
P R O T O K Ó Ł    Nr XXXVIII/17

 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 21 sierpnia 2017r

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXVIII sesję Rady Miejskiej otworzył o godz 13.00 Przewodniczący W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych oraz:

- Zastępcę Burmistrza GiM- T. Sułkowską

- Skarbnika – M. Nabrzeską

- Z-cę Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nisku – dr S. Grzybowskiego,

- Kierownika OPS – E. Tłustą,

- Prezesa MZK – Z. Kuziorę

- Radcę – E. Bieniowską -Szafran

- Kierowników Ref. UGiM,

sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli mediów.

Poinformował  wszystkich,  że  konkurs  tygodnika  „Sztafeta”  na  najlepszego  sołtysa  Powiatu

Niżańskiego wygrał zdecydowanie Grzegorz Błądek – sołtys Nowej Wsi. Pogratulował, w imieniu

Rady, wygranej.

Pan G. Błądek podziękował wszystkim, którzy na niego oddali swój głos.

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

bo w sesji uczestniczy 18 radnych na ustawową liczbę 21. Nieobecni: B. Lechociński, T. Surdyka,

A. Stępień.

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. Pojęcie uchwał w sprawie:

1/  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  schronisku  dla  osób

bezdomnych,

2/   uchwalenia  „Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku sp.  z o.o

w Nisku na lata 2017-2019”.

5.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

6.Zamknięcie obrad sesji.

Zastępca Burmistrza poprosiła o wprowadzenie pod obrady następujących projektów uchwał:
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-  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  „Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami

Gminy i Miasta Nisko na lata 2015-2018”,

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

- w sprawie zaciągnięcie zobowiązań (50tys zł).

- w sprawie zaciągnięcie zobowiązań (90 tys zł).

- w sprawie zaciągnięcie zobowiązań(140 tys zł).

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

- w sprawie zaciągnięcie zobowiązań (700.862,00 zł).

Poinformowała,  że  wszystkie  te  projekty  uchwał  zostały  zaopiniowane  przez  Komisje,  tylko

ostatnie dwa projekty radni nie będący członkami Komisji Budżetu otrzymują w dniu dzisiejszym.

Pozostałe były przesłane w odpowiednim terminie. Poprosiła, by uchwała dot. Gminnego Programu

Opieki  nad  Zabytkami  była  rozpatrywana  jako  pierwsza,  z  uwagi  na  inne  obowiązki  Pani

Kierownik M. Biało-Gajdy.

Przewodniczący poinformował,  że wprowadzone zostają  te  projekty uchwał do punktu 4 w tej

kolejności, w jakiej zostały zgłoszone. Obecny podpunkt1 przyjmuje numer 8 i następny 9.

Tak zmieniony porządek posiedzenia zaopiniowany został jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący  oddał  głos  Z-cy  Dyrektora  Szpitala  Powiatowego.  Dr  S  Grzybowski  złożył

podziękowanie dla Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Rady Miejskiej w Nisku za wsparcie

zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala kwotą 360 tys zł. Podkreślił, że zakupiony sprzęt pozwolił

podnieść  standardy  opieki  medycznej  oraz  uruchomić  nowe  świadczenia  na  rzecz  pacjentów.

Wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Ad 2.

Protokół sesji z dnia 26.06.2017 Rada przyjęła bez uwag.

Ad 3.

Pani Burmistrz T. Sułkowska poinformowała, że w okresie od 26 czerwca do 18 sierpnia br. 

w zakresie inwestycji:

- przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie „Przebudowy PSZOK w Nisku” w ramach 

MOF,

- złożono plan rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim do oceny merytorycznej,

- podpisano umowę dot. finansowania projektu przebudowy budynku Oficyny Pałacowej w Nisku,

w zakresie projektowania w trakcie jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg 

gminnych:ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku”,

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na 
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terenie GiM Nisko etap I,

- opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz 

z odwodnieniem”,

- opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie GiM Nisko,

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Nisko-

Stalowa Wola,

- opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej do terenów 

inwestycyjnych w miejscowości Nowosielec”

- opracowanie dokumentacji na przedsięwzięcie „Budowa dróg gminnych w miejscowości Wolina 

(budżet obywatelski),

W trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko-Nowosielec,

- przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko, cz. II,

-opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów dróg gminnych cz. II,

- remont drogi gminnej ul. Szopena w Zarzeczu.

Zadania w trakcie realizacji:

- „Budowa dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych na osiedlu Podwolina w Nisku”,

- „Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap 

II  i etap III– w ramach Mobilny MOF Stalowa Wola”

- „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I i etap II

- „Remont nawierzchni ul. Sosnowej w Zarzeczu”,

- zakończono zadanie „Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku”, zadanie 

dofinansowane z RPO

- „Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi” - podpisywanie umowy z wykonawcą,

- „budowa sali gimnastycznej w Zarzeczu wraz z remontem istniejącej sali” - dofinansowanie z 

RPO i Ministerstwa Sportu ok 2 mln zł, wartość zadania 2,7mln zł,

- „Termomodernizacja ZS Nr 3 w Nisku” - zadanie dofinansowane z RPO,

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” przy ul. Sandomierskiej 7 

w Nisku,

- przebudowa rozdzielni posiłków w ZS w Nowosielcu,

- przebudowa dachu na budynku usługowym (przedszkola) w Zarzeczu.

Sieci wodno-kanalizacyjne:

Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zadania:

- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi,
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- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Wolinie,

- budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Nisku, odcinek ok 340m,

- budowęsieci wodociągowej w ul. Reymonta w Nisku, odcinek ok 340m.

W trakcie wykonywania jest:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego w Nisku, odcinek ok 100m,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu ok 100m.

Pani Burmistrz poinformowała, że w okresie od 26 czerwca do 18 sierpnia 2017r Burmistrz 

uczestniczył w następujących spotkaniach, uroczystościach i konferencjach:

- spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie budowy ścieżki rowerowej Nisko-

Nowosielec,

- Walne Zgromadzenie MZK Nisko,

- „Dni Flisactwa” w Ulanowie,

- uroczystość zakończenia roku akademickiego  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony,

- spotkanie z Prezesami Sądu w sprawie budowy siedziby Sądu,

- uroczystości Wojewódzkiego Święta Policji, wręczenie sztandaru,

- Piknik Rodzinny w Podwolinie,

- I Piknik Łowiecki w Nisku,

- uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego w Nisku i Stalowej Woli,

- spotkanie w sprawie odbioru promes na budowę dróg z programu usuwania skutków klęsk 

żywiołowych (200 tys zł na ul. Szopena w Zarzeczu),

- zebranie sołectwa Nowa Wieś,

-spotkanie z burmistrzem Gródka (w Nisku) w sprawie współpracy obu miast,

- w święcie miasta Fehergermat na Węgrzech.

Do przedstawionej informacji nie zadano żadnych pytań.

Ad 4.

1/   Przewodniczący Rady poprosił  Panią  Kierownik  Ref  PPB M.  Biało-Gaję  o  przedstawienie

projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad

Zabytkami Gminy i Miasta Nisko na lata 2015-2018”.

Pani Kierownik poinformowała na wstępie, że projekt ma opinię Radcy Prawnego, i właśnie Radca

wprowadził  w paragrafie  1 zapis odnośnie okresu za jaki   jest  przedstawiane to  sprawozdanie.

Należy dopisać”za okres od września 2015r do sierpnia 2017r”.

Pani Kierownik podkreśliła, że przygotowanie i przedstawienie Radzie tego sprawozdania wynika 

z art. 87 ust. 5  ustawy o ochronie zabytków. Radni ze sprawozdaniem mogli się zapoznać, więc

Pani Kierownik omówiła jedynie najważniejsze przedsięwzięcia.
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Zauważyła,  że  największą  rzeczą  jest  zapewne  wpisanie  budynku  NCK  do  rejestru  zabytków,

wykonanie  projektu  rozbudowy  i  przebudowy  tego  obiektu.  Odbyło  się  już  otwarcie  ofert  na

realizację tego zadania. Dodała, że dofinansowanie z MOF Stalowa Wola będzie wynosiło ponad 2

mln zł.

Drugim ważnym obiektem jest budynek obecnej Biblioteki i USC, jest to tzw Oficyna Pałacowa.

Również  dla  tego  zabytku  wykonano  projekt  budowlany  i  uzyskano  decyzję  o  pozwoleniu  na

budowę,  przebudowę  tego  budynku.  Dofinansowanie  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego wyniesie 1 474 131,02 zł.

Kolejnym obiektem są  Zakłady  Drzewne,  sąsiadujące  z  zabytkową Cegielnią.  Również  na  ten

budynek opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz

złożono wniosek o dofinansowanie z RPOWP – działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Wartość kosztorysowa zadania – 3 080 944,16 zł.

Dla zabytku Park Miejski wykonano opracowanie pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu

w  Parku  Miejskim”.Wykonano  wstępną  wycinkę  drzew  zagrażających  bezpieczeństwu,  a  w

czerwcu złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie

wycinki (300 sztuk) i pielęgnacji (610 sztuk) drzewostanu.

Dalej Pani Kierownik poinformowała, że do zabytkowych obiektów grobownictwa wojennego na

terenie naszej Gminy należą:

- cmentarz wojenny z I wojny światowej w Nisku,

- cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Racławicach,

-  cmentarz  wojenny  z  I  wojny  światowej  w  Zarzeczu-Podborek.  

Gmina  ogłosiła  przetarg  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  wykonanie  remontu

 i renowacji obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Nisko, ale nie została złożona

żadna oferta. W przyszłym roku zostanie od nowa ogłoszony ten przetarg.

Pani Kierownik podkreśliła, że na terenach ustalonych stref ochrony konserwatorskiej tut. Organ 

w procedurze  wydawania  decyzji  o  warunkach  zabudowy i  zagospodarowania  terenu  uzyskuje

każdorazowo uzgodnienie służb ochrony konserwatorskiej.

Jeśli chodzi o promocję dziedzictwa kulturowego wydane zostało opracowanie pn. „Nisko-historia-

ludzie-krajobrazy”  J.Ogińskiego.  Pozycja  ta  została  przekazana do gminnych szkół  i  Biblioteki

Miejskiej.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/298/17

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
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Gminy i Miasta Nisko na lata 2015-2018 (zał nr 1)

2/ 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  przedstawiła  Pani  Skarbnik.

Poinformowała,  że  zgodnie  z  umową o  dofinansowanie  z  dnia  2.08.2017  r.  zawartą  pomiędzy

Województwem  podkarpackim  a  Gminą  Nisko  została  udzielona  pomoc  finansowa  z  budżetu

Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000 zł, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy

Wsi na lata 2017 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i doposażenie kuchni

w wiejskim Domu Kultury w Wolinie, gm. Nisko”. Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi

29.520 zł, w tym 10.000 zł to pomoc finansowa Województwa a 19.520 zł to wkład własny Gminy.

W związku  z  powyższym  dokonuje  się  stosownych  zmian  w  budżecie  Gminy  w  Dziale  700

Rozdział 70095.

Zmiany  budżetu  w dziale  600 rozdział  60016  są  to  przesunięcia  pomiędzy  paragrafami

klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych zadań. Dotyczy to zadania „Mobilny MOF w

Stalowej  Woli  –  budowa  centrum  przesiadkowego  i  ścieżek  rowerowych  na  terenie  Gminy  

i Miasta Nisko”. Poinformowała dalej , że pozostałe zmiany związane są z oszczędnościami poprze-

targowymi na zadaniach:

-„Budowa dróg gminnych ul.  Kasztanowa,  Brzozowa i  Grądy w msc Nisko” środki  w kwocie

70.000  zł  przenosi  się  na  realizację  zadania  pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla

przedsięwzięcia pn.: - „Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz  z

budową  oświetlenia  drogowego”  –  10.000  zł  oraz  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.

„Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko –cz.II”

-10.000 zł a także na remonty dróg gminnych – 40.000 zł oraz na dostawę i montaż urządzenia

zabezpieczającego przed zalewaniem w Przedszkolu nr 1 – 10.000 zł. 

Oszczędności  poprzetargowe  na  zadaniu  „Budowa  dróg  gminnych:  ul.Kasztanowa,  Brzozowa,

Grądy i Jaśminowa w msc Nisko – roboty pozostałe w kwocie 50.000 zł przenosi się na remonty

dróg gminnych. 

Również oszczędności poprzetargowe powstałe na zadaniu „ Mobilny MOF w Stalowej Woli –

budowa  centrum  przesiadkowego  i  ścieżek  rowerowych  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Nisko”   

  w  kwocie  135.000  zł   przenosi  się  na  zadanie  pn.  „Podniesienie  jakości  kształcenia  w  ZS

w Zarzeczu poprzez budowę sali gimnastycznej – 40.000 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi

gminnej na dz.ewid.nr  1495 w Racławicach – 85.000 zł  i  10.000 zł  na zadanie pn.  „Dostawa  

i montaż urządzenia zabezpieczającego przed zalaniem w przedszkolu Nr 1. 

W związku z faktem, że zadanie pn.  „Opracowanie dokumentacji  na rewaloryzację  cmentarza  

i grobów wojennych na terenie Gminy i Miasta Nisko” w 2017 r. nie będzie realizowane, środki 
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w kwocie 61.500 zł przenosi się na melioracje wodne tj. bieżąca konserwacja rowów.

Pozostałe zmiany w budżecie tj. w dziale 750 rozdział 75011 i 75023 oraz 801 rozdział 80195 są to

przesunięcia  w  ramach  paragrafów  klasyfikacji  budżetowej  –  celem  dostosowania  do

obowiązującego  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  w  sprawie  szczegółowej  klasyfikacji

dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków  pochodzących  ze  źródeł

zagranicznych.

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

względem projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kotuła zwrócił uwagę, że kwota z uzasadnienia, dotycząca DK w Wolinie, 

remontu kuchni nie zgadza się z zapisami w tabelkach.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie może się zgadzać, bo reszta była zabezpieczona zarządzeniem 

Burmistrza jako wkład własny. W uzasadnieniu chciała jedynie poinformować jaka jest wartość 

całkowita zadania.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/299/17

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r (zał nr 2)

3/ Pani Skarbnik przedstawiając pierwszy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcie zobowiązania

wyjaśniła,  że  dotyczy  on  realizacji  zadania  pn.  „Wykonanie  projektu  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  wraz  z  opracowaniami  towarzyszącymi  pn.  „Nowosielec

produkcyjno – usługowy". Zadanie planowane do realizacji w okresie IX/2017 – IX 2018. Środki

na 2017 r. są zabezpieczone w budżecie, natomiast niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania na

2018 r. w kwocie 50.000 zł celem umożliwienia rozpoczęcia realizacji tego zadania.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rada Miejska w głosowaniu jawnym,

jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/300/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 3)

4/

Następny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  na rok 2018 w kwocie 90.000,00

zł  na  realizację  zadania  pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  przedsięwzięcia  pod

nazwą  „Budową  dróg  gminnych  –  ul.  Konwaliowej  oraz  dróg  poprzecznych  wraz  z  budową

oświetlenia  drogowego".  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  zadanie  planowane  do  realizacji  w

latach 2017 – 2018 r. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 100.000 zł. W podjętej dziś zmianie w
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budżecie na rok 2017  zadanie to zostało wprowadzone z kwotą 10 tys zł. W celu umożliwienia

rozpoczęcia realizacji niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania na 2018 w kwocie 90.000 zł.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego J.Granicznego pozytywnej opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/301/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 4)

5/ Kolejny projekt uchwały, kolejne zobowiązanie Gmina i Miasto Nisko zaciąga na rok 2018 w

kwocie  140.000,00 zł  na  realizację  zadania  pn.  „Przygotowanie  dokumentacji  na  budowę dróg

gminnych na terenie Gminy i  Miasta  Nisko – cz.II".  Pani Skarbnik poinformowała,  że zadanie

planowane do realizacji w latach 2017 – 2018 r. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 150.000 zł.

W budżecie na 2017 r., w podjętej dziś uchwale zmieniającej budżet na rok 2017r zadanie zostało

wpisane do budżetu i  zabezpieczono na nie środki w wysokości 10.000 zł. W celu umożliwienia

rozporządzenia realizacji zadania niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. w kwocie

140.000,00 zł.

Przewodniczący J.Graniczny poinformował o pozytywnej opinii  Komisji  Budżetowej względem

projektu  uchwały.  Poprosił,  by  Pani  Burmistrz  przybliżyła  radnym informacje  o  jakie  to  drogi

chodzi.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że chodzi o teren tzw „Śniegowca oraz ulice między ul. Nową (obok

CPN)  i  Gruntową.  Pani  Burmistrz  podkreśliła,  że  taki  nacisk  Urząd  kładzie  na  przygotowanie

dokumentacji projektowej, bo pojawiają się programy, pieniądze, ale trzeba być przygotowanym,

mieć dokumentację i pozwolenie na budowę, by móc aplikować o środki.

Sołtys Zarzecza S. Pliszka zwróci uwagę, że na zebraniu wiejskim Burmistrz obiecał wykonanie

dokumentacji na ul. Kościuszki w Zarzeczu. Sprawa jest ważna, bo to drogana cmentarz i parking

przy  niej  jest  planowany.  To  sprawa  podniesienia  poziomu  bezpieczeństwa.  W  omawianych

inwestycjach nie słyszy, by ta droga była w przewidywanych do wykonania pracach.

Pani Burmistrz zauważyła, że nie pojawiła się ta nazwa, ale może okazać się, że środków wystarczy

również na tę dokumentację.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/302/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 5)

6/ Pani Skarbnik przedstawiła projekt kolejnej zmiany w budżecie na rok 2017. Poinformowała, że
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z uwagi na fakt, że zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w

Nisku przy ul.  Wyszyńskiego” zostało zaplanowane na rok 2017 w kwocie 800.862 zł  (w tym

środki z BGK 272.293 zł), a będzie realizowane w latach 2017 – 2018 tj. rok 2017 – 100.000 zł, rok

2018 – 700.862 zł. Środki własne w wysokości 428.569 zł przenosi się na realizację n.w. zadań:

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

i 47 w Nisku”- 401.569 zł

-  Poprawa  infrastruktury  przy  ul.  Błonie  w  Wolinie  –  wykonanie  drogi  tłuczniowej  -  Budżet

obywatelski” – 27.000 zł.

Jednocześnie  dokonuje  się  przeniesienia  planu  wydatków  pomiędzy  działami  klasyfikacji

budżetowej tj. dział 700 i dział 900 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

„Wymiana przestarzałych pieców i kotłów na terenie GiM Nisko” oraz dokonuje się przeniesienia

planów wydatków w dziale 750 miedzy paragrafami klasyfikacji  budżetowej w kwocie 4000 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla UGiM Nisko.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Rada Miejska, w głosowaniu jawnym,

jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/303/17

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

7/  Pani Skarbnik poinformowała,  że ostatni  wprowadzony na dzisiejszej  sesji   projekt  uchwały

finansowej dotyczy zaciągnięcia przez Gminę zobowiązania na rok 2018 w kwocie 700.862,00 zł

na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Nisku

przy  ul.  Prymasa  Wyszyńskiego".  Wyjaśniła,  że  –  zgodnie  z  podjętą  przed  chwilą  uchwałą

o zmianie  uchwały  budżetowej  -  zadanie  planowane  jest  do  realizacji  w  latach  2017  –  2018.

Szacunkowy koszt realizacji zadania to 800.862 zł (w tym: 272.293 zł to środki z BGK, 528.569 zł

–  środki  własne).  W  2017  niezbędne  jest  zabezpieczenie  środków  w  wysokości  100.000  zł

natomiast  pozostałą  kwotę tj.  700.862 zł  należy zabezpieczyć  na 2018 r.  W celu umożliwienia

rozpoczęcia procedury przetargowej niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania na 2018 r. w kwocie

700.862 zł.

Przewodniczący  J.Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

przedstawionego projektu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/304/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 7)

8/  O  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia
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odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Pani Burmistrz poprosiła Kierownika OPS

– E. Tłustą.

Poinformowała  ona,  że  do  zadań  własnych  gminy  o  charakterze  obowiązkowym,  zgodnie

z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, należy

m.in.  udzielanie  schronienia,  zapewnienie  posiłku  oraz  niezbędnego  ubrania  osobom  tego

pozbawionym. 

W oparciu o treść art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  ustawodawca powierzył radzie

gminy w drodze uchwały kompetencję do ustalania, w zakresie zadań własnych, szczegółowych

zasady  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych.

W myśl  art.  51  ust.4  cytowanej  ustawy  schronisko  dla  osób   bezdomnych  jest  jedną  z  form

ośrodków wsparcia. 

Osoby, którym udziela się schronienia,  nie  ponoszą opłat  w sytuacji,  gdy dochód osoby

samotnie  gospodarującej  lub  dochód  na  osobę   w  rodzinie  nie  przekracza  kwoty  kryterium

dochodowego  określonego  w  ustawie  o  pomocy  społecznej.  Natomiast  osobom  bezdomnym,

których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w schronisku

dla osób bezdomnych udzielana jest  odpłatnie.  Miesięczna odpłatność za pobyt  ustalono w ten

sposób,  że  nie  może  ona  być  wyższa  niż  70  %  miesięcznego  dochodu  osoby  w  rozumieniu

przepisów ustawy o pomocy społecznej  oraz  nie  może przekraczać 100% miesięcznego kosztu

pobytu  osoby  w  schronisku.  W  ocenie  organu  zaproponowana  wysokość  odpłatności  będzie

wystarczająca i zasadna biorąc pod uwagę sytuację socjalno- bytową osób z terenu Gminy i Miasta

Nisko, które będą mogły być kierowane do schronisk dla osób bezdomnych. 

Pani  Kierownik  poinformowała,  że  zarejestrowanych  bezdomnych  jest  na  terenie  Gminy  17,

z czego 7 wymaga umieszczenia w schronisku przynajmniej na okres zimowy. Koszt utrzymania

w schronisku jednej osoby wynosi średnio ok 800 zł.

Mając  powyższe  na  uwadze,  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  ponoszenia

odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych, stało się konieczne i w pełni uzasadnione. 

Przewodnicząca  G.  Karnat  poinformowała  o  pozytywnej  opinii  Komisji  Pomocy  Społecznej

względem projektu uchwały.

Radny B. Borowiec zapytał, czy to są wszyscy bezdomni naszej Gminy, czy może być przypadek,

że dany bezdomny ma ostatnie stałe zameldowanie w innej gminie i czy wówczas koszty ponosi

Gmina Nisko?

Pani  Kierownik  E  Tłusta  wyjaśniła,  że  to  akurat  wszyscy  są  naszymi  mieszkańcami,  ale  nasz

bezdomny jest  w schronisku w Warszawie  i  tamtejsza  gmina  występuje  o  zwrot  kosztów.  Tak

wyglądają rozliczenia między gminami z tego tytułu.
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Radny S. Naprawa zapytał o koszty np. długotrwałego leczenia, gdyby bezdomny tego wymagał.

Pani  Kierownik  wyjaśniła,  że  chory  nie  znajdzie  się  w  schronisku.  To  kompetencja  innych

placówek np. ZOL. Do schroniska przyjmowani są jedynie zdrowi i sprawni na ogólnych zasadach,

mają  dostęp  do  lekarza  i  mogą  sami  funkcjonować.  Podkreśliła,  że  jest  w  zapisach  uchwały

możliwość zwolnienia z kosztów pobytu dla osób, które do codziennego funkcjonowania potrzebują

zakupu jakiegoś sprzętu, czy stałych leków. Prawda jest jednak, że żaden z naszych bezdomnych

póki co nie ma świadczenia. Są na całkowitym utrzymaniu Gminy.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/305/17

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla

osób bezdomnych  (zał nr 8)

9/  O  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  planu  rozwoju

i modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Miejskiego

Zakładu Komunalnego w Nisku sp. z o.o w Nisku na lata 2017-2019” poprosił Przewodniczący

Rady Prezesa Z. Kuziorę.

Prezes poinformował, że poprzedni plan był na lata 2015-2017 i obecny jest na 2017-2019.

Podkreślił, że w latach objętych planem przewidywana jest sprzedaż roczna wody na poziomie 520

tys m3 przy minimalnym zapotrzebowaniu dobowym ok 1100 m3 i maksymalnym ok. 1800 m3.

Wydajność  wszystkich  posiadanych  ujęć  wody  gwarantuje  pełne  pokrycie  zapotrzebowania

w okresie  znacznie  przekraczającym  zasięg  tego  planu.  Będzie  zwiększone  zapotrzebowanie

w Zarzeczu,  bo  planowane  jest  wykonanie  sieci  wodociągowej  do  strefy  przemysłowej.  Po

wybudowaniu  zakładów będzie  zdecydowanie  większe  zapotrzebowanie  wody  również  na  cele

p.poż i będzie konieczne wybudowanie nowego ujęcia wody w Zarzeczu. Oczywiście równolegle

będzie rozbudowywana sieć kanalizacyjna. W 2017r zakładana jest sprzedaż usług kanalizacyjnych

na poziomie 670 tys m3.

Dalej Prezes zauważył, że najpilniejszą jest sprawa podnoszona na posiedzeniach Komisji i Rady

Miejskiej tj ograniczenie strat wody. Poinformował, że jest po rozmowach z firmą, która metodą

akustyczną,  z  wykorzystaniem  komputerowego  systemu  wstępnej  i  precyzyjnej  lokalizacji

wycieków pomoże zawęzić  i  wskazać odcinki,  w których straty  są  największe.  W najbliższym

czasie firma złoży ofertę. Poinformował, że prezentacja będzie bezpłatna, a potem w zależności od

ceny określimy długość sieci, którą należy przebadać. Zaplanowanych jest na to łącznie 36 tys zł, w

tym roku 10 tys zł.
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Co do realizowanych inwestycji, to jest w trakcie budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul:

Lipowa,  Podleśna,  Torowa,  Czerniawy,  Czarneckiego,  Sadowa,  Leśna,  Żurawia,  Kilińskiego,

Borowa,  Górka,  Sopocka,  Gruntowa  w  Nisku  i  ul.  Jesionowa  w  Racławicach.  Wartość  sieci

wodociągowej to ok 170 tys zł, długość: 1,7km. Długość sieci kanalizacyjnej to 1,1km o wartości

198 tys zł. Zaznaczył, że budowa sieci wodociągowej w Racławicach jest na ukończeniu, pozostało

jeszcze ok 100m, ale będzie to realizowane po zebraniu plonów z ogródków.

Prezes poinformował, że na ten rok zaplanowane jest wykonanie w dużym zakresie (2 km) zadania

pn „Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu strefa Etap I”. Niewiele pozostanie

na następny rok do wykonania na tym zadaniu. Realizacja jest sprawą pilną, bo już czekają tam

inwestorzy, zwłaszcza na kanalizację.

Poinformował, że rozpoczęły się prace projektowe dla wodociągu i kanalizacji II etap do strefy

w Zarzeczu: Szoje , Hawryły, ul. Krzeszowska. W tym rejonie mieszkańcy mają wodę z Ulanowa,

ale Ulanów już wypowiedział umowę, bo ma mało wody. Będą rozmowy o przedłużenie jeszcze na

pewien czas dostawy wody z Ulanowa. W zakresie tego zadania jest 3,5km wodociągu, 2,34km

kanalizacji tłocznej i 2 km kanalizacji grawitacyjnej. Zadanie do realizacji przewidziane jest na rok

2018 i 2019.

Jeśli chodzi o przebudowę kanalizacji w ul. Sandomierskiej, PCK, Rzeszowskiej i Pl. Wolności, to

właśnie otwarto oferty, firmy uzupełniają dokumenty, wybierany jest wykonawca.

Również  trwa  wybór  wykonawcy  na  przebudowę  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Wańkowicza

i Osiedle.

Prezes  podkreślił,  że  zgodnie  z  dyskusją  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,

ewentualne oszczędności na przetargach będą wykorzystywane na poprawę kanalizacji w Malcach. 

Prezes poinformował też, że w bieżącym roku Spółka planuje zakup ciągnika.

Jeśli  chodzi  o  wymianę  sieci  wodociągowej,  to  dopiero  w  2019r  planowana  jest  wymiana

najgorszych odcinków na łączną kwotę 2 mln zł,  bo w tej chwili już jest podpisana umowa na

modernizację oczyszczalni ścieków i termin jest o 3 miesiące krótszy od planowanego, ale przyszły

rok będzie trudny jeśli chodzi o finanse. Dopiero, gdy Spółka odzyska własne środki skieruje je na

wymianę sieci  wodociągowej.  Pod modernizację  oczyszczalni  ścieków już jest  przekazany plac

budowy i od jutra tj 22.08. rozpoczynają się prace.

Prezes  Z.  Kuziora  omówił  też  podany  w  planie  sposób  finansowania  planowanych  zadań

rozwojowo-modernizacyjnych w latach 2017-2019.

Przewodniczący  M.  Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem projektu uchwały.

Przewodniczący J.Graniczny zauważył, że wodę należy oszczędzać, bo to dobro narodowe i nie
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stwarzać wrażenia, że mamy za małe zapotrzebowanie, pobór wody.

Radny B. Borowiec podkreślił, że Spółka powinna być nastawiona na zysk, więc na jak największą

sprzedaż i tu rozumie wypowiedź Prezesa. Nie zgadza się za to z lekceważącym stosunkiem do strat

wody i nie rozumie dlaczego na wymianę sieci wodociągowej w 2019r zaplanowano jedynie 2 mln

zł,  gdy jesienią  na  sesji  Prezes  wspominał,  że  ok  60  km sieci  jest  łączona metodą kielichową

i właśnie na tej sieci są największe wycieki. Wg ówczesnej informacji Prezesa 1 km sieci to koszt

ok 2 mln zł. 

Poza  tym  nim  uchwalimy  nowy  plan  wieloletni  należałoby  zapytać,  czy  poprzedni  został

zrealizowany. Poprzedni plan zawierał takie postulaty jak: poprawne prowadzenie bilansu wody,

opracowanie  grupy  wskaźników  opisujących  straty  wody,  kontrola  odbiorców  zużywających

niewielkie  ilości wody. Dwa razy do roku, kontrola posesji nie podłączonych, dwa razy do roku.

Chciałby dowiedzieć się co zostało w czasie tych kontroli stwierdzone. Pozytywnym jest postulat

wdrożenia  funkcji  ciśnienia  nocnego,  ale  monitorowanie  strat  wody  jest  zasadne,  gdy  jest

możliwość szybkiego, automatycznego odłączenia jakiegoś odcinka, na którym zasygnalizowano

duży spadek ciśnienia wody. My takiej możliwości chyba nie mamy, więc po co stały monitoring.

Dalej, w obecnym planie jest postulat wyłonienia grupy pracowników zajmujących się  problemem

strat wody. Był taki zapis w poprzednim planie. Chciałby wiedzieć jak duża jest to grupa i czy

została  wyodrębniona  rzeczywiście.  Radny  B.  Borowiec  podkreślił,  że  nie  widzi  w  planie

doprowadzenia  wody  i  kanalizacji  do  obszarów  przemysłowych  w  Nowosielcu.  Nawet  gdyby

inwestor się pojawił, to brak wody i kanalizacji może być poważnym brakiem. Dotychczas mówi

się o odrolnieniu terenów o drodze, która będzie uwalniała tereny inwestycyjne a brak informacji

o tak podstawowej infrastrukturze.

Zapytał  jeszcze  Prezesa,  czego  dotyczyła  ostatnia  awaria  SUW,  bo  nie  było  informacji

szczegółowej. 

Zapytał  też  jak  wygląda  temat  zabezpieczenia  ujęć  wodnych.  Czy  może  w  tej  modernizacji

powinien znaleźć się temat monitoringu wizyjnego studni? Zdaniem radnego żyjemy w czasach

niebezpiecznych.  Wszystkie  urządzenia  zbiorowego  zaopatrzenia  podlegają  szczególnym

restrykcjom i zabezpieczeniom. Warto to mieć w dzisiejszych czasach na uwadze.

Zdaniem  radnego  poprzedni  plan  nie  był  do  końca  zrealizowany,  choć  rozumie  konieczność

uchwalania następnego ze względu na planowaną modernizację oczyszczalni ścieków.

Radny B. Borowiec zwrócił też uwagę, że lata graniczne tych planów są dziwnie zaznaczone: 2015-

2017 i 2017-2019.

Zapytał  dalej  Prezesa  ile  punktów,  po  zrealizowaniu  tego  trzyletniego  planu,  przyłączy  się  do

wodociągów i do kanalizacji. 
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Zapytał  też  o  wydatki  na  firmę,  która  ma  sprawdzać  szczelność  sieci  wodociągowej.  Przecież

w ostatnim sprawozdaniu Prezes informował, że zakupiono tyle sprzętu do wykrywania wycieków

wody: loggery akustyczne nowej generacji – 5 sztuk, odbiornik radiowy do wykrywania szumów

z loggerów  i  inne  urządzenia  do  wykrywania  wycieków  wody.  Zapytał  po  co  wydajemy  tyle

pieniędzy na urządzenia, które potem niczemu nie służą. Uważa, że zamiast darmo wydawać te

pieniądze, należy po prostu przystąpić do wymiany tych rur sieci wodociągowej. Owszem dużo jest

zrobione z Funduszu Spójności, ale może był to dobry czas, by wymienić i te 60 km wodociągów?

Przewodnicząca  G.  Karnat  stwierdziła,  że  dobrze,  że  Prezes  mówi  o  konieczności  poprawy

kanalizacji w Malcach, ale wolałaby, by było dopisane, jako nowy punkt „Modernizacja kanalizacji

w Malcach”.

Przewodniczący Rady zauważył, że zadanie można dopisać, jeżeli ma zabezpieczenie w budżecie.

Przewodnicząca Karnat podkreśliła, że chciałaby, by radni zapamiętali, że Prezes tak deklarował.

Radny  G.  Bis  zapytał,  czy  Prezes  poinformował  tych  przedsiębiorców  mających  budować,

inwestować  w  strefie  przemysłowej  w  Zarzeczu,  że  mogą  być  braki  wody,  że  może  nie  być

hydrantów, więc muszą inwestować w baseny p.poż?

Przewodniczący Z. Kotuła stwierdził, że na str 5 Planu jest stwierdzenie:”Podstawowym obecnie

działaniem  racjonalizującym  odprowadzanie  ścieków  do  kanalizacji  miejskiej  jest  całkowite

wyeliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej (...)”. Rozumie,

że chodzi o potrzebę budowy kanalizacji burzowej. Dlaczego więc w tabeli na następnej stronie nie

ma nic o budowie przez najbliższe 3 lata nawet 1m takiej kanalizacji. Drugie pytanie dotyczy pkt

11, bo Prezes chyba zapomniał rozmowę z Burmistrzem w sprawie wodociągu w Racławicach.

Prezes obiecał, że do końca tego roku zostanie wykonana pełna siec wodociągowa w Racławicach.

Zauważył, że w planach jest jakiś etap III, ale I i II etapu jakoś nie było widać. Zakończmy jedno

i dopiero planujmy następne działania.

Radny S. Naprawa zauważył, że nie widzi wśród tych planowanych działań takich, które miałyby

na celu zagwarantowanie lub poprawę jakości wody.

Radny Z. Łuka zapytał o wspomnianą przez Prezesa przygotowywaną dokumentację na kanalizację

podciśnieniową w Malcach,  gdy wiadomo,  że  taka kanalizacja  nie  zdała  tam egzaminu.  Jak to

wytłumaczyć?

Przewodniczący  ZO  A.  Madej  stwierdził,  że  zapyta  Prezesa  publicznie,  czy  przyłącza  na  ul.

Paderewskiego będą wykonane tej jesieni, tak, jak Prezes obiecał. Dokumentacja jest gotowa.

Prezes wyjaśnił, że zamierza zlecić zewnętrznej firmie badanie strat, bo loggery nie sprawdzają się

przy rurach plastikowych. Po raz kolejny Prezes stwierdził, że dla Spółki koszt straconej wody to

zaledwie 69 tys zł w skali roku, co nie jest wielkim problemem. Inne firmy mają 40% i nie robią z
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tego problemu. Zauważył, że nawet wydanie tych 16 mln zł na wymianę sieci nie wyeliminuje strat

całkowicie.

Co do zabezpieczeń ujęć wody Prezes poinformował, że wszystkie one są podpięte do czujników.

W momencie, gdy osoba niepowołana podniesie klapę pod którą są urządzenia, to na SUW odzywa

się alarm. Jeśli chodzi o przepompownię, to sygnał pojawia się w komputerze operatora i Prezes

dodatkowo otrzymuje smsa na telefon. Prezes nie widzi potrzeby instalowania kamer.

Jeśli chodzi o awarię, to nastąpiło rozszczelnienie na odcinku podającym wodę ze SUW na miasto.

Rury łączone były na klej, było to na gwarancji. Obniżone zostało ciśnienie wody, poinformowany

wykonawca,  zabezpieczone  podawanie  wody  od  Stalowej  Woli  i  zbiorników  przy  ul.  Nowej

i przystąpiono do naprawy. Mieszkańcy właściwie tego nie odczuli.

Co do sieci wodociągowej np. w Zarzeczu, to w zasadzie MZK nie zajmuje się dużymi projektami,

ale w uzgodnieniu  z Burmistrzem właśnie w Zarzeczu zaprojektuje i wykona Spółka, ale pozostałe

duże inwestycje tego typu, np. Nowosielec, dalej realizuje Urząd.

Co do firm w strefach, to określone zostało ile wody MZK może podać. Jeżeli firma potrzebuje

więcej, to musi budować basen.

Odpowiadając Przewodniczącemu Z. Kotule Prezes wyjaśnił, że jedne odcinki nie są skończone, ale

następne  budynki  się  budują,  takie  są  potrzeby,  że  dalej  trzeba  projektować  i  realizować,  bo

wodociąg idzie do Podwoliny. W Racławicach pozostały koncówki odcinków.

Co do jakości wody, to od 1,5 roku nie było z tym większego problemu. Woda jest badana przez

MZK i Sanepid, wyniki są zamieszczane na stronie internetowej. Nie ma potrzeby poprawiania jej

jakości.

Jeśli chodzi o instalację podciśnieniową w Malcach i Moskalach to była mowa o modernizacji tej

kanalizacji, bo ona nie funkcjonuje tak, jak powinna.

Prezes wyjaśnił, że ul. Paderewskiego ujęta jest w projekcie między ul. Wolności, Polną i Lubelską.

Dodał, że w tym terenie brakuje zgód mieszkańców.

Przewodniczący Z. Kotuła zapytał ile razy MZK kontrolowało posesje niepodłączone do kanalizacji

czy wodociągu, a było to w poprzednim planie zapisane. Zaznaczył też, że jeżeli są jakieś problemy

i  MZK  zgłasza  je  do  radnego,  czy  sołtysa,  to  zawsze  są  starania  o  znalezienie  rozwiązania

korzystnego dla Spółki. Dodał też, że odcinek od kościoła do ronda, to nie żadna końcówka, ludzie

czekają a Prezes, w gabinecie Burmistrza deklarował, że będzie to zrealizowane. Nie wiadomo też

skąd przekonanie Prezesa, że na Grądach będzie większe zapotrzebowanie na wodę niż w centrum

Racławic. Zróbmy to, co jest już zaprojektowane, a potem projektujmy dalej.

Radny B. Borowiec zauważył, że jeżeli Prezes upiera się, że straty wody to jedynie 60 tys zł w skali

roku, to daje znak, że woda wypływająca ze SUW kosztuje 36gr/m3. Dlaczego więc dla odbiorców
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woda ta jest 10-krotnie droższa? Przecież to działa w obie strony.

Prezes  wyjaśnił,  że  jest  to  niejako dodatkowy koszt  i  to  wycenił.  W cenie  dla  odbiorców jest

wszystko: wypłaty dla pracowników, środowiskowa, całość energii itp.

Więcej pytań nie zadano.

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

U C H W A Ł Ę   Nr XXXVIII/306/17

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku sp. z o.o

w Nisku na lata 2017-2019”  (zał nr 9)

Ad 5.

1/ Radny B. Borowiec zapytał o sprawę protokołu RIO, który nie był przedstawiony radnym. Miał

Pan Burmistrz rozeznać dlaczego do tego doszło.

Zapytał dalej  co w związku z wyrokiem WSA dotyczącym skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Wojewody w sprawie PSP Nr 6. Jakie działania Gmina podejmie.

Ostatnie pytanie radnego B. Borowca dotyczyło oświadczeń majątkowych osób na kierowniczych

stanowiskach w Urzędzie. Mieszkańcy mu zgłaszali, że  nie wszystkie wiszą na stronie internetowej

Urzędu.

Przewodniczący Rady stwierdził, odnośnie ostatniego pytania, że takiego obowiązku nie ma.

Pani Burmistrz zauważyła,  że w kwestii  protokołu RIO nie będzie się wypowiadać,  bo nie zna

tematu. Długo była nieobecna w pracy.

Co  do  szkoły  w  Malcach,  to  rozpoczęcie  roku  szkolnego  się  zbliża  i  nie  wiadomo  co  robić.

Wyznaczono spotkanie z rodzicami uczniów klasy siódmej na dzień 24 sierpnia, godz 16ta w szkole

w Malcach. Celem będzie przekonanie rodziców, by dobrowolnie przenieśli dzieci do PSP Nr 5.

Wówczas  od  września  byłaby  w  tej  szkole  nauka  w  klasach  0  –  VI,  nie  ma  przedmiotów

kierunkowych, bez problemu można na dotychczasowych zasadach funkcjonować.  Wiadomo, że w

PSP nr 6 brak pomocy naukowych, brak zaplecza. Wchodzą takie przedmioty jak fizyka, chemia

czy geografia. Powinny być odpowiednie pracownie i kadra. Nauczanie będzie musiało odbywać

się na dwie zmiany. Rodzice sami powinni to rozumieć i dla dobra tych uczniów, zwłaszcza klasy

VII,  powinni  przenieść  je  sami  do  lepiej  wyposażonej  szkoły.  Oczywiście,  jeżeli  tego  nie

zrozumieją, to będzie musiała w tej szkole funkcjonować klasa VII a w następnym roku będziemy

się dalej zastanawiać.

2/ Radny G.Bis zapytał o interpelację złożoną w czerwcu do Burmistrza, odnośnie pilnego remontu

dachu na szatni KS w Zarzeczu. Podczas wichury podniosło dach i zacieka. Na interpelację nie było
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żadnej odpowiedzi. Czy w tym temacie coś Pani Burmistrz wie?

Pani Burmistrz zapewniła, że rozezna, bo w zadaniach do realizacji nie widzi takiej pozycji.

Dalej radny G. Bis zapytał co stało się z drewnem z wycinki drzew w Parku Miejskim i ile Gmina

zyskała na sprzedaży tego drewna.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że dotychczas wszelkie drewno pozyskane z wycinki było przekazywane

do OPSu w celu rozdzielenia go dla podopiecznych. Wycinka drzew w Parku będzie zlecona firmie

wybranej  w  drodze  przetargu.  Wycięte  były  jedynie  drzewa  bezpośrednio  zagrażające

bezpieczeństwu przebywających tam osób.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Pani Burmistrz zaprosiła wszystkich na Dni Niska, które odbędą się w dniach 26-27 sierpnia br.

Ad 6.

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 15.20.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M. Kopeć

                                                                                           

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      Waldemar Ślusarczyk
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