane  w kwocie  2.166.982,16 zł  natomiast

dochody  z  tyt.  opłat  wynoszą  2.048.546,25  zł.  Nadwyżka  wydatków  nad  wpływami  została
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sfinansowana nadwyżką dochodów z lat  ubiegłych. Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych wynoszą 447.437,34 zł a wydatki 435.480,05 zł.

Subwencjonowane wydatki oświaty po potrąceniu dochodów własnych wynoszą 16.695.709,25 zł

i zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 12.542.572 zł co stanowi 75,12 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.867.141,40 zł. 

Pani Skarbnik podkreśliła, że szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i wielkość ich wykonania

określa załączona tabela,  zaś zakres rzeczowy zadań i  stopień realizacji  w zakresie rzeczowym

określa dodatkowa informacja.

Następnie  Pani  Skarbnik  przedstawiła  Sprawozdanie  finansowe.  Wyjaśniła,  że  jest  to  bilans

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  zbiorczy bilans  jednostek budżetowych,

rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.

Poinformowała, że bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ma powiązania ze

sprawozdaniami  budżetowymi.  Bilans  to  są  aktywa  i  pasywa.  Do  aktywów  zalicza  się  środki

pieniężne, których na koniec roku na rachunkach pozostawało 9 492 582 zł z tej kwoty na rachunku

bieżącym budżetu pozostawało  6 983 928 zł a na rachunku środków niewygasających było 2 508

654 zł. Należności i roszczenia od budżetu to kwota 553 635 zł. Są to należności z tytułu udziału w

podatku stanowiącym dochód budżetu państwa. Suma aktywów wyniosła 10 046 218 zł. 

Druga strona bilansu to pasywa, czyli zobowiązania.  Pani Skarbnik poinformowała, że łącznie na

koniec roku zobowiązania wynosiły 1 480 289 zł, w tym zobowiązania finansowe, czyli pożyczki 

i kredyty wcześniej zaciągnięte wynosiły 1 365 422 zł, zobowiązania wobec budżetu to kwota 3

999zł i są to kwoty niewykorzystanych dotacji. Pozostałe zobowiązania to kwota 110 868 zł i są to

zabezpieczenie  należytego  wykonania  robót  oraz  wadia.  Deficyt  budżetu  wyniósł  -620  270 zł,

rezerwa na niewygasające wydatki – 2 508 654 zł. Skumulowany wynik budżetu, czyli nadwyżka –

5 700 704 zł. Inne pasywa to kwota 976 841 zł i jest to subwencja oświatowa, która wpłynęła w

grudniu na miesiąc styczeń. Poinformowała, że suma pasywów to kwota 10 046 218 zł. i jest równa

sumie aktywów.

Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że  zbiorczego  bilansu  jednostki  budżetowej  nie  ma  potrzeby  już

przedstawiać, również zestawienia zmian w funduszu jednostki, czyli operacji gospodarczych, tego

co  działo  się  na  kontach  w  ciągu  roku  oraz  rachunku  zysków  i  strat,  czyli  wykazu  kont

syntetycznych.

Ad 5.

Informację  o  stanie  mienia  komunalnego  Gminy  Nisko  przedstawił  Kierownik  Ref  GN  –

Z.Drewniak.

Poinformował,  że  na  dzień  01  stycznia  2016r  Gmina  Nisko  była  właścicielem  nieruchomości
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gruntowych o powierzchni łącznej 784.9065 ha a także 138 komunalnych lokali mieszkalnych (30

we wspólnotach, 33 socjalne, 28 w zasobie LWSM w Nisku   i 47 w bloku przy Sandomierskiej). 

W trakcie 2016r ubyło 3 lokale socjalne położone  w budynku przy ul. Wolności 12, który został

przeznaczony do sprzedaży.

Struktura majątku Gminy:

1. Grunty: stan na 1.01.2016 – 27 356 765,04; stan na 31.12.2016 – 28 943 747,04

2. Budynki: stan na 1.01.2016 – 8 362 429,22; stan na 31.12.2016 – 7 850 692,10

3. Budowle: stan na 1.01.2016 – 124 773 732,96; stan na 31.12.2016 – 128 633 973,99

W stosunku do 4.1790 ha Gmina Nisko posiada prawo użytkowania wieczystego. Gmina Nisko,

posiada również 100% udziałów w Miejskim Zakładzie Komunalnym spółka z o.o.

W posiadaniu Gminy Nisko znajduje  się  ponadto ok.  23 hektarów dróg położonych na terenie

miasta i gminy.

Ewidencja księgowa gruntów nabywanych i zbywanych w obrocie cywilnoprawnym prowadzona

jest na bieżąco, z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Grunty pozyskiwane w drodze komunalizacji z

mocy prawa i na wniosek gminy znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na podstawie

przyjętego szacunku.   W związku z powyższym podana kwota wartości gruntów nie odzwierciedla

ich wartości rynkowej.

Gospodarowanie  mieniem  gminnym  odbywa  się  poprzez  sprzedaż  nieruchomości,  dzierżawę,

najem bądź ich użyczenie.

W przypadku sprzedaży oraz dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat lub

na czas nieoznaczony, każdorazowo wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

Kierownik Drewniak poinformował,  że działając na podstawie zgody Rady Miejskiej  o okresie

objętym  sprawozdaniem  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Nisko  sprzedał  w  trybie  publicznych

przetargów  na  zbycie  nieruchomości  komunalnych  10  nieruchomości  stanowiących  mienie

komunalne Gminy Nisko o powierzchni łącznej 1,1026 ha za kwotę 759 726,60 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano 5 nieruchomości o powierzchni łącznej   0,1516 ha za kwotę

59 913,38 zł.

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych na dzień 1.01.2016r

zajmowały obszar 23.9742 ha. Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł 181 818,14 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina

Nisko otrzymała dochód w wysokości 16 701,65 zł.

W  okresie  objętym  sprawozdaniem  dochód  łączny  z  tytułu  czynszu  dzierżawy  i  najmu

nieruchomości wyniósł 687 791,99 zł.

Komunalnym  jednostkom  organizacyjnym  nie  posiadającym  osobowości  prawnej  oddano
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nieruchomości w trwały zarząd (11 decyzji na powierzchnię 6.6755 ha). Dochody z tytułu opłaty

rocznej za zarząd wynoszą 612,25 zł.

W oparciu o przepisy art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

oraz w wyniku decyzji wydanych na podstawie tzw. „specustawy drogowej” Gmina Nisko:

a) uzyskała prawo własności w stosunku do 4 działek o powierzchni łącznej 0,1708 ha wypłacając

odszkodowanie w kwocie 13 957,00 zł,

b) wypłaciła odszkodowanie za 6 działek o powierzchni łącznej 0,0453 ha (przejętych w 2015r)

 w kwocie 39 097,00 zł.

W procesie  komunalizacji  mienia  Skarbu Państwa  z  mocy  samego prawa Gmina  nisko nabyła

prawo własności 7 działek o powierzchni łącznej 5,1612 ha.

W  drodze  umów  notarialnych  Gmina  Nisko  nabyła  do  zasobu  prawo  własności  7  działek  

o powierzchni łącznej 0,1409 ha za kwotę 54 359,00 zł.

W roku 2016 Gmina  Nisko  dokonała  1  zamiany  nieruchomości  w wyniku  której  na  własność

Gminy  Nisko  przeszła  1  działka   o  powierzchni  0,0001  ha  zaś  uczestnikowi  zamiany  gmina

przekazała  1  działkę  o  powierzchni  0,0022  ha.  Z  tytułu  różnicy  wartości  zamienianych

nieruchomości Gmina Nisko otrzymała kwotę 1 095,75 zł.

Podsumowując  Informację  Kierownik  Z.  Drewniak  stwierdził,  że  gospodarowanie  mieniem

komunalnym w okresie od 01 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r przysporzyło Gminie Nisko

dochód w wysokości  1 707 659,76 zł zaś wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na

powiększenie zasobu mienia komunalnego zamknęły się kwotą 107 413,00 zł.

Ad 6.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Z.  Kotuła  przedstawił  protokół  Nr  11/2017  z  kontroli

wykonania budżetu Gminy Nisko za 2016r (zał 3).

Poinformował, że zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia i dokumenty:

1.  Zarządzenie  Nr  36/2017  burmistrza  Gminy  i  Miasta  Nisko  z  24  marca  2017  r.  w  sprawie

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2016 rok.

2. Bilans z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2016 r.

3.  Łączny  bilans  jednostek  budżetowych  z  rachunkiem  zysków  i  strat  i  zestawieniem  zmian

funduszy.

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim

jest Gmina ( NCK „Sokół”, Biblioteka Miejska)

5. Sprawozdania statystyczne:

6. Informacja o stanie mienia komunalnego.

7. Zmiany w budżecie 
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8.  Stopień realizacji zadań majątkowych.

9.  Zasady nadzoru właścicielskiego nad MZK Spółka z.o.o.

10. Inne dokumenty źródłowe.

Przewodniczący przedstawił informacje o wykonaniu budżetu zawarte  w Sprawozdaniu.

Następnie poinformował, ze Rada Miejska uchwałą Nr XXXI/234/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

przyjęła wykaz 15 zadań inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego2016,

na łączna kwotę 2.508.654,44. Na podstawie w/w uchwały określono ostateczny termin wykonania

wszystkich wydatków ujętych w wykazie na dzień 30 czerwca 2017 roku. Komisja Rewizyjna Rady

Miejskiej  w  Nisku  ustaliła  podczas  kontroli,  ze  na  koniec  maja  stopień  realizacji  zadań

niewygasających  wynosi 83,2% co  daje  kwotę  2.088.298,67. Komisja  Rewizyjna  stwierdziła

ponadto,  że  do  końca  czerwca  2017 r.  nie   zostanie  wykonana  dokumentacja  krytej  pływalni  

w Racławicach. Niepokojące jest, że zadanie to już rok wcześniej znalazło się również na wykazie

zadań niewygasających i podobnie nie udało się go zrealizować do końca czerwca 2016 r. Według

Komisji Rewizyjnej świadczy to o braku realności w planowaniu tego konkretnego zadania. 

Wg wyjaśnień Pana Burmistrza, tak długi czas realizacji zadania związany jest z trwającym kilka

miesięcy procesem odrolnienia terenu.  Burmistrz zapewnia, że  pełna dokumentacja powstanie  

w III kwartale br.

Co do nadzoru właścicielskiego nad MZK, to świetle obowiązującego prawa Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej,  nie ma podstaw prawnych do dokonywania bezpośredniej kontroli  działalności 

spółki  MZK,  której  założycielem  jest  gmina  Nisko.  Komisja  Rewizyjna  może  ją  kontrolować

jedynie pośrednio  poprzez kontrolę poczynań organu wykonawczego wykonującego uprawnienia

właścicielskie gminy w Spółce czyli  Burmistrza.  Burmistrz  jako organ reprezentujący gminę –

wspólnika  Spółki  z  o.  o.  ma  prawo  osobiście  lub  przez  upoważnioną  przez  siebie  osobę  do

indywidualnej kontroli spółki ( jeśli umowa tego nie wyłącza lub nie ogranicza). Może więc np.

przeglądać księgi i dokumenty spółki z o. o. lub żądać wyjaśnień od jej zarządu. Na zlecenie rady

gminy  Komisja  Rewizyjna  może  skontrolować  np.  korzystanie  przez  Burmistrza  z  prawa  do

kontroli  działalności  spółki  przysługującego każdemu wspólnikowi.  Komisja  może w związku  

z tym np. analizować uchwały zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki gminy w osobie

burmistrza  dotyczące  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  bilansu  oraz  rachunku zysków i  strat  za  rok

obrotowy,  podziału  zysków  lub  pokrycia  strat  oraz  udzielenie  skwitowania  zarządowi  spółki,

przyjmując, że ma to na celu kontrolę działania Burmistrza w tym względzie, jako reprezentującego

interesy  gminy.  W trakcie  analizy  przedłożonych  dokumentów,  komisja  ustaliła,  że  Burmistrz

prowadził nadzór nad Spółką poprzez powołana przez siebie Radę Nadzorczą.  Komisja ustaliła

również, że w ciągu 2016 roku Burmistrz pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników  podjął 18
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uchwał,  w tym przyznającą  nagrodę  Prezesowi  spółki,  zatwierdzającą  bilans,  czy  zwiększającą

kapitał Spółki .  

Przewodniczący  poinformował  dalej,  że  w  2014r  NIK  prowadził  kontrolę  funkcjonowania

powołanych  przez  gminy  spółek  komunalnych.  Na  podstawie  w/w  raportu  NIK  sformułował

wnioski m.in. o :

1.  Opracowanie  spójnej  i  kompleksowej  polityki  właścicielskiej  w  stosunku  do  spółki  oraz

przejrzystych zasad nadzoru zarówno merytorycznego, jak i ekonomiczno - finansowego.

2. Zwiększenie skuteczności nadzoru właścicielskiego, umożliwiających sprawne i rzetelne 

realizowanie zadań właścicielskich przez kompetentnych pracowników.

Komisja Rewizyjna proponuje przeniesienie owych zaleceń na grunt Gminy Nisko.

W świetle przedstawionych informacji Komisja Rewizyjna wnioskuje:

1.  Opracowanie  programu naprawczego dla MZK z uwagi na  straty wody;

2. Przeprowadzenie kontroli finansowej w MZK przez audytora w zakresie dofinansowania

udzielonego przez Gminę a wyniki kontroli udostępnić Radzie Miejskiej.

Ad 7.

Przewodniczący Rady odczytał pierwszy wniosek Komisji Rewizyjnej:

„Opracowanie  programu naprawczego dla MZK z uwagi na  straty wody”

Burmistrz  poinformował,  że w związku ze zmianą przepisów odnośnie zakładów komunalnych

odbyło  się  Zgromadzenie  Wspólników  i  zebranie  Rady  Nadzorczej.  Rada  Nadzorcza  została

zobowiązana do wypracowania i wdrożenia przez Prezesa  programu ograniczenia strat wody.

Radca Prawny E. Bieniowska stwierdziła, że programy naprawcze przyjmowane są dla podmiotów

będących  w  upadłości  i  zarządzie  komisarycznym.  Sformułowanie  powinno  być  inne,  bo

rozumiemy jaka jest  idea, ale określenie nie jest właściwe. Problem dotyczy małego fragmentu

działalności Spółki: należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia strat wody.

Radna A. Stępień zauważyła, że program naprawczy dla MZK już  jest  i to przyjęty przez Radę, ale

nie realizowany.

Przewodniczący J.Graniczny podkreślił,  że nie tak dawno było na posiedzeniach Komisji i  sesji

Rady  Miejskiej  wyraźnie  powiedziane,  że  Prezes  ma  wymieniać  sukcesywnie  odcinki  sieci

wodociągowej,  by  likwidować  stopniowo  ubytki  wody.  Dopuszczalny  poziom  strat  powinien

ograniczyć się do 13%. Takie oczekiwania wyraziła Rada i takie dyspozycje dał Burmistrz w tej

sprawie. Prezes ma to realizować a Rada i Burmistrz egzekwować.

Po dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował, by ten wniosek brzmiał: „Podjąć działania w

celu zmniejszenia strat wody”.
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Nie zgłoszono uwag.

Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Drugi wniosek Komisji Rewizyjnej w brzmieniu przez  Komisje zaproponowanym Rada Miejska

przyjęła jednogłośnie.

Ad 8.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  o  Sprawozdaniu  

 za 2016r i Sprawozdaniu finansowym Gminy Nisko za 2016r.z realizacji budżetu (zał  4).

Poinformował, że analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków, Komisja nie

wnosi zastrzeżeń co do stopnia realizacji ujętych w uchwale budżetowej zadań inwestycyjnych.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu daje podstawę do

wyrażenia pozytywnej opinii. 

Równocześnie  Przewodniczący  poinformował,  że  za  pozytywna  opinią  głosowało  5  członków

Komisji Rewizyjnej, czyli Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu jednogłośnie.

Ad 9.

Wiceprzewodniczący T.  Oleksak odczytał  pozytywną Opinię  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie o  przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko sprawozdaniu z wykonania

budżetu za 2016 rok (zał 5) .

Ad 10.

Radna A.  Stępień  stwierdziła,  że  jest  dobra  tendencja,  bo  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej

poinformował,  że  jest  spadek umorzeń.  To zdaniem radnej  jest  na  plus.  Dalej  radna  zapytała  

o wysokość nagrody, jaką Prezes otrzymał, choćby procentowo.

Burmistrz wyjaśnił,  że tak, jak wszystkich nas to dotyczy, nagroda wynosi 8% wynagrodzenia  

w stosunku rocznym

Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię w sprawie

rozpatrywanych przez Radę Sprawozdań.

Przewodniczący  J.Graniczny  podkreślił,  że  liczby  są  najlepszym  świadectwem:  wykonanie  

w granicach 97 – 100% są doskonałym wynikiem, a kwota długu w wysokości 1,89% znaczy, że

długu właściwie nie ma. Zdaniem radnego kondycja finansowa Gminy od paru lat jest bardzo dobra

i oby taka była nadal. Są finanse, są inwestycje, Gmina się rozwija. Komisja Budżetowa  opiniuje

przedłożone  Sprawozdania pozytywnie.

Ponieważ  nie  zgłoszono  żadnych  pytań  ani  uwag  Przewodniczący  odczytał  i   poddał  pod

głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
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Rada Miejska w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/285/17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2016r.   (zał nr 6).

Ad 11.

Przewodniczący Z. Kotuła poinformował, że po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy  

i Miasta Nisko za 2016 rok, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO oraz informacji

o  stanie  mienia  jednostki  samorządu  terytorialnego  wnioskuje  o  udzielenie  absolutorium

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przewodniczący poinformował dalej, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 członków Komisji

Rewizyjnej. Za udzieleniem absolutorium głosowało 5 członków Komisji.

Ad 12.

Pozytywną Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady  Miejskiej  w  Nisku  o  udzielenie  absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2016  rok

odczytał Wiceprzewodniczący E. Piekarz (zał 7).

Ad 13.

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta

Nisko.

Przewodniczący J.Graniczny stwierdził, że radni wysłuchali właśnie opinii RIO o wniosku Komisji

Rewizyjnej.  Opinia  jest  bardzo  pozytywna.  Pozostaje  jedynie  skupić  się  na  pkt.  13  porządku

posiedzenia.

Radny B.Borowiec zabierając głos stwierdził,  że stanowisko Klubu w sprawie absolutorium nie

zapadło  jednogłośnie.  Ponieważ  jednak  większość  była  „za”,  więc  Klub  podjął  decyzję,  by

głosować tak, jak chciała większość.

Dalej stwierdził, że cieniem na wychwalaniu przez radnego Granicznego rozwoju Gminy kładzie

się  informacja opublikowana na stronach Ministerstwa Rozwoju,  która zalicza  Nisko do miast,

którym grozi utrata funkcji społeczno-gospodarczych. Stwierdził, że wszyscy musimy wziąć się do

pracy, by nie było właśnie tak. Na nic zdały się miejsca w rankingach, złote setki wśród gmin,

którymi chwalił się Burmistrz. Przyznał, że takie usytuowanie Gminy nie jest groźne, nawet można

pozyskać z  tego tytułu dodatkowe środki  na rozwój,  ale  też  pokazuje,  że jest  jeszcze dużo do

zrobienia.

Podkreślił,  że  głosował  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  za  udzieleniem  Burmistrzowi

absolutorium, ale ma świadomość, że poprzeczka nie była wysoko postawiona. Owszem wykonany

jest lepiej niż w latach poprzednich, ale w niewygasających wydatkach już po raz drugi mamy
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dokumentację basenu. Może teraz się uda, choć tym samym mamy nieplanowane w tym budżecie

dochody, bo wydatek niewygasający stał się dochodem tegorocznego budżetu.

Teraz   -  zdaniem  radnego   -  należy  się  zastanowić  i  działać  odpowiedzialnie,  wykorzystując

wszystkie elementy.  Podkreślił,  że ogólna sytuacja sprzyjała realizacji budżetu,  więc wykonanie

jego  wygląda  lepiej  niż  w  poprzednich  latach,  ale  wykonanie  wydatków  majątkowych  może

niepokoić, raptem 76%.

Zwrócił również uwagę, że kwota zaległości podatkowych urosła. Już jest 4,5 mln zł. Należy się

temu przyjrzeć.

Radny  B.  Borowiec  poinformował,  że  jako  członek  Komisja  miał  możność  zapoznania  się  z

Protokołem  RIO,  dotyczącym  przeprowadzonej  w  2016r  kompleksowej  kontroli  gospodarki

finansowej Gminy Nisko. W październiku 2016r Burmistrz otrzymał ten protokół, do niego był

adresowany, ale na dole strony był zapis, że otrzymuje ten protokół również Rada Miejska. Zostało

to  skreślone  i  Rada  nigdy tego  protokołu  nie  otrzymała.  Dlaczego  radni  nie  mieli  możliwości

zapoznania się z treścią tego dokumentu, jeżeli jest to dokument jawny i jest na stronie internetowej

RIO? Kto przekreślił w rozdzielniku „Rada Miejska” i dlaczego?

Raz jeszcze podkreślił,  że zgodnie z wolą Klubu radnych PS-G, członkowie będą głosowali  za

udzieleniem absolutorium.

Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że jest totalnie zaskoczony faktem, że ktoś mógł przekreślić Radę

Miejską w rozdzielniku. Nie ma pojęcia, kto mógł to zrobić, ale będzie tego dochodził.

Przewodniczący  Rady  przyznał,  że  nie  ma  wiedzy  odnośnie  tego  zagrożenia  o  jakim  radny

B.Borowiec mówił i poprosił o przybliżenie: kto taki ranking robił i kiedy?

Radny  B.Borowiec  stwierdził,  że  przed  kilkoma  dniami  na  stronie  internetowej  Ministerstwa

Rozwoju, w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ukazał się wykaż miast, którym będzie udzielana

pomoc, specjalne granty, z uwagi na ich niekorzystną sytuację społeczną i gospodarczą. Dokumenty

na potrzeby Ministerstwa Rozwoju przygotowała Polska Akademia Nauk. To jest  wykaz miast,

które  tracą  swoją  funkcję  społeczno-gospodarczą  z  uwagi  na  brak  inwestorów,  warunki

demograficzne itp. Zauważył, że w efekcie nie jest to złe, bo otwiera źródła dofinansowania. Nie

jest to więc rzecz bardzo negatywna, ale wskazuje, że trzeba wzmóc wysiłki. Opozycja deklaruje

pomoc na rzecz działań zmierzających do rozwoju miasta, bo to jest najważniejsze.

        Przewodniczący Rady zauważył, że choć zabrzmiało to groźnie, to może okazać się korzystne

dla Gminy.

 Burmistrz stwierdził, że na tej liście są wszystkie byłe miasta wojewódzkie. Nie ma się więc czego

obawiać.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.
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Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła uchwałę:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/286/17

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za 2016 rok (zał nr 8).

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

Przewodniczący W. Ślusarczyk pogratulował w imieniu Rady Miejskiej Burmistrzowi.

Burmistrz J. Ozimek podziękował wszystkim.

Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu.

Ad 14. 

Szczegółową informacje na temat stanu zdrowotnego drzew w Parku Miejskim przedstawiła Pani

M. Nowikowska (zał 9). Poinformowała, że w kwietniu zakończyła się inwentaryzacja drzew w

Parku  Miejskim.  Poinformowała  dalej,  że  1  czerwca  br  na  spotkaniu  w  Parku  z  udziałem

Burmistrza,  radnych  i  przedstawicieli  lokalnych  mediów  podana  została  informacja  o  stanie

drzewostanu. w Parku jest ok 5107 drzew z czego ok. 360 musi być usuniętych. W przygotowanej

Informacji jest wykres słupkowy, który ilustruje stan drzewostanu wg obwodów pni na wysokości

1.30cm. Wynika z niego, że przeważają drzewa o obwodzie 50 cm i więcej. Oznacza to, że Park jest

w bardzo dobrej kondycji, nadaje się do przebudowywania, byt jego jest zapewniony. Podkreśliła,

że  z  tego  właśnie  wykresu  wynika,  że  drzewa  przeznaczone  do  usunięcia,  w każdej  kategorii

wiekowej stanowią mały procent (7%) ogólnej ilości drzew. Zauważyła, że w pierwszej kolejności

powinny być usunięte drzewa stanowiące zagrożenie dla użytkowników Parku, a następnie te, które

są  najbardziej  chore,  by  ograniczyć  rozprzestrzenianie  się  chorób  i  wykluczyć  sytuację,  że

zawalające się drzewo zniszczy sąsiednie.

Wyjaśniła, że drzewa w pierwszej, intensywniej użytkowanej części parku zostały potraktowane

ostrzej, bo tam wciąż są ludzie i nic nie może zagrażać bezpieczeństwu. W dalszej części, za placem

zabaw,  pozostawiono  niektóre  ładne  okazy  do  obserwacji.  W  tamtej  części  nie  ma  stałego

przebywania użytkowników, nie ma zagrożenia bezpieczeństwa. Podkreśliła, że z przedniej części

Parku,  ok  50  drzew  w  najgorszej  kondycji  zdrowotnej  zostało  usuniętych  w  trybie  pilnym.

Pozostało  ok.  315  drzew.  Najrozsądniej  byłoby  je  również  usunąć.  Szacunkowy  koszt  wg

kosztorysu,  to  ok  100  tys  zł.  Po  przetargu  kwota  może  spaść.  Termin  usunięcia  konserwator

przyrody wyznaczył na koniec 2018r. Poinformowała, że wystarczył piątkowy wiatr, by 9 drzew 

w Parku  się  zwaliło.  Z  tych  9  połowa  była  wskazana  do  usunięcia,  jedno  było  wskazane  do

zabezpieczenia  wiązaniami,  ono  rozłupało  się  niszcząc  sąsiednie.  Już  jest  poinformowany

konserwator przyrody i już są te drzewa przeznaczone do wycięcia. Tak wygląda sytuacja w Parku

na chwilę obecną. Działania powinny być podjęte niezwłocznie.

Pani M. Nowikowska poinformowała dalej, że równolegle z decyzją o wycince drzew konserwator
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przyrody wydał decyzję na pielęgnację drzew. Termin jej realizacji też wyznaczył na 2018r. Gmina

może  pozyskać  dofinansowanie  prac  pielęgnacyjnych  w  Parku  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony Środowiska. Dofinansowanie jest do 50%, więc gdybyśmy zabezpieczyli w budżecie na

ten cel 100 tys zł i uzyskali dodatkowe 100 tys zł, to w pierwszej części Parku, do siłowni terenowej

można by wykonać wszystkie prace pielęgnacyjne, a w pozostałej części, przy alejkach, w pasie po

5m  na  prawo  i  na  lewo  można  również  wykonać  te  prace.  Poinformowała,  że  równocześnie

powinny  być  robione  nasadzenia,  ale  skład  istniejących  młodych  drzew  powoduje,  że  jest  ich

wystarczająco dużo, by Park był parkiem. Po wykonaniu wycinki i pielęgnacji trzeba będzie robić

analizę stanu gatunkowego drzewostanu i wnioskować o konkretne nasadzenia. Osobiście uważa,

że pierwszą sprawą będzie posadzić tulipanowiec, bo obecny jest już w słabej kondycji i by był już

następca. Jej zdaniem należy sadzić nie sadzonki ze szkółek, ale odpowiednio duże z przygotowaną

bryłą korzeniową drzewa. 

Poinformowała  też,  że  jest  projekt  uchwały  dotyczący  pielęgnacji  drzew  objętych  ochroną

konserwatorską, co wymaga zgody Rady Miejskiej. Pracami objęte mają być: platan, dąb i sosna

wejmutka. Podkreśliła, że na te drzewa, pomniki przyrody WFOŚ przyznaje 90% dofinansowania 

i  choć to kwota niezbyt duża (ok 4000 zł),  ale wniosek należy złożyć i  jest  już przygotowany.

Wymaga tylko zgody Rady w postaci uchwały.

Przewodniczący J.Graniczny podkreślił, że dużą rolę odegrało to spotkanie informacyjne w Parku,

w dniu 1 czerwca z udziałem przedstawicieli mediów. Ogólnie mieszkańcy nie mają świadomości,

wydaje im się, że wycina się zielone drzewa. Dzięki temu spotkaniu poszła rzetelna informacja  

o konieczności wykonania zarówno wycinki, jak i pielęgnacji.

Radny T. Surdyka zapytał, czy na wycinkę drzew musimy poczekać na pieniądze? Podkreślił, że

miesiące są burzowe i nie można czekać, bo większe szkody będą. Ucierpią drzewa zdrowe.

Burmistrz podkreślił, że na działania w Parku są środki w projekcie uchwały w sprawie zmiany

uchwały budżetowej na 2017 rok. Radni zdecydują za chwilę, czy zgadzają się na rozpoczęcie tych

prac.  Potem będziemy starać się odzyskać należne nam środki z WFOŚ. 

Burmistrz  zauważył,  że  osobiście  dosyć  sceptycznie  odnosi  się  do  wycinki  drzew,  bo  ma

świadomość,  że nawet  jeżeli  zrobimy to jak najbardziej  zasadnie,  to  zawsze  pojawią się  głosy

sprzeciwu. Podkreślił, że media rzeczywiście uczciwie poinformowały o sytuacji drzew w Parku 

i to chyba uspokoiło nastroje społeczne.

Również Przewodnicząca G.Karnat przyznała, że spotkanie informacyjne w Parku miało ogromne

znaczenie.  Ona  również,  jak  przeciętny  mieszkaniec  burzyłaby  się  widząc  wycinanie  drzew  

w Parku.  Dopiero  specjalista  pokazał,  jak  w rzeczywistości  wygląda  drzewo z  zieloną  jeszcze

koroną,  a  będące  realnym  zagrożeniem  dla  korzystających  z  Parku.  Zwróciła  się  jednak  
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z zapytaniem do Pani M.Nowikowskiej o koszty wycinki i leczenia drzew, bo wydaje się jej jednak,

że usunąć drzewa Gmina musi na koszt własny, a jedynie do pielęgnacji może pozyskać środki  

z zewnątrz. Musimy wyłożyć z budżetu Gminy na pielęgnację 100 tys, by drugie 100 tys zł uzyskać

dofinansowania.

Pani M. Nowikowska przyznała, że tak właśnie jest: na usunięcie drzew Gmina musi przeznaczyć

swoje  środki.  Na  pielęgnację  zaś  i  to  tylko  tej  części,  najbardziej  uczęszczanej,  w  której  jest

największe zagrożenie, żeby uzyskać z WFOŚ 100 tys zł Gmina wpierw musi w budżecie na ten cel

zabezpieczyć  również  100  tys  zł.  To  jest  50%  dofinansowania,  a  kwota  maksymalna

dofinansowania na rok, to 100 tys . W kolejnych latach można wnioskować o kolejne dotacje, by 

w dalszej części Parku wykonać prace pielęgnacyjne.

Radny B. Borowiec zapytał  co dzieje  się z  drewnem z wycinki  w Parku,  jaka firma prowadzi

wycinkę i w jakim trybie została wyłoniona.

Burmistrz wyjaśnił,  że przed Dniem Dziecka,  imprezą z tym związaną w Parku zlecił  w trybie

pilnym, z wolnej  ręki wycinkę 25 drzew. Firmy nie pamięta.  Kwoty nie były duże.  Pozyskane

drewno  jest  zagospodarowywane  w  ten  sposób,  że  jest  przekazywane  do  OPS  i  Ośrodek

rozdysponowuje podopiecznym. Burmistrz poinformował, że wydał dwa razy drzewo poza OPS-

em: osobie zasłużonej dla Niska, która po wylewie, leży sparaliżowana, 2 x po 2m3 drewna, by 

w ten sposób pomóc rodzinie. Pozyskane z przyszłej wycinki drewno wg zapotrzebowania zostanie

przekazane dla OPS, albo w rozliczeniu z firmą wykonującą wycinkę będzie ono przekazane firmie

po cenach, jak za drewno z lasu. Takie są zamierzenia, ale ostatecznej decyzji co do formuły jeszcze

nie ma.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 15.

1/  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  omówi  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały

budżetowej wraz z autopoprawkami.  Zaznaczyła,  że część autopoprawek była przedstawiana na

posiedzeniu Komisji Budżetowej, ale pojawiły się nowe potrzeby i dziś są dalsze autopoprawki.

Zwiększenia wydatków: Pani Skarbnik wyjaśniła, że

-  kwota  109  tys  zł  to  niewykorzystane  środki  z  wydatków  niewygasających,  konkretnie  

z  kanalizacji  ul.  Żeromskiego  i  Sienkiewicza.  To  jest  Vat,  bo  w  uchwale  o  wydatkach

niewygasających były wprowadzane kwoty brutto.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  właśnie  tę  kwotę  tj  109  tys  zł  przeznacza  się  na  wycinkę  

i pielęgnację drzew w Parku.

Dalej poinformowała, że Gmina otrzymała dotację z WFOŚ w wysokości 4 910,10 zł na usuwanie
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azbestu. Środki te wprowadza się po stronie dochodów i wydatków.

Kolejna  kwota  to  wpłata  środków  z  wydatków  niewygasających  w  wysokości  51  tys  zł  na

dokumentację  PSZOK.  Wprowadzamy  te  środki  na  to  samo  zadanie,  termin  realizacji  uległ

przesunięciu.

Kwota  115  768  zł  to  wpłata  niewykorzystanych  środków  z  wydatków  niewygasających  na

Dokumentację  krytej  pływalni  w  Racławicach,  czyli  na  to  samo  zadanie.  Termin  realizacji  to

wrzesień.

Jeśli chodzi o zwiększenia wydatków, to tak, jak informowała jest usuwanie azbestu, dokumentacja

PSZOKu, 109 tys to usuwanie i pielęgnacja drzew w Parku i 115 768 zł to dokumentacja krytej

pływalni w Racławicach.

Kolejną zmianą są przeniesienia w ramach Działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

- pierwsza pozycja to 330 tys zł w ramach MOF przeniesienie między paragrafami,

-  oszczędności  na  drogach  „schetynówkach”  Kasztanowa,  Brzozowa  Grądy  i  Jaśminowa  

w wysokości 40 tys przenosi się na remont drogi w Zarzeczu, w ramach Budżetu Obywatelskiego 

w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą,

- powstały również oszczędności w wysokości 75 tys zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków

oświatowych ZS Nr 3 w Nisku i budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4. Z tej kwoty 45 tys zł

przeznacza  się  na  zadanie:”Rozwój  edukacji  przedszkolnej  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko  

w zakresie podniesienia standardów wychowania„, a 30 tys zł na dokumentację termomodernizacji

Domu Kultury w Wolinie i Nowej Wsi.

Dalej  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  powstały  oszczędności  w  wysokości  150  tys  zł  po

przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego  na  zadaniu:”Budowa  dróg  gminnych:  ul.

Kasztanowa,Brzozowa i Grądy”. Środki te przeznaczone zostały na rozbudowę kanalizacji przy ul.

Reymonta  w  Nisku  celem  umożliwienia  rozstrzygnięcia  przetargu  i  podpisania  umowy  

z wykonawcą.

- Dokonuje się również przeniesienia kwoty 142 720 zł z zadania „Zakup i montaż kontenerów

mieszkalnych” na pielęgnację drzew w Parku Miejskim. Razem po autopoprawkach na wycinkę  

i pielęgnację drzewostanu w Parku Miejskim, jeżeli Rada przegłosuje, przeznacza się kwotę 250

820 zł. Pozwoli to złożyć do WFOŚ wniosek o dofinansowanie tego zadania.

Przewodniczący J.Graniczny poinformował o pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetowej  względem

projektu.

Radny  B.  Borowiec  zauważył,  że  dopiero  z  końcem czerwca wydatki  niewygasające  staną  się

dochodami  tegorocznego  budżetu.  Czy  przed  końcem  czerwca  możemy  je  przenosić  na  inne

zadania?
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Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  wiemy już,  które  wydatki  nie  będą  zrealizowane  i  może  Rada  je

przenieść.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/287/17

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (zał nr 10).

2/ Pani Skarbnik przedstawiając następny projekt uchwały poinformowała, że zmiany w prognozie

dotyczą  tylko  roku 2017  i  polegają  na  dostosowaniu  zmian  budżetu  w  okresie  I-go  półrocza  

w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej.  Kwoty  w  latach  następnych  tj.2018-2020  nie  ulegają

zmianie. Wykaz przedsięwzięć również nie ulega zmianie.

Wyjaśniła,  że  zał.  Nr 2 pokazuje jak wyglądała prognoza,  jakie  były zmiany w budżecie  i  jak

wygląda prognoza po zmianach.

Przewodniczący  J.  Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  względem  przedłożonego

projektu uchwały.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/288/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko (zał nr 11).

3/ Pani Skarbnik poinformowała, że Gmina Nisko ma szansę uzyskania dofinansowania z PROW

budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowosielec.. Żeby można rozpocząć prace projektowe

i uruchomić procedurę przetargową zaciągamy zobowiązanie. .  Płatności będą w następnym roku.

Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetowej  względem  projektu  uchwały,  Rada

Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/289/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 12).

4/ Pani Skarbnik poinformowała, że planowane jest uzyskanie dofinansowania z PROW na budowę

wodociągu w Nowosielcu. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zaciągnięcie

zobowiązania w wysokości 290 tys zł. Płatności będą w 2018 roku.

Przewodniczący  J.  Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/290/17
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w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 13).

5/, 6/  Kierownik Z. Drewniak zaproponował, że przedstawi równocześnie dwa projekty uchwał,

gdyż oba dotyczą nieruchomości przy ul. Krętej  w Zarzeczu. Właściciele dwóch nieruchomości

wystąpili z wnioskiem o nabycie gruntu na poprawę zagospodarowania własnych działek. Chodzi 

o  teren  między  stawem  a  działkami  wnioskodawców.  Kierownik  poinformował,  że  Zebranie

Wiejskie  wsi  Zarzecze  wyraziło  pozytywną  opinię  w  sprawie  sprzedaży  tych  nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym, ponieważ obie działki nie mogą być zagospodarowane

samodzielnie.

Przewodniczący M.Pachla poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała oba

projekty uchwał pozytywnie.

Żadnych pytań nie zadano.

Po  odczytaniu  projektów  uchwał,  Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  kolejno,  jednogłośnie

podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/291/17

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

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 14).

 

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/292/17

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

stanowiącej własność Gminy Nisko  (zał nr 15).

7/  Kierownik  Z.  Drewniak  poinformował,  że  następny  projekt  uchwały  dotyczy  sprzedaży

nieruchomości  w  Nisku.  Współwłaściciele  działki  nr  4087  zwrócili  się  do  Urzędu  z  prośbą  

o sprzedaż działki położonej przy ul.  Pętla.  Chodzi o grunt,  który pozostał  po położeniu przez

Gminę  asfaltu  na  ul.  Pętla  pomiędzy  tą  ulicą  a  nieruchomością  wnioskodawców.  Teren  został

wydzielony geodezyjnie po zapewnieniu właściwych parametrów drogi i zabezpieczeniu dojazdu

do działek sąsiednich. Kierownik podkreślił, że działka ta nie może stanowić działki odrębnej, ale

może poprawić warunki zagospodarowania działki do której przylega.

Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  odczytaniu  projektu,

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/293/17

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

stanowiącej własność Gminy Nisko  (zał nr 16)
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8/  Burmistrz poinformował, że prace pielęgnacyjne na drzewach będących pomnikami przyrody

wymagają zgody Rady Miejskiej, jak już dziś było mówione. Poza tym taka uchwała umożliwia

ubieganie się o dofinansowanie tych prac z WFOŚ. Stąd projekt uchwały przedłożony Radzie.

Przewodniczący M.Pachla poinformował o pozytywnej opinii Komisji względem projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/294/17

w sprawie prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody  (zał nr 17)

9/ Z-ca Kierownika Ref RG P. Mateja poinformował, że Rada Miejska w 2005r podjęła uchwałę 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 

z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu  drogowego.  Dziś  te  stawki  są

nieadekwatne  do  opłat  stosowanych  w  gminach  ościennych.  Stąd  projekt  uchwały  w  sprawie

przyjęcia wyższych stawek. Poinformował, że środki wpływające do budżetu z tytułu tych opłat są

wykorzystywane na remonty bieżące dróg

Przewodniczący  M.Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/295/17

w sprawie zmiany ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

na terenie Gminy i Miasta Nisko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego – projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji i dotyczy

urealnienia wysokości stawek  (zał nr 18)

10/   Kierownik P.  Mateja  wyjaśnił,  że  zmiana uchwały  w sprawie  przyjęcia  Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko ma na celu wprowadzenie do wariantu podstawowego

Planu aktualizację w postaci zadania „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej

w Gminie  i  Mieście  Nisko” oraz  wpisanie  do  wariantu  podstawowego zadania,  powstałego  ze

złączenia dwóch zadań, pod nazwą „Wykorzystanie energii słonecznej w działalności MZK Nisko

Sp z o.o poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,385MW na obszarze SUW oraz  

o mocy 0,307MW na obszarze Oczyszczalni  Ścieków w Nisku”.  Poinformował,  że na wniosek

Spółdzielni  Lokatorsko-Własnościowej  w  Nisku  został  wprowadzony  Projekt  pn  „Montaż

mikroinstalacji  OZE  na  budynkach  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej  

w Nisku”. Wyjaśnił, że zmiana Planu umożliwi nam występowanie o dofinansowanie na realizację

tych zadań.
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Radny B. Borowiec zapytał, czy inne Spółdzielnie Mieszkaniowe nie były zainteresowane takim

projektem?

P. Mateja wyjaśnił, że wszystkie były poinformowane, ale wniosek złożyła tylko ta Spółdzielnia.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/296/17

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 19)

11/ Przedstawiając projekt ostatniej uchwały P. Mateja wyjaśnił, że aby uzyskać dofinansowanie

zadania  pn  „Budowa  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych”,  które  może  być

realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, zachodzi potrzeba wprowadzenia tego

zadania do Strategii Rozwoju MOF Stalowej Woli na lata 2014-2020. Zaznaczył, że nowelizacja

Strategii  była  poddana  konsultacjom  społecznym  w  czterech  zainteresowanych  gminach,  nie

wniesiono żadnych uwag i teraz wniosek o podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVII/297/17

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”  (zał nr 20)

Ad 16.

1/ Przewodniczący Z. Kotuła stwierdził, że ma 3 sprawy:

- kanalizacja: dobrze, że podejmowane są prace związane z budową kanalizacji w Nowosielcu, ale

nie wolno zapominać, że w miejscowościach, w których zasadniczo kanalizację wybudowano np. w

Racławicach są wciąż posesje niepodłączone. Ci mieszkańcy chcą się podłączyć, dokumentacja jest

przygotowana od lat i nic się nie dzieje. Jeżeli Gmina nie może zrealizować tych odcinków sieci

kanalizacyjnej, to powinna zorganizować jakiś przetarg na wywóz nieczystości płynnych po cenach

zbliżonych do cen za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, bo nie ma powodu, by płacili więcej
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niż pozostali mieszkańcy, którzy już są podłączeni do sieci..  To samo dotyczy wodociągów. Od

kilkunastu lat nie mogą się Racławice doczekać dokończenia sieci wodociągowej, a firma, która to

wykonywała ( MZK Nisko) po prostu z tym zadaniem sobie nie radzi i nie ma widoków, że w ciągu

najbliższych lat mogłaby to zrealizować. Trzeba podjąć konkretne działania, by ta sieć mogła być

do końca zrealizowana w Racławicach. Ostatnią rzeczą są kamery na placu zabaw i skate parku w

Racławicach: już na początku roku, w ramach funduszu sołeckiego złożony był wniosek o założenie

kamer, bo młodzież zbiera się tam, przesiaduje, pozostawia różne rzeczy, zachodzi obawa, że jakieś

szkło  pozostawione  może  być  przyczyną  urazów małych  dzieci.  Już  koniec  czerwca  i  nie  ma

żadnych działań w tej sprawie. Prosi o przyspieszenie działań w tej sprawie.

2/ Przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia T. Błażejczak zapytał o kąpielisko w Podwolinie:

czy w tym sezonie będzie dopuszczone do użytkowania tj.  wyznaczone miejsce do bezpiecznej

kąpieli i ratownik.

Dalej  Przewodniczący  zgłosił  w  imieniu  mieszkańców  Oś.  Tysiąclecia  wniosek  o  wykonanie

chodnika  i  oświetlenia  ul.  Wojska  Polskiego tej  części,  która  jest  w bezpośrednim sąsiedztwie

kościoła. Jeśli byłoby to możliwe, gdyby pojawiły się jakieś oszczędności, to jeszcze w tym roku.

Drugi wniosek (zał nr 21) dotyczył uwzględnienia przy realizacji zadania „Remont drogi gminnej

nr 102536R ul. Daszyńskiego w Nisku” dodatkowych prac tj wykonania rowu krytego na odcinku

ok 150m, co zapewni odprowadzenie wód opadowych z Osiedla w kierunku Barcówki. Podkreślił,

że w tej sprawie wiele razy już były wnioski i rozmowy z Burmistrzem.

3/  Radny  B.  Borowiec  zwrócił  uwagę,  że  pilną  sprawą  jest  bezpieczeństwo  również  na  Oś.

Tysiąclecia,  zwłaszcza  po  incydencie  spalenia  dwóch samochodów na  parkingu.  Może właśnie

założenie  monitoringu podniosłoby poziom bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla.  Zwracał  się  

w tej sprawie do Prezesa Spółdzielni, ale odpowiedzi nie uzyskał. 

Poparł  wniosek  Pana  T.Błażejczaka  w  sprawie  rozszerzenia  prac  remontowych  przy  ul.

Daszyńskiego o te prace kanalizacyjne, zwłaszcza, że można jeszcze dobrze przemyśleć realizację

inwestycji,  wykonać  prace  podziemne,  odprowadzenia  wody,  by  później  nie  zrywać  świeżo

położonych nawierzchni. 

4/ Radny B. Lechociński zwrócił uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie ul. Kościuszki i Kopernika:

ulice małe, ale bardzo zdarzają się wymuszenia kończące się kolizją przez samochody wyjeżdżające

z ul. Kopernika. Należałoby może znak STOP umieścić przed skrzyżowaniem, może poprawi to

bezpieczeństwo na tym odcinku.

5/ Radny M. Folta poinformował, że kończy się sezon rozgrywek sportowych i radni powinni się

orientować w wynikach:

- „Sokół” Nisko jest w klasyfikacji końcowej na 5 miejscu w grupie Podkarpackiej IV Ligi Piłki
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Nożnej, zauważył, że to bardzo dobry wynik, przyznał, że w ubiegłym roku było to miejsce drugie,

ale wielu zawodników odeszło do wyższej klasy i radzą sobie tam dobrze. To też sukces. Poza tym

czwarty rok pod rząd byli w IV Lidze, a to też bardzo dobry wynik.

-  „Orkan Nisko” -  Podkarpacka Liga Juniorów – II miejsce,  występ w ćwierćfinale Mistrzostw

Polski  Juniorów,  też  Wojewódzki  Finał  Piłki  Plażowej,  gdzie  zajęli  II  miejsce  i  teraz  będą

występować  w  półfinale  Mistrzostw  Polski  Juniorów.  Dziś  w  Zabrzu  turniej,  gdzie  w  finale

Krajowym występuje dwójka młodzików z „Orkana”. To bardzo duże osiągnięcie.

-  „Wiking” Nisko,  sport  wprawdzie  niszowy,  ale  w październiku Puchar  Polski,  w klasyfikacji

ogólnej VI miejsce z czego IV miejsce seniorzy a IX miejsce juniorzy. Najświeższe wiadomości to

wiosenne Mistrzostwa Polski – II miejsce drużynowo.

             Burmistrz odpowiadając wyjaśnił, że Przewodniczący Kotuła otrzyma odpowiedź na

piśmie, bo trzeba przeanalizować te odcinki. Burmistrz zaznaczył, że tylko Kończyce i Nowosielec

nie  mają  położonych  głównych  linii  sieci  wod-kan.  Pozostałe  miejscowości  główne  linie  maja

położone, ale wiele jest jeszcze do zrobienia na tych krótkich odcinkach. Trzeba przeanalizować,

które odcinki należy wprowadzić do budżetu na przyszły rok, a które mogą poczekać.

        Co do obu pytań o monitoring Burmistrz wyjaśnił,  że o szerszym monitoringu były już

rozmowy  z  Policją,  ale  co  poczynione  zostaną  pewne  ustalenia,  to  zmienia  się  Komendant,  

a przecież to on musi podjąć decyzję o zakresie i ktoś musi ten monitoring obsługiwać. Wniosek

słuszny, ale muszą wpierw być uzgodnienia z Komendą Policji. Przykład monitoringu z Parku jest

dowodem, że ta forma zdaje egzamin: dobry monitoring i skończyło się złodziejstwo i chuligaństwo

w Parku.

Co do kąpieliska Burmistrz poinformował, że poszukiwani są ratownicy. Wyjaśnił, że  z powodu

zmiany  ustawy musi być co najmniej dwóch ratowników, żeby kąpielisko mogło funkcjonować.

Niestety, stawki poza granicami są dużo wyższe i ratownicy raczej tam szukają pracy, zwłaszcza na

okres wakacji. Podobne problemy mają gminy sąsiednie.

Sprawa chodnika, oświetlenia i odwodnienia na Oś Tysiąclecia musi być przeanalizowana, nie ma

możliwości odpowiedzi udzielić w tej chwili. Burmistrz zapewnił, że odpowie w formie pisemnej.

Przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Kopernika trzeba ustawić znak STOP i wymalować linię ciągłą.

Reszty muszą przypilnować sami użytkownicy drogi, uczestnicy ruchu.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  następna  sesja  odbędzie  się  pod  koniec  sierpnia.  

W przypadku pilnej potrzeby zostanie zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym.

Ad 17.
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Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie i udział i zamknął XXXVII

sesję o godz.16.20.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M. Kopeć

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Waldemar Ślusarczyk
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