
P R O T O K Ó Ł    Nr XXXIX/17

 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 września 2017r

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXIX sesję Rady Miejskiej VII kadencji otworzył o godz 13.00 Przewodniczący – W. Ślusarczyk.

Przywitał przybyłych na posiedzenie:

- Burmistrza GiM Nisko – J. Ozimka,

- Państwowego PIS- M. Budkowską,

- Dyrektora PUP – P. Rutynę,

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską,

- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę

- Dyrektora CUW – A. Krawiec

- Kierownika ZBKiZM – K. Zyburę

- Radcę – A. Barć

- Kierowników Referatów UGiM, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli

lokalnych mediów.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 21 radnych nieobecni  to: S. Naprawa, Z.Łuka,G. Bis i P. Dudzic.

Jest więc kworum i obrady są prawomocne.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu sesji z 21 sierpnia 2017r.

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4.  Informacja  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Nisku  o  działalności  w  zakresie

zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

5.  Informacja  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  dot.  stanu  bezpieczeństwa

sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

6. Informacja z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2017r.

7.  Ocena  funkcjonowania  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  na  terenie  Gminy  Nisko  ze

szczególnym uwzględnieniem bazy lokalowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2/ odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków przedstawionych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku,

3/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
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prowadzonych przez Gminę Nisko,

4/ o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29

grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół i

Przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nisku

5/  zmieniająca  uchwałę  Nr  XXV/179/16 Rady Miejskiej  w Nisku z  dnia  31  sierpnia  2016r  w

sprawie  określenia  jednostki  obsługującej,  jednostek  obsługiwanych  oraz  zakresu  obowiązków

powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,

6/ zmieniająca uchwałę Nr XIV/100 /15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015r.sprawie

zasad  oraz  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko

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

własność  Gminy  Nisko./przetarg  publiczny  nieograniczony  działki  nr:  4714/220  i  4714/221

położone w Nisku/.

8/ usunięcia nazwy Małgorzaty Fornalskiej ulicy położonej w Nisku i włączenia tej ulicy do ulicy

Ignacego Daszyńskiego w Nisku,

9.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych uwag.

Ad 2.

Protokół sesji z 21 sierpnia 2017 Rada przyjęła bez uwag.

Ad 3.

Burmistrz poinformował, że m.in.:

- spotkał się po Święcie Policji z przedstawicielami Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego

Policjantów w Nisku w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na naszym

terenie między Urzędem a Policją,

- odbył się Piknik Rodzinny w Podwolinie,

- w Parku Miejskim odbył się I Piknik Łowiecki, cieszył się dużym zainteresowaniem,

- odbył się konwent wójtów i burmistrzów Powiatu Niżańskiego, tematem były sprawy bieżące,

szczególnie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz zakresu współpracy.

-  Burmistrz  uczestniczył  w  obchodach  25lecia  Ośrodka  Badań  Dynamicznych  działającego  w

strukturach Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli.

- odbyło się spotkanie w Towarzystwie Ziemi Niżańskiej, omawiano sprawy bieżące, zwłaszcza w

kontekście remontu budynku przy ul. Kościuszki.

- Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Wojska Polskiego w Jednostce,
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- w święcie w mieście partnerskim Fehergiormet na Węgrzech,

- w Urzędzie Marszałkowskim podpisana umowa na remont oficyny pałacowej przy ul. Kościuszki,

- odbyło się Święto Chleba, przy okazji bieg uliczny, coraz popularniejsza impreza,

- odbyły się Mistrzostwa Okręgowe Służby Więziennej w Piłce Nożnej na stadionie KS „Sokół”,

-  w  Parku  Miejskim  w  ramach  narodowego  czytania  odbyło  się  czytanie  „Wesela”,  niestety

zainteresowanie niezbyt duże,

- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Żywności z Tarnobrzega, przyjechali z prośbą

o wsparcie finansowe na funkcjonowanie tej placówki, nasi mieszkańcy korzystają i trzeba będzie

ich wesprzeć,

-  Burmistrz  odbył  spotkanie  z  Dowódca  Garnizonu  na  temat  przyszłorocznych  obchodów

uroczystości wojskowych na terenie Niska,

- w Malcach odbyło się zebranie osiedlowe (nie w sprawie szkoły),

- odbyło się spotkanie z Zastępcą Batalionu Obrony Terytorialnej Kraju z Rzeszowa, dot. spraw

związanych z organizacją przysięgi, która odbyła się w ostatnią sobotę,

- Burmistrz brał udział w obchodach 80 rocznicy powstania COP w Stalowej Woli,

-  odbyło  się  spotkanie  z  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi  w  sprawie  funkcjonowania,

doposażenia i remontu strażnic,

-  Burmistrz  uczestniczył  w III  Konferencji  Ratowników Medycznych,  impreza ciekawa i  warta

polecenia, gdy ktoś będzie miał okazję,

-  odbył  się  turniej  piłki  siatkowej,  organizował  „Orkan”,  duży  wysiłek  organizacyjny  i  małe

zainteresowanie, powodem może właśnie sala nie przystosowana do widowni,

- spotkanie Burmistrza z Zarządem Klubu Seniorów, sprawy bieżące, dalsze funkcjonowanie,

- Minister Edukacji Narodowej uchylił decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie PSP

Nr 6,

Burmistrz  poinformował,  że  na  przestrzeni  minionego  okresu  przeprowadzonych  zostało  55

przetargów.  Wyjaśnił,  że  jest  pewne  opóźnienie  w  inwestycjach,  spowodowane  późniejszym

rozstrzyganiem konkursów, przetargów związanych ze środkami unijnymi, np. na oficynę pałacową

pozwolenie  na  budowę  mieliśmy  w  marcu  a  umowę  podpisaliśmy  we  wrześniu.  Burmistrz

podkreślił, że nie zagrozi to wykonaniu inwestycji, które ogólnie idą dobrze.

Poinformował m.in., że  w trakcie projektowania jest  „Przygotowanie dokumentacji na budowę

dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko.”  – dotyczy przedłużenia ul. Szopena do ul. Polnej

w Nisku, drogi gminnej – łączącej ul. Rzeszowską Boczną I z ul. Gruntową w Nisku, budowa drogi

gminnej na osiedlu Malce równoległej do drogi krajowej DK77 –  oraz budowa dróg gminnych –

ul.  Rzeszowskiej  Bocznej  II  oraz  połączeń  ul. Piaskowej  z  ul.  Rzeszowską  Boczną  II  wraz
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z budową oświetlenia drogowego.  

-  Trwa  „Termomodernizacja  ZS  Nr  3  w  Nisku”  i  sali  gimnastycznej  przy  PSP  Nr  4

z dofinansowaniem ze środków z RPO,zadanie duże, wartość ok 1,5 mln zł.

- W trakcie realizacji jest zadanie: „Budowa dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych na osiedlu

Podwolina w Nisku, w tym zadania:  Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy i

Jaśminowa w msc.  Nisko,  Budowa Centrum Przesiadkowego  i  ścieżek  rowerowych na  terenie

Gminy i Miasta Nisko – III etapy -  w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli.”To również

duże zadanie o wartości ok 3 mln zł.

-  W  trakcie  projektowania  jest  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  drogi

łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku”.

- Zakończone jest zadanie  „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” przy ul.

Sandomierskiej 7, 18 i 47 w Nisku.

- W trakcie remontu są drogi: ul. Bajaka, ul. Tysiąclecia, ul. Daszyńskiego.

- Zrealizowana jest przebudowa zjazdu przy szkole w Nowosielcu, remont odcinka ul. Polnej w

Racławicach,

-  Nie  jest  rozstrzygnięty  przetarg na  przejście  do  przystanku kolejowego Nisko-Osiedle,  oferta

przewyższała znacznie przeznaczone na to zadanie środki,

- zrealizowano pomieszczenie na podgrzewalnię posiłków w szkole w Nowosielcu,

- rozstrzygnięto przetarg na siłownię terenową na Zasaniu, temat zamknięty,

- rozpoczęła się realizacja zadania NCK „Sokół”,  wartość zadania – 7 400 000 zł,  wykonawca

wszedł już na plac budowy,

Zakończono: - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Głowackiego w Nisku odc. Ok. 100m –

-  Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu ok. 100m 

 Przygotowano dokumentację do  ogłoszenia  przetarg  na  zadania: 

-  rozbudowę kanalizacji sanitarnej  w Nowej Wsi  ok. 300m,  

-  rozbudowę kanalizacji  sanitarnej  w Wolinie ok. 280m.

w trakcie realizacji jest:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Reymonta  w Nisku odc. ok.340m,

- budowa sieci wodociągowej  na ulicy Reymonta  w Nisku odc. ok.340m,

- wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec,

- budowa budynku wielorodzinnego przy ul.  Wyszyńskiego  w Nisku  - rozstrzygnięto przetarg.

Przewodniczący  Rady  poprosił,  by  z  uwagi  na  tematy  i  obecność  gości  ewentualne  pytania

przenieść do punktu 9.

Nie widząc sprzeciwu zamknął realizację punktu.
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Ad 4.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  radni  otrzymali  Informację  Dyrektora  Powiatowego

Urzędu Pracy (zał nr 1) wraz zaproszeniem na sesję. Korzystając z obecności Dyrektora P. Rutyny

poprosił go o uzupełnienie tej informacji.

Dyrektor  P.  Rutyna  podziękował  za  zaproszenie  na  posiedzenie  i  stwierdził,  że  uzupełni  ten

obszerny materiał danymi na miesiąc sierpień.

Poinformował, ze na koniec roku bezrobocie ogółem wynosiło w Powiecie 4 484, w tym w Gminie

– 1 402, w tym kobiety – 795, z prawem do zasiłku – 251, kobiety – 135. W samym mieście

odpowiednio: ogółem – 931, w tym kobiety – 531, z prawem do zasiłku – 167, w tym kobiety – 99.

Na koniec sierpnia ogółem w Gminie Nisko bezrobocie wynosiło – 1327, w tym kobiety – 725, w

mieście – 911, kobiety – 511, z prawem do zasiłku ogólnie – 239, w mieście – 186, kobiet – 99.

W porównaniu do miesiąca poprzedniego bezrobocie w Nisku wzrosło o 1,14% a w samym mieście

zmalało  o  0,65%.  W  porównaniu  do  analogicznego  miesiąca  roku  poprzedniego  w  Nisku

bezrobocie zmalało o 1,92% a w samym mieście wzrosło o 1,79%.

Podkreślił, że ważne są wykresy zawarte w Informacji na str. 5, mówiące o udziale procentowym

osób bezrobotnych wg kategorii zamieszkania i płci. Dodał, że ani na koniec roku ani na koniec

sierpnia nie było zgłoszonych zwolnień grupowych.

Następna tabela Nr 3 ilustruje bezrobotnych i poszukujących pracy wg czasu pozostawania bez

pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy wg stanu na koniec 2016r.

Kolejna tabela  ilustruje  bezrobotnych będących w szczególnej  sytuacji  na rynku pracy,  stan na

koniec 2016r, dalej bezrobotne kobiety będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec

2016r. Kolejne wykresy pokazują udział procentowy kobiet i mężczyzn wg wieku w ogólnej liczbie

bezrobotnych, dalej wg czasu pozostawania bez pracy. Dyrektor podkreślił, że są to ważne kryteria

przy  realizacji  projektów z Funduszu Pracy,  czy  środków unijnych.  Podział  tych dofinansowań

zależny jest właśnie od czasu pozostawania bez pracy, od płci itp.

Dyrektor podkreślił,  że wyliczanie stopy bezrobocia dla Gminy Nisko obarczone byłoby dużym

błędem.  GUS podaje  wysokość  stopy dla  województwa  i  poszczególnych  powiatów.  I  na  tym

musimy poprzestać.

Dalej  Dyrektor  podkreślił,  że  w  informacji  za  rok  2016  było,  że  szkolenia  organizowano

indywidualne  i  grupowe.  W  roku  bieżącym  są  tylko  indywidualne,  bo  takie  jest  wskazanie

przydzielania  środków  i  takie  jest  zainteresowanie.  Szkolenia  w  ubiegłym  roku  były  mało

efektywne,  nawet  indywidualne,  bo  pracodawcy  wycofywali  się  z  podpisywania  umów.  W

ubiegłym roku ze szkoleń grupowych korzystało 60 osób a ze szkoleń indywidualnych korzystało

65 osób.
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Dyrektor  zauważył,  że  ciekawostką  jest  Krajowy  Fundusz  Szkoleniowy:  w ubiegłym roku  nie

cieszył  się  zbytnim zainteresowaniem.  Pierwotna  kwota  była  w  wysokości  95  tys  zł,  potem z

rezerwy dodano 200 tys. W tym roku otrzymał Urząd decyzję na 200 tys zł i już brakło środków.

Złożony został wniosek o fundusze z rezerwy i na wnioskowane 300 tys zł otrzymaliśmy jedynie 21

900 zł. Wnioski będą wnikliwie analizowane z uwagi na szczupłość środków. Sam ZOZ wystąpił z

wnioskiem chyba na kwotę 145 tys zł.

Dyrektor P.Rutyna poinformował, że w roku ubiegłym na prace interwencyjne, roboty publiczne,

staże,  prace  społeczno-użyteczne  wydatkowano  kwotę  14  729  820  zł,  a  w  bieżącym  już

wydatkowano na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 16 mln zł i są jeszcze przyjmowane

wnioski na niektóre działania.

Dyrektor  podkreślił,  że  całkowity  budżet  Urzędu  Pracy,  fundusz  pracy  plus  ubezpieczenia

bezrobotnych plus środki na pozostałe wydatki za ubiegły rok został zrealizowany w wysokości

około 28 mln zł.

Dyrektor podkreślił, że w porozumieniu z sąsiednimi powiatami starają się przebadać lokalny rynek

pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje pracowników i formy wsparcia z urzędów pracy.

Niektóre wyniki badań będą przedstawione już na najbliższej sesji Powiatu Niżańskiego.

Do przedstawionej informacji nie zadano żadnych pytań.

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi PUP za przygotowanie pisemnej informacji dla

radnych,  obecność  na  sesji  i  przedstawienie  Radzie  działalności  Powiatowego  Urzędu  Pracy

w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Ad 5.

Informację  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  dot.  stanu  bezpieczeństwa

sanitarno-epidemiologicznego na terenie  Gminy i  Miasta  Nisko przedstawiła  Pani  Inspektor  M.

Budkowska (zał nr 2).

Poinformowała, że ogólny stan bezpieczeństwa sanitarnego Gminy Nisko jest dobry. Zdarzyło się

26 pogryzień przez zwierzęta, głównie psy, koty, ale był też przypadek pogryzienia przez szczura,

nietoperza. Dwie z tych osób musiało być zaszczepionych przeciw wściekliźnie.

Podkreśliła, że borelioza jest na terenie Powiatu problemem narastającym. Na terenie Gminy Nisko

ukąszeń  przez  kleszcza  odnotowano  12.  Następnym problemem jest  grypa.  Zgłoszeń  z  terenu

Gminy było 525. Zgłaszają głównie lekarze rodzinni, ale też szpital. W tym miejscu zaapelowała

o szczepienia  ochronne,  bo  akurat  jest  dobra  pora.  Podkreśliła,  że  najważniejszym  celem

zdrowotnym szczepień ochronnych jest zapobieganie określonemu zakażeniu lub chorobie zakaźnej

u zaszczepionej osoby lub populacji .Poinformowała, że w ramach nadzoru nad realizacją szczepień

ochronnych  objęto  6  podmiotów  leczniczych,  świadczących   usługi  medyczne,  w  których
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przeprowadzono 8 kontroli.

Nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w zakresie  realizacji  Programu Szczepień  ochronnych.  Stan

uodpornienia utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. 

Jeśli chodzi o nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia Pani Inspektor podkreśliła, że

mieszkańcy gminy i miasta Nisko zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez trzy

wodociągi  sieciowe  zlokalizowane  w  miejscowościach  Nisko,  Zarzecze  

i  Nowosielec.  Producentem  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi,  dostarczanej  

na  teren  miasta  i  gminy  Nisko  jest  Miejski  Zakład  Komunalny  Nisko  Sp.  z  o.o.  w  Nisku  

ul.  Szklarniowa 1,  który jest  jednocześnie odpowiedzialny za jakość wody produkowanej  przez

wymienione wyżej wodociągi.

Monitoring  jakości  wody  prowadzony  jest  przez  przedsiębiorstwa  wodociągowe  (kontrola

wewnętrzna). Częstotliwość pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej

przez przedsiębiorstwo wodociągowe określa  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada

2015r.  w sprawie  jakości  wody przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  i  zależna  jest  od  ilości

produkowanej  wody  w  strefie  zaopatrzenia.  Dlatego  też,  na  podstawie  uzgodnionego  z  PPIS

w Nisku  harmonogramu  pobierania  próbek  wody  na  2017r.  oraz  w  związku  z  zaistniałymi

sytuacjami nadzwyczajnymi, Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku pobrał do chwili

obecnej 11 próbek wody z wodociągu sieciowego w Nisku, 4 próbki wody z wodociągu sieciowego

w Nowosielcu oraz 3 próbki z wodociągu sieciowego w Zarzeczu.

Pracownicy inspekcji sanitarnej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do

spożycia pobrali z terenu gminy i miasta Nisko 19 próbek wody (wodociąg Zarzecze – 4 próbki,

wodociąg Nowosielec – 4 próbki, wodociąg Nisko – 11 próbek). 

Zakres  prowadzonych  badań  obejmował  zarówno  parametry  mikrobiologiczne,

fizykochemiczne jak i organoleptyczne - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakość wody podawanej  konsumentom z  wodociągu sieciowego w Zarzeczu do chwili  obecnej

odpowiadała wymaganiom cytowanego wyżej rozporządzenia. W jednej próbce wody podawanej

z wodociągu sieciowego w Nowosielcu pobranej  w ramach nadzoru sanitarnego w sierpniu b.r.

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości glinu. W związku z tym Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nisku wystosował pismo do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

W Nisku o wypowiedzenie się  w przedmiocie stwierdzonego przekroczenia oraz wydał  decyzję

obciążającą  zobowiązanego  zapłatą  za  stwierdzenie  naruszenia  wymogów  higienicznych

i zdrowotnych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa Zarządu MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku przekroczenie glinu było

wynikiem awarii  pompy dozującej koagulant na stacji  uzdatniania wody w Nowosielcu.  Awarię
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usunięto  i  dokonano  płukania  odcinka  sieci  wodociągowej,  

a następnie pobrano próbkę wody z tego wodociągu do analizy w zakresie glinu, która wykazała, że

jakość wody podawanej z wodociągu w Nowosielcu jej zgodna z wymaganiami w tym zakresie.

W próbce wody z wodociągu sieciowego w Nisku pobranej w styczniu stwierdzono przekroczenie

w zakresie mętności. Przyczyną tej sytuacji według informacji Miejskiego Zakładu Komunalnego w

Nisku  mogło  być  zerwanie  się  osadów  nagromadzonych  

w  rurociągach  sieci  wodociągowej.  Stwierdzone  przekroczenie  zostało  w  krótkim  czasie

wyeliminowane,  co  zostało  potwierdzone  wynikiem  badania  wody  przekazanym  przez  

Miejski Zakład Komunalny Nisko.

W dniu  23.08.2017r.  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Nisku  zostały

przekazane  przez  laboratorium  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej

w  Stalowej  Woli  wyniki  badań  próbek  wody  z  wodociągu  sieciowego  w  Nisku  pobranych  

w  dniu  21.08.2017  na  zlecenie  prywatnych  przedsiębiorców,  które  wskazywały,  

że  woda  z  wodociągu  Nisko  może  być  zanieczyszczona  mikrobiologicznie.  O  fakcie  tym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku niezwłocznie poinformował Miejski Zakład

Komunalny w Nisku oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Ponieważ próbki te pobrane były w

obiektach,  w których  dokonano  m.in.  modernizacji  wewnętrznej  instalacji  wodnej,  stwierdzone

zanieczyszczenie  mogło  dotyczyć tylko  tych  obiektów.  Dlatego też  w celu  potwierdzenia  bądź

wykluczenia  zanieczyszczenia  mikrobiologicznego  sieci  wodociągowej  w  Nisku,  Państwowy

Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w  Nisku  podjął  decyzję  o  pobraniu  w tym dniu  dodatkowych

próbek  wody  z  innych  punktów zlokalizowanych  na  sieci  wodociągowej.  Analiza  tych  próbek

zakończona w dniu 25.08.2017r. Potwierdziła, że zanieczyszczenie bakteriami grupy coli dotyczy

całej sieci wodociągu Nisko. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Nisku

oraz zobowiązał Miejski Zakład Komunalny w Nisku do podjęcia natychmiastowych skutecznych

działań  naprawczych  polegających  na  wyeliminowaniu  zanieczyszczenia,  poinformowania

w sposób skuteczny odbiorców wody o stwierdzonym zanieczyszczeniu, zapewnienia odbiorcom

wody  do  spożycia  właściwej  jakości  do  czasu  wyeliminowania  zanieczyszczenia  oraz

poinformowania  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Nisku  o  zakończeniu

działań  naprawczych  i  przedstawienia  wyników  badań  wody  potwierdzających  zgodność

parametrów mikrobiologicznych z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązki nałożone w/w decyzją zostały przez Miejski Zakład Komunalny w Nisku wykonane

i w dniu 27.08.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdził przydatność

wody  do  spożycia  z  wodociągu  sieciowego  w  Nisku  oraz  wygasił  swoją  decyzję  o  braku

8



przydatności wody do spożycia z tego wodociągu.

Za stwierdzenie naruszenia wymogów higienicznych i zdrowotnych Miejski Zakład Komunalny w

Nisku został obciążony obowiązkiem zapłaty. 

Trudno ustalić, co było przyczyną zanieczyszczenia wody z wodociągu sieciowego w Nisku.

Wiadomo natomiast, że bakterie grupy coli do systemu wodociągowego mogą przedostawać się ze

ścieków, gleby, rozkładających się resztek pochodzenia roślinnego, podczas i w trakcie usuwania

awarii,  bądź przy okazji mikropęknięć i nieszczelności rurociągu. Stwierdzenie ich obecności w

wodzie  może  sugerować  wtórne  zanieczyszczenie  wody,  nieodpowiednie  jej  uzdatnienie  bądź

nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie

Ponadto skontrolowano stan sanitarno-techniczny wszystkich stacji uzdatniania wody oraz ujęć wód

podziemnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono, decyzji w tym zakresie nie wydano.

Dalej Pani Inspektor poinformowała m.in, że pod nadzorem PPIS w Nisku na terenie gminy

i miasta Nisko znajduje się 29 placówek nauczania i wychowania mieszczących się w 23 obiektach

(1  żłobek,  7  przedszkoli,  5  szkół  podstawowych  samodzielnych,  1  gimnazjum samodzielne,  4

zespoły szkół,  (w nich 4 publiczne szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 oddziały przedszkolne),  

oraz 1 szkoła wyższa i 4 świetlice środowiskowe.

Od 1 stycznia do 10 września 2017r. przeprowadzono w tych placówkach 35 kontroli sanitarnych,

w tym 10 dotyczyło zorganizowanych form wypoczynku.

W trakcie  czynności  kontrolnych  oceniano  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu  uczniów

i wychowanków pod kątem:

- stanu sanitarno-technicznego budynków, poszczególnych ich pomieszczeń, otoczenia,

- stanu sanitarno-technicznego sprzętu i urządzeń na placach zabaw przy placówkach,

- warunków do utrzymania higieny osobistej,

-  oceny  higienicznej  rozkładu  zajęć  lekcyjnych  pod  kątem  równomiernego  obciążenia

  zajęciami, 

- dostosowania do wzrostu uczniów i wychowanków mebli szkolnych (krzesła i stolika),

-  dostępności  oraz  stanu  sanitarno-technicznego  infrastruktury  do  prowadzenia  zajęć

  wychowania fizycznego,

-  dokonanie  pomiarów  temperatury  w  pomieszczeniach  pobytu  dzieci  i  młodzieży  w  okresie

  grzewczym. 

W trakcie ferii zimowych i wakacji przeprowadzano kontrole zorganizowanych form wypoczynku

dla dzieci i młodzieży; półkolonii oraz wypoczynku w ramach „otwartych drzwi”. Zwracano uwagę

na  bezpieczeństwo  i  higienę  uczestników,  przeprowadzano  pogadanki,  udzielano  instruktażu

dotyczącego bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku, przekazywano materiały edukacyjne; ulotki
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i broszury dotyczące bezpiecznego zachowania w różnych okolicznościach.  Formy wypoczynku

przygotowane i prowadzone prawidłowo.

Pod  koniec  wakacji  sprawdzano  placówki  pod  kątem  przygotowania  ich  do  nowego  roku

szkolnego.  W  trakcie  tych  czynności  uzyskano  informacje,  że  oprócz  wykonywanych  prac

konserwatorskich  i  generalnych  porządków,  dokonano  modernizacji  oraz  różnego  rodzaju

remontów  dla  zachowania  bezpieczeństwa  uczniów  jak  również  dostosowania  szkół

w związku z reorganizacją. Reasumując należy stwierdzić, że placówki zostały przygotowane do

przyjęcia uczniów na nowy rok szkolny.

W roku bieżącym wydano 1  decyzję  administracyjną  (ZS Nr  2  w Nisku)  w celu  zapewnienia

właściwych  warunków  dla  uczniów.  Kontynuowane  jest  postępowanie  administracyjno-

egzekucyjne  wszczęte  w  latach  ubiegłych  w  5  placówkach  

tj.  (ZS  w Zarzeczu,  PSP Nr  1  w Nisku,  Gimnazjum Nr  1  w Nisku,  ZS  w Nowosielcu  oraz  

ZS  Nr  2  w  Nisku).  Do  dwóch  z  wymienionych  placówek  wydano  w roku  bieżącym  decyzje

przedłużające termin wykonania zarządzeń decyzji (ZS Nr 2 w Nisku, PSP Nr 1 w Nisku). Według

wyjaśnień dyrektorów, terminy wykonania zarządzeń w/w decyzji  wydłużają się ze względu na

brak środków finansowych a także z powodu trwającej lub planowanej  przebudowy, dobudowy lub

modernizacji w danej placówce.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny warunków pobytu dzieciom i młodzieży w placówkach

nauczania i wychowania należy dążyć do:

 - podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej placówek, które do chwili obecnej nie zostały

jeszcze  podłączone  (Niepubliczne   Przedszkole  „Żaczek”   w  Nisku,  sieć  kanalizacyjna   ZS

w Nowosielcu),        

-  zapewnienia  możliwości korzystania z ciepłych  posiłków  wszystkim  uczniom  we wszystkich

placówkach,

-   zapewnienia  warunków  do  utrzymania  higieny  osobistej  uczniów  (dostęp  do  ciepłej

   bieżącej wody przez cały rok szkolny oraz środków czystości w dostatecznej ilości w każdej

   placówce),

 -  wyposażenia  placówek  w  odpowiedni  sprzęt   i  wyposażenie  w  tym   certyfikowane  meble

   edukacyjne dostosowane do wzrostu  uczniów i wychowanków ,

- zapewnienia uczniom odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania

  fizycznego.

Koniecznym  jest  również  większe  zaangażowanie  sił  i  środków  przez  władze  samorządowe,

w terminowe realizowanie decyzji administracyjnych, w celu poprawy stanu sanitarno-technicznego

placówek dla bezpieczeństwa uczniów i wychowanków.
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Pani  Dyrektor  poinformowała  również,  że  działalność  Pionu  Oświaty  Zdrowotnej  i  Promocji

Zdrowia  dotyczyła  kontynuacji  i  wdrażania programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim

i wojewódzkim,  wspierania  realizatorów  programów  edukacyjnych  i  przedsięwzięć

prozdrowotnych  poprzez  organizowanie  szkoleń  i  narad,  udostępnianie  materiałów,  udzielanie

pomocy merytorycznej i metodycznej, publikacje w środkach masowego przekazu, koordynowania

programów i przedsięwzięć oświatowo-zdrowotnych poprzez inicjowanie działań, nadzorowanie,

monitorowanie i ocenę ich realizacji. 

Działania skierowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej,

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, pracowników zakładów opieki zdrowotnej,

pracowników zakładów pracy oraz społeczności lokalnej.

Realizowano  12  programów  profilaktycznych  w  placówkach  oświatowo-wychowawczych

znajdujących się na terenie gminy i miasta Nisko, skierowane głównie na promowanie zdrowego

stylu  życia  bez  nałogów,  promowanie  aktywności  fizycznej,  racjonalne  odżywianie  oraz

profilaktykę chorób zakaźnych.  Działania profilaktyczne adresowano do przedszkolaków, uczniów

szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców. 

W ramach  „Profilaktycznego  programu  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniu  od  alkoholu,

tytoniu  i  innych  środków  psychoaktywnych”  zorganizowano  eliminacje  powiatowe  VIII

Wojewódzkiego  Przeglądu  Małych  Form  Teatralnych  pt.  „Porozmawiajmy  

o  uzależnieniach”.  Zakres  tematyczny  przeglądu  obejmował  profilaktykę  uzależnień.  Udział  w

konkursie  wzięło  ogółem  9  szkół  z  terenu  powiatu  niżańskiego  w  tym  5  szkół  z  gminy  

i miasta Nisko. Poprzez konkurs przekazywane były rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia

od  nikotyny,  alkoholu,  narkotyków,  szkodliwość  biernego  i  czynnego  palenia  papierosów,

szkodliwość używania alkoholu i narkotyków oraz kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw

i odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich. 

Na szczeblu powiatowym w konkursie I miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Nisku i tym

samym zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, w którym również zajęli I miejsce. W 

tym  miejscu  Pani  Dyrektor  podziękowała  Panu  Burmistrzowi  za  dofinansowanie  nagród  dla

uczestników.

Przewodniczący  Rady  podziękował  Pani  Dyrektor  za  tak  szczegółowe  przygotowanie

i przedstawienie temat, zwłaszcza odnośnie sierpniowego przypadku pojawienia się bakterii z grupy

coli  w  miejskim  wodociągu.  Poinformował,  że  również  grupa  radnych  zwróciła  się  z  bardzo

konkretnymi  pytaniami  do  Pani  Dyrektor  odnośnie  właśnie  tego  zagrożenia  i  uzyskała

wyczerpujące wyjaśnienia. Podkreślił, że sytuacja była bardzo stresująca dla wszystkich, trwały Dni

Niska, ale i takie rzeczy się zdarzają.
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Przewodniczący J. Graniczny zauważył, że Pani Dyrektor w komunikacie z 25 sierpnia br

zawarła ostrzeżenia, że woda z wodociągu nie nadaje się do przygotowywania posiłków, do mycia

warzyw  i owoców,  do  mycia  zębów  i  przemywania  otwartych  zranień.  Woda  może  być

wykorzystywana  do  celów  higienicznych  i  sanitarnych  pod  warunkiem,  że  się  jej  nie  połyka.

Zapytał,  czy  to  była  rzeczywiście  najgroźniejsza  bakteria  z  tej  grupy  i  stąd  takie  ostrzeżenia?

Podkreślił,  że  sytuacja  przez  to  była  jeszcze  trudniejsza  dla  Burmistrza  i  radnych,  bo  te

sformułowania podnosiły emocje.

Przewodniczący ZO T.  Błażejczak  zapytał  Burmistrza,  czy  dla  emerytów budżet  miasta

przewiduje dofinansowanie do szczepionek przeciw grypie? Jeżeli tak, to gdzie można się szczepić

z tym dofinansowaniem.

Radny B. Borowiec podziękował Pani Dyrektor za wyczerpującą odpowiedź, jakiej udzieliła

na  pytania  radnych.  Podkreślił,  że  SANEPID  jest  instytucją  wiarygodną  dla  społeczeństwa.

Poinformował,  że na jednym z portali  był komunikat  o  obecności  bakterii  e-coli  w wodociągu

niżańskim.  Zapytał,  które  konkretnie  bakterie  z  grupy  coli  zostały  stwierdzone  w  wodzie

z wodociągu niżańskiego?

Drugie pytanie dotyczyło kontroli wewnętrznej wody z wodociągu, której dokonuje MZK.

Nawet  Prezes  zapewniał,  że  każdego dnia  będzie taka  kontrola  przeprowadzana.  Z  odpowiedzi

Sanepidu  wynika,  że  badanie  wody  przez  MZK  jest  niewiarygodne,  bo  Spółka  nie  ma

zatwierdzonego systemu jakości badań. Zapytał po co więc MZK bada tę wodę?

Zapytał dalej o to jak często Sanepid pobiera wodę z wodociągu niżańskiego do badania

i czy MZK ma wiedzę, że w danym dniu jest pobierana próbka wody przez Sanepid?

Kolejne pytanie: ile dni mieszkańcy pili wodę z bakterią coli?

Dalej  radny  Borowiec  przytoczył  z  „Informacji”  stwierdzenie:  „Za  stwierdzenie  naruszenia

wymogów higienicznych  i  zdrowotnych  Miejski  Zakład  Komunalny  w Nisku został  obciążony

obowiązkiem zapłaty”. Zapytał kiedy, w jakiej wysokości i za jakie konkretnie naruszenia została

nałożona ta kara pieniężna.

Radny M. Folta zapytał Panią Inspektor, czy w związku z zanieczyszczeniem wody zdarzyły

się  jakieś  zachorowania.  Czy wyliczone w „Informacji”  wirusowe zakażenia  jelitowe,  biegunki

i zapalenia żołądkowo-jelitowe można powiązać z tym skażeniem?

Radna A. Stępień zwróciła  uwagę,  że wg „Informacji” Pani Inspektor  23 sierpnia wystosowała

pismo do Burmistrza i  MZK z informacją, że 21 sierpnia pobrane zostały próbki i  stwierdzono

w nich obecność coli. Czy w świetle obowiązujących przepisów w tej sytuacji Burmistrz miał już

wtedy obowiązek zawiadomić mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów

wynikającym  z  nieodpowiedniej  jakości  wody?  Radna  przytoczyła  zapis  §24  Rozporządzenia
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Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi. Zaznaczyła, że wprawdzie na pytanie skierowane do Sanepidu o zachorowania związane ze

złą jakością wody otrzymał Klub odpowiedź, że nie, ale osobiście właśnie takie problemy miała

i mogły być związane właśnie ze spożywaniem wody z wodociągu miejskiego.

Radny B. Borowiec zauważył jeszcze, że w związku z nadmiernym chlorowaniem wody

w okresie  skażenia  bakterią  coli  Pani  Inspektor  informowała,  że  mieszkańcy  powinni  być

zawiadomieni o tym nadmiernym chlorowaniu a takiego powiadomienia nie było. Czy Sanepid w

związku z tym również może wyciągnąć jakieś konsekwencje?

Dalej  zdaniem  radnego  B.  Borowca  Prezes  MZK  wykazuje  się  całkowitą  nieznajomością

przepisów, a wynika to z pisma Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, będącego odpowiedzią na

pismo Prezesa, w którym MZK próbuje kwestionować decyzje Sanepidu. Wojewódzki Inspektor

negatywnie odniósł się do pytań Prezesa i stwierdził, że  MZK nie poinformował PPIS o wynikach

badań wody po usunięciu awarii. Zapytał Panią Inspektor jakie  konsekwencje grożą dla MZK za

brak  takiej  informacji  o  wynikach badań?  Zauważył  też,  że  Inspektor  Wojewódzki  potwierdził

słuszność  zakazu  użycia  beczek  na  wodę,  które  nie  są  zgodnie  z  przepisami  dezynfekowane

w odpowiednim czasie.

Radna  A.Stępień  zapytała  Prezesa,  czy  dziś  wiadomo już  jaka  była  przyczyna  skażenia

wodociągu miejskiego bakterią coli?

Zapytała  też  Burmistrza  o  godzinę  umieszczenia  informacji  o  skażeniu  wody  na  stronie

internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Mimo pism w których pytała o czas powieszenia tej

informacji, dotychczas odpowiedzi nie uzyskała. Otrzymała taką odpowiedź od wszystkich innych,

do  których  pytanie  skierowała:  Sanepid  umieścił  decyzję  w  dniu  25  sierpnia  o  godz  10.44,

Starostwo Powiatowe o godz10.52, MZK o godz 12.49 i tylko nie można dowiedzieć się o której

podała Gmina tę informację do wiadomości publicznej.

Radny Borowiec, by zapobiec podobnym sytuacjom, stwierdził, że po raz kolejny wnioskuje o:

- wprowadzenie monitoringu wizyjnego SUW, wraz z czujnikami ruchu,

- systemu sms-owego powiadamiania, zapytał, czy taki system jest w Gminie wdrożony i czy został

podany sygnał o istnieniu skażenia wody,

- rozważyć sprawę utworzenia strefy ochronnej wokół ujęcia wody,

- zapytał po co jest spięcie wody z wodociągiem w Stalowej Woli, skoro nie mogliśmy użyć tego

punktu, jako punktu czerpania wody. Powinien być budynek z kilkoma kranami, z których mogliby

mieszkańcy czerpać wodę w takiej sytuacji.

-  istnieje  wymóg  posiadania  Planu  bezpieczeństwa  wody  i  Prezes  powinien  takie  rozwiązanie

wprowadzić w MZK. Burmistrz powinien wpłynąć na to, by MZK miał w końcu udokumentowany
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system badania jakości wody. Spółka zaopatruje w wodę tysiące ludzi i nie ma udokumentowanego

systemu badania jakości wody.

- zdaniem radnego Borowca, po tych wszystkich wydarzeniach kontrola w MZK jest jak najbardziej

uzasadniona.  Trzeba  mieć  pewne  informacje  na  temat  przebiegu  wszelkich  procesów  zarówno

w obszarze finansowym jak i zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Więcej pytań nie zadano. 

Przewodniczący  poprosił  Panią  Inspektor  M.  Budkowską  o  udzielenie  odpowiedzi  na  zadane

pytania.

Pani Inspektor odpowiedziała:

-  jeżeli  chodzi  o  bakterie  z  grupy  coli,  to  są  bakterie  wskaźnikowe.  Potencjalnie  mogą  być

chorobotwórcze, ale nie są do końca diagnozowane. Zaznaczyła, że przy tej okazji bada się bakterie

o udokumentowanej chorobotwórczości. I w tym przypadku wynik był ujemny. Dodała, że nie ma

pewności, że proces gotowania czyni tę wodę całkowicie bezpieczną. Poprzednie Rozporządzenie

dawało możliwość warunkowego dopuszczenia do spożycia po przegotowaniu,  po oszacowaniu

ryzyka. Obecne Rozporządzenie nie daje możliwości dopuszczenia warunkowego. To było skażenie

biologiczne, do końca nie wyjaśnione. Nie mogła wydać innej decyzji.

- co do badań wewnętrznych, to – zdaniem Pani Inspektor -  nie wiadomo, czy o tym samym

myślimy.  Te  badania  wewnętrzne,  o  których  była  mowa  w  „Informacji”,  są  wykonywane

w laboratorium akredytowanym bądź  laboratorium Inspekcji  Sanitarnej.  Tylko  takie  badania  są

brane pod uwagę.

- ile dni mieszkańcy pili skażoną wodę? Co najmniej te trzy dni, w czasie których na prywatne

zlecenie była próbka wody badana. Można przyjąć, że graniczna datą był 21 sierpnia, zwłaszcza, że

po 2 dniach potwierdziło się to łącznie z wodą podawaną na SUW.

-  jeżeli  chodzi  o  zachorowania  w następstwie  spożywania  tej  wody,  to  pacjent  zgłasza  się  do

lekarza, a ten kieruje informację do Sanepidu. W ramach postępowania wyjaśniającego zgłoszonych

przypadków,  Sanepid  nie  stwierdził,  by  któraś  ze  zgłoszonych  osób  podawała  jako  przyczynę

zachorowania spożywanie wody z wodociągu.

- jeżeli chodzi o badania wody po awarii, to Pani Inspektor poinformowała, że nie było informacji

ani  nie  były  przedstawione  wyniki  badań  wody,  co  jest  obowiązkiem  nałożonym  przez

Rozporządzenie. Awaria może zdarzyć się wszędzie, ale powinna iść natychmiast informacja do

Burmistrza i Inspektora Sanitarnego. Po usunięciu awarii powinny być badania wykonane. Pani

Inspektor poinformowała, że otrzymała z MZK wyniki, których uznać nie może i sprawa jest na

etapie wymiany korespondencji z Prezesem MZK.

-  jeżeli  chodzi  o  chlorowanie  dawką  uderzeniową,  to  zdaniem  Pani  Inspektor  informacja  dla
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odbiorców  powinna  być  podana,  bo  jest  ryzyko  obniżenia  jakości  wody,  ale  przyznała,  że

postępowania w tej sprawie nie wszczynała.

- odnośnie godzin komunikatów i decyzji o jakości wody Pani Inspektor poinformowała, że ok.

godz 10.00 otrzymała faksem informację ze Stalowej Woli, w ślad za tym zamieszczono na stronie

Sanepidu komunikat,  początkowo oszczędny w treści   o tym, że woda jest  niezdatna do picia.

Potem był czas na sporządzenie decyzji  ok 1-1,5 godz.  W tym czasie z  kserem wyników Pani

Inspektor pojawiła się w Gminie, bo miała świadomość, że rozpoczynają się następnego dnia „Dni

Niska”.  Burmistrz  przebywał  na  urlopie.  Wyniki  przedstawiła  Zastępcy  Burmistrz  –  Pani  T.

Sułkowskiej. Wychodząc z Urzędu poinformowała telefonicznie Prezesa MZK o istnieniu skażenia

i  wstąpiła  do  Starostwa,  by  poinformować  o  skażeniu  wody  Starostę  Niżańskiego,  bo  takie

czynności są przewidziane w tej sytuacji. Fizycznie decyzja została dostarczona z opóźnieniem ok 1

godziny.

Prezes MZK Z. Kuziora wyjaśnił, że w dniu 23 sierpnia po otrzymaniu informacji o możliwości

skażenia  wody  w  tych  trzech  punktach,  gdzie  trwały  prace  modernizacyjne,  podana  została

zwiększona dawka chloru. Prezes poinformował, że w badaniu wewnętrznym już 24 sierpnia nie

stwierdzono coli. Na jego prośbę 25 sierpnia Sanepid otrzymał próbki, ale cykl badania trwa 48

godzin i dopiero 27 sierpnia otrzymało MZK oficjalną informację, że woda nie zawiera bakterii

coli. Wydany został komunikat, że woda już jest przydatna do spożycia.

Co do zwiększonego chlorowania, to Prezes stwierdził, że nie miał świadomości, że trzeba podawać

komunikat o tym fakcie. 

Jeśli  chodzi  o  przyczynę  skażenia,  to  Prezes  przede  wszystkim zauważył,  że  przy  powtórnym

pobraniu wody przez Sanepid, MZK o 15 minut wcześniej pobrało próbki wody na SUW i nie

wyszła w badaniach bakteria coli. Zdaniem Prezesa mogło dojść do zanieczyszczenia próbki przy

jej  pobieraniu.  Do zanieczyszczenia wody zdaniem Prezesa mogło dojść jedynie w zbiornikach

wody  uzdatnionej.  Tam  woda  doprowadzana  jest  od  góry,  były  opady,  mogło  dojść  do

rozszczelnienia  i  mogły  przeniknąć  bakterie.  Ta  wierzchnia  warstwa  ziemi  została  już  zdjęta,

uszczelniono folią i nową warstwę ziemi nałożono, by nie było możliwości żadnych przecieków

wody opadowej do tych zbiorników. Zbiorniki te są płukane raz na 1,5 – 2 lata. Właśnie do końca

roku  planowane  jest  wykonanie  czyszczenia  i  chlorowanie  zbiorników.  Podkreślił,  że  bakterii

w wodzie surowej nie było. Zabezpieczenie studni jest wystarczające w postaci tej strefy, która jest.

Co do zainstalowania monitoringu,  to już decyzja została  podjęta.  W tej  chwili  są już zebrane

oferty. Po wybraniu wykonawcy może najdalej do połowy listopada monitoring wizyjny powinien

być zainstalowany.

Dalej Prezes zaznaczył, że z jego wiedzy wynika, że bakteria coli ginie w temperaturze 60 stopni,
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Po przegotowaniu  więc  woda  powinna  być  zdatna  do  picia.  Taką  interpretację  chciał  uzyskać

z Sanepidu Wojewódzkiego, by ewentualnie na przyszłość móc to wykorzystać i nie ogłaszać, że

woda do niczego się nie nadaje, bo powoduje to niepotrzebny ferment wśród mieszkańców. Można

łagodniej napisać, że po przegotowaniu do mycia warzyw, owoców, czy nawet zębów się nadaje.

Co zaś  tyczy się  zbiorników na wodę,  to  Prezes  zaznaczył,  że  nie  chodzi  tu  o cysterny,  które

zapewne  wymagają  innej  procedury.  On  ma  zbiorniki  dopuszczone  do  obrotu  spożywczego

o pojemności 1m3 i nie rozumie, czemu nie może w nich przywieź wody ze Stalowej Woli, ale musi

badać  tę  wodę  na  zawartość  coli.  W opinii  Prezesa  odpowiedź  Wojewódzkiego  Sanepidu  jest

nieprecyzyjna. Mówi ogólnie, a pytanie było tylko o bakterię coli.

Przewodniczący Rady wyraził zdziwienie, że tyle pieniędzy Gmina włożyła w SUW i nie

mamy certyfikowanego laboratorium. Czy to jakieś niedopatrzenie? Może należy się postarać o

certyfikat.

Prezes wyjaśnił, że w planach modernizacji oczyszczalni ścieków jest dobrze wyposażone

laboratorium i będzie możliwość uzyskania certyfikacji.

Przewodniczący podkreślił, że wydając tak ogromne środki należy w tym właśnie kierunku

podążać.

Burmistrz dopowiadając do udzielonych odpowiedzi zauważył:

- w ubiegłym roku był złożony wniosek o dopłaty do szczepień przeciw grypie. Związek Emerytów

i Rencistów rozeznał sytuację i stwierdził,  że nie będzie brał udziału, nie ma zainteresowanych

szczepieniami. Oczywiście jest to do rozważenia.

Co  do  bakterii  coli,  Burmistrz  stwierdził,  że  był  na  urlopie  w  tym czasie,  wszelkie  działania

podejmowała Pani Burmistrz Sułkowska, on uczestniczył dopiero w ostatniej fazie. Pewne rzeczy

go zaniepokoiły, o szczegółach mówił nie będzie, ale sprawę zgłosił na Policję celem przebadania.

Nikt nie wie skąd bakteria się wzięła, czemu się pojawiła. Trzeba poszukać przyczyny i winnych.

Sprawa jest w trakcie badania.

- sprawa spięcia wodociągu ze Stalową Wolą – rzeczywiście jest to do rozważenia, by stworzyć tam

dodatkowe pomieszczenie i punkt czerpania wody. To trzeba rozważyć. Prezes otrzymał polecenie,

że  woda  ma  być  badana  codziennie.  Na  swoje  potrzeby  wystarczą  mu  wyniki  z  własnego

laboratorium, Już będzie wiedział, że coś się dzieje i pewne działania już należy podejmować.

Certyfikacja,  przy  tak  dużej  inwestycji,  jak  oczyszczalnia  ścieków powinna  być  zrealizowana.

Zaznaczył, że nie ma rozbieżności w wynikach z laboratorium MZK i Sanepidu, ale jest różnica w

czasie  ich  uzyskania.  Co do zachorowań,  to  Burmistrz  potwierdził,  że  osobiście  z  Dyrektorem

Szpitala rozmawiał i wie, że takich, które byłyby skutkiem złej jakości wody nie było. Burmistrz

zauważył, że w pierwszym piśmie radnej A. Stępień jest pytanie o awarię, o bakterię. Ale już w
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piśmie radnego B.Borowca jest  pytanie konkretnie  o bakterię  e-coli.  W takiej  treści  pismo jest

zawieszone  w  internecie.  Ma  pytanie:  na  jakiej  podstawie  radny  Borowiec  używa  takiego

sformułowania  w  upublicznianym  zapytaniu?  Zdaniem  Burmistrza  miało  to  jedynie  na  celu

spowodowanie psychozy wśród mieszkańców. Szukają po internecie i stwierdzają, że zagrożenie

jest duże.To powinno być wyjaśnione. 

Również prasa – zdaniem Burmistrza – informowała różnie.: gdzieś była bakteria coli i wzmianka

króciutka a o sytuacji w Nisku – cała szpalta. Na szczęście było to zagrożenie krótkotrwałe, zostały

podjęte czynności zabezpieczające na przyszłość, ale wyjaśnić trzeba. Samoczynnie nie nastąpiło

skażenie.

Radny B. Borowiec wyjaśnił, że zapytanie z Klubu PSG zostało przesłane do Sanepidu dopiero po

odwołaniu alarmu, 28 sierpnia. Podkreślił, że radni mieli prawo zapytać o to jaka jest to bakteria, bo

Prezes Kuziora w „Echu Dnia” z 25 sierpnia powiedział, że ktoś mu wylał szambo obok ujęcia

wody w zeszłym roku. To jak inaczej zapytać o bakterie kałowe? Dodał, że tu na sali mówi się co

należy zrobić, by sytuacja się nie powtórzyła, a Prezes wydaje się mieć przekonanie, że wszystko

jest w porządku. Wyniki bynajmniej się nie potwierdzają, bo 23 sierpnia w tym samym miejscu

pobiera próbkę MZK i nie wykrywa coli a Sanepid pobiera i wykrywa colę. 

Radny przytoczył nagranie wywiadu udzielonego przez Burmistrza J.Ozimka, w którym stwierdza,

że Sanepid dostarczył  decyzję o 12.45 a  Klub PSG przed godz.  12.00 zadaje pytanie,  czy jest

skażona woda. Skąd więc to pytanie. Radny Borowiec stwierdził, że są to kłamstwa i Klub PSG

oczekuje sprostowania.

Radna A. Stępień zauważyła, że to Burmistrz wprowadza mieszkańców w błąd, bo w wywiadzie

udzielonym „Sztafecie” stwierdza, że wg polskiej normy skażenie mogło wynosić 10 jednostek.

Zdaniem  radnej,  takie  informacje  podawane  przez  Burmistrza  są  nawet  do  nazwania  trudne,

zwłaszcza, że mieszkańcy byli przekonani, że tak jest faktycznie.

Burmistrz stwierdził, że poczeka na wyniki śledztwa, bo dużo przekłamań wokół tego wydarzenia

narosło.

Przewodniczący  zamknął  realizację  punktu  i  podziękowała  Pani  Dyrektor  M.  Budkowskiej  za

przygotowanie i przedstawienie materiału.

Ad 6.

Przewodniczący Rady podkreślił, że Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedstawienia informacji

o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za pierwsze półrocze 2017 roku (zał nr3)

radni otrzymali w odpowiednim czasie. Informacja jest bardzo szczegółowa, była przedstawiana na

posiedzeniach  stałych  Komisji  RM,  na  dzień  sesji  jest  już  trochę  nieaktualna  ze  względu  na

zaawansowanie inwestycji. Zaproponował, by skupić się jedynie na najważniejszych danych.
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Burmistrz J.Ozimek podkreślił, że wykonanie budżetu za I półrocze zawsze wygląda tak, że nawet

jeżeli rzeczowe wykonanie inwestycji jest bardziej zaawansowane, to finansowe ich wykonanie jest

małe. Już na początku sesji wspomniał, że realizacja inwestycji w bieżącym roku jest przesunięta

w czasie z uwagi na późne podpisanie umów na współfinansowanie ze środków unijnych. Tak jest

z oficyną,  tak z MOF-ami,  drogami.  Zagrożeń nie ma, ale faktyczne opóźnienie jest.  Liczbowo

wykonanie budżetu przedstawi Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik M. Nabrzeska poinformowała, że Burmistrz wypełniając dyspozycję art 266 ustawy

o  finansach  publicznych  przedłożył  Radzie  Miejskiej  i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w

Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za pierwsze półrocze

2017r,  informację  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  tym  przebiegu

realizacji  przedsięwzięć  za  I  półrocze  2017r  oraz  informację  o  przebiegu  wykonania  planów

finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r.

Poinformowała,  że  Skład  Orzekający  RIO  uchwałą  Nr  XV/187/2017  z  6  września  2017r

zaopiniowało przedłożona informację pozytywnie.

Poinformowała dalej,  że planowane dochody na 30.06.2017 r. wynosiły 88.710.084,81 i zostały

wykonane na kwotę 38.620.367,22 zł, co stanowi 43,54 %.

Dochody bieżące na plan 71.824.965,81 zł zostały wykonane w kwocie 37.487.965,55 zł co stanowi

52,19 %.

Dochody majątkowe na plan 16.885.119,00 zł wykonano na kwotę 1.132.401,67 zł co stanowi 6,71

%.

Wydatki ogółem na plan 94.134.447,81 zł zostały wykonane w kwocie 33.326.048,69 /35,4 %/.

Wydatki bieżące na plan 64.068.377,81 zł wykonano 32.599.937,65 zł /50,9 %/ .

Wydatki majątkowe na plan 30.066.070 zł wykonano 726.111,04 zł /2,4 %/.

Planowany  deficyt  na  30.06.2017  r.  wynosi  5.424.363,00  zł.  Wystąpiła  okresowa  nadwyżka

w kwocie 5.294.318,53 zł.

 Planowane przychody budżetu wynoszą 6.185.293,00 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych –6.185.293,00 zł

Wykonanie przychodów –6.445.855,13 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych –6.445.855,13 zł

 Planowane rozchody budżetu wynoszą 760.930,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek –760.930,00 zł

Wykonanie rozchodów –381.115,00 zł, w tym: 

- spłata kredytów i pożyczek 381.115,00 zł

 Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji

18



Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 400.000,00 zł

wykonano 292.462,07 zł.

Wydatki  na  Gminny  Program  Profilaktyki  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  plan

390.000,00 zł wydatkowano 253.519,45 zł na Gminny Program Walki z Narkomanią - zaplanowane

wydatki w kwocie 10.000 zł w I-szym półroczu wykonano 9.999,60 zł.

Dochody  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  na  plan  2.100.000,00  zł  wykonano

1.123.232,72 zł.

Wydatki na plan 2.155.910,96 zł wykonano 926.677,93 zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego są realizowane we właściwych działach budżetu.

Rezerwa ogólna na dzień 30.06.2017 r. wynosi 500.000,00 zł.

Pani  Skarbnik  zaznaczyła,  że  wykonanie  dochodów  bieżących  przebiega  zgodnie  z  planem,

natomiast wykonanie dochodów majątkowych nastąpi po rozliczeniu inwestycji.

Analizując  dochody  bieżące  w zakresie  dochodów własnych  w dziale  756 -  dochody od osób

prawnych i  osób fizycznych na plan 26.600.145,00 zł  wykonano 12.767.139,46 zł  /  47,99 % /.

Poniżej 50 % wykonano dochody: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /45,6 %/,

opłata  targowa/  36,7  %/,  podatek  od  środków  transportu  od  osób  fizycznych  /42,9%/,  opłata

skarbowa /36,7%/, udziały w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego

w formie karty podatkowej (34,10 %), podatek od czynności cywilnoprawnych (46,8 %), wpływy

z podatku od spadków i darowizn 20,1 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (27,6 %).

Ponad 50 % wykonano dochody podatkowe z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych  /52,5 %/

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych /53,5 %/

- podatek leśny osób prawnych /58,3 %/

- podatek leśny osób fizycznych /70,9 %/

- podatek rolny od osób fizycznych /72,1 %/

- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych /73,1 %/

- podatek rolny od osób prawnych /70,9/

- podatek od środków transportowych osób prawnych /54,1 %/

Dochody bieżące z majątku gminy wykonano w sposób następujący:

- wpływy z opłat z  tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości  i za trwały zarząd /65,9 %/

- dochody z najmu i dzierżawy – dział 700,801 /37,5 %/

Sprzedaż nieruchomości na plan 1.000.000 zł wykonano 623.477,82 zł

Subwencja oświatowa i pozostałe subwencje wpływają na rachunek budżetu zgodnie z planem.

Skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatków za  okres  sprawozdawczy  wynoszą  2.091.849,52  zł
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Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 18.781,00 zł.

Wydatki bieżące na plan 64.068.377,81 zł wykonano 32.599.937,65 zł /50,9 %/ .

Wydatki majątkowe na plan 30.066.070 zł wykonano 726.111,04 zł /2,4 %/.

Wydatki  majątkowe w I-szym półroczu  są  tradycyjnie  wykonywane  w niskim procencie,  gdyż

rozliczenie  i  płatność  robót  inwestycyjnych następuje  w II-gim półroczu.  Realizacja  wydatków

bieżących w poszczególnych działach przebiega planowo z wyjątkiem działu Transport i Łączność,

gdzie wydatki remontowe na drogach gminnych będą rozliczone  i płacone w II-gim półroczu.

Z uchwalonej rezerwy w kwocie 500.000,00 zł pozostało na dzień 30 czerwca 500.000,00  zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 984.307 zł.

Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że  biorąc  pod uwagę  opisane  wyżej  dochody  i  wydatki,  przychody

i rozchody nie ma zagrożeń realizacji wszystkich zaplanowanych zadań z przyczyn finansowych.

Podkreśliła,  że  Informacja  sporządzona  została  na  podstawie  ksiąg  rachunkowych  i  ma

odzwierciedlenie na poszczególnych kontach budżetu.

Do  przedstawionej  Informacji  zadała  pytanie  radna  A.  Stępień.  Stwierdziła,  że  wykonanie

dochodów jest zadowalające, duży niepokój budzi niskie wykonanie wydatków majątkowych, ale

szczegółowe  pytanie  dotyczyło  zadań  inwestycyjnych  Nr  63  i  Nr  64:  „Dokumentacja  krytej

pływalni  w  Racławicach”  i  „Budowa  krytej  pływalni  w  Racławicach”.  Zapytała  na  jakim

konkretnie etapie realizacji te zadania są.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  dokumentacja  krytej  pływalni  jest  już  gotowa,  ale  jest  w  fazie  analiz

i korekt. Po tej weryfikacji będzie do wglądu.

Radny  B.  Borowiec  stwierdził,  że  chyba  żaden  radny  nie  pamięta  tak  niskiego  wykonania

wydatków majątkowych po pierwszym półroczu – 2,4%, ani tak niskich dochodów majątkowych

w wysokości  6,7%.  Poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna  analizowała  te  dane  i  osobiście  ma

prośbę, by monitorować budżet, urealniać dane i wydatki, które nie będą zrealizowane mogły być

w ramach zmian w budżecie zagospodarowane na inne potrzeby. Dokonywać tych zmian szybciej,

by  potem nie  przenosić  w  wydatki  niewygasające  na  rok  wyborczy.  Radny  Borowiec  wyraził

zastrzeżenia, choć dokument ten został przekazany Regionalnej Izbie, co do rzetelności „Informacji

o przebiegu wykonania Budżetu za I  półrocze”.  Zapytał  dlaczego w Informacji  jest  wykonanie

zadań inwestycyjnych i zadania np. nr 15; 18; 26; 29; 31 itp. są wykazane jako wykonane, a w

części tabelarycznej, zrobionej przez Skarbnika, wykonanie tych zadań wynosi 0? W takiej postaci

przechodzi to przez RIO, ta nie widzi nic niewłaściwego w takim zapisie. Zdaniem radnego są to

nieścisłości, a to przecież dokument urzędowy.

Zdaniem Przewodniczącego Rady radni nie słuchają wypowiedzi Burmistrza, czy wyjaśnień, jakich

udzielała Pani Skarbnik. Wyjaśniła przecież, co było przyczyna tak niskiego wykonania wydatków
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inwestycyjnych  i  dochodów  majątkowych.  Wyjaśnił  też,  że  wykaz  zadań  inwestycyjnych

z podaniem ich stopnia zaawansowania jest dodatkową informacją sporządzoną przez Kierownika

Ref RG dla radnych, dla ich orientacji w stopniu realizacji zadań.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jak wcześniej mówiła ona i Pan Burmistrz, niskie wykonanie dotacji

majątkowych  wynika  z  braku  podpisanych  umów.  Większość  tych  umów  jest  w  trakcie

podpisywania:  NCK,  Oficyna,  kanalizacja  Nowosielca  czy  MOF-y.  Nie  mogą  być  dotacje

wykonane, jeżeli nie są przekazane przez Marszałka. Zapewniła, że sprawozdanie jest sporządzone

rzetelnie. Są niektóre zadania fizycznie wykonane, ale nie są odebrane i nie są rozliczone. Nie ma

faktury. Podkreśliła, że budżet jest monitorowany, bo zmian w budżecie dokonuje się za wiedzą i

zgodą Rady niemalże na każdej sesji.

Burmistrz zauważył,  że  radnemu raczej  chodziło o to,  że jeżeli  mamy 100%pewności,  że dana

inwestycja nie wejdzie do realizacji, to środki na nią zabezpieczone przeznaczyć na jakiś konkretny

cel. Taki przypadek będzie zapewne jeśli chodzi o tory kolejowe, bo niby była wielka akcja w skali

województwa unormowania przystanków PKP, kwoty drobne były dodane, a koszty 200-300 tys zł.

Nie będziemy dokładać do tej inwestycji 150 tys zł.

Radny M. Folta zapytał o zadanie nr 60: adaptacja szkoły pod potrzeby Miejskiej Biblioteki. Na

posiedzeniu  Komisji  Oświaty  dowiedział  się,  że  Biblioteka  nie  uzyskała  dofinansowania  tego

zadania z Ministerstwa Kultury, od jutra przenosi się do ZS Nr 2. Czy ten temat jest całkowicie

zaniechany? Jaka będzie docelowa siedziba Biblioteki Miejskiej?

Burmistrz stwierdził, że Biblioteka do Centrum nie wróci, bo nie ma gdzie wrócić. Na adaptację

pomieszczeń po Gimnazjum Nr 1 środków nie uzyskaliśmy. Teraz trudno powiedzieć coś pewnego,

bo póki co nie wiadomo jak będzie wyglądała transakcja ewentualnej zamiany z Sądem działek

i pomieszczeń. Okazuje się, że może będzie powiązany Sąd z Prokuraturą. Może pojawi się więc

nowy budynek do zagospodarowania. Jeszcze nie ma decyzji w tej sprawie, więc trzeba czekać. Nie

jest rozwiązana sprawa budynku po Zakładach Drzewnych. Możliwe, że do koncepcji Bibliotek

przy  ul.  Szopena  trzeba  będzie  wrócić,  bo  docelowo  raczej  w  szkole  przy  ul.  Tysiąclecia  nie

powinna Biblioteka zostać.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad 7.

Informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  i  Miasta  Nisko  w  roku  szkolnym

2016/2017 (zał nr 4) przedstawiła Pani Dyrektor CUW – A. Krawiec.

Poinformowała,  że w roku szkolnym 2016/2017  Gmina Nisko prowadziła jedno przedszkole,7

szkół  podstawowych , 5 gimnazjów. W tym 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja w zespołach szkół.
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1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku, ul. Słowackiego 10,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Nisku – Podwolina , ul. Dąbrowskiego 8,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku -  Malce, ul. Sandomierska 114

4. Zespół Szkół nr 2 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12 A, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Nisku,

- Gimnazjum nr 2 w Nisku,

5. Zespół Szkół nr 3 w Nisku- Warchoły, ul. Piaskowa 15, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku

- Gimnazjum nr 3 w Nisku,

6. Zespół Szkół w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 45, w tym:

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,

-Gimnazjum w Zarzeczu,

7. Zespół Szkół w Nowosielcu, Nowosielec 134,

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu,

- Gimnazjum w Nowosielcu,

8. Gimnazjum nr 1 w Nisku, ul. Szopena 31,

9. Przedszkole nr 1 w Nisku, ul. Szopena 33,

Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne.

Ponadto na terenie Gminy Nisko działają  placówki niepubliczne :

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Racławicach, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko „    

 w  Racławicach, Niepubliczne Przedszkole Żaczek w Nisku, Przedszkole Niepubliczne DOMmisia

w Nisku, Niepubliczne Przedszkole Kraina Dziecięcych Marzeń.  

W roku szkolnym 2016/2017  do szkół podstawowych uczęszczało 1132 uczniów ( o 71 mniej niż

w ubiegłym roku) ,   w tym 1088 do szkół publicznych i 44 uczniów do szkoły niepublicznej. W

gimnazjach  naukę  pobierało  536  uczniów  (  38  mniej  niż  w  ubiegłym  roku  szkolnym  ).  Do

przedszkoli  w  trakcie  roku  szkolnego  uczęszczało  średnio  377  dzieci,  w  tym  do  przedszkola

prowadzonego przez Gminę Nisko 125 dzieci i do przedszkoli niepublicznych 252 dzieci. ( wzrost

średnio o 77 dzieci )  Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych

uczęszczało 212 dzieci, w tym 195 do szkół publicznych, 17 do szkoły niepublicznej.

W odniesieniu do lat poprzednich systematycznie maleje liczba uczniów  w oddziałach,  liczebność

uczniów  w  poszczególnych  placówkach  jest  zróżnicowana  ,wynika  to   z  demografii.  W celu

poprawy  efektywności  wydatkowania  środków  na  zadania  oświatowe   w  szkołach  o  małej

liczebności prowadzone są zajęcia w oddziałach łączonych. 

 W placówkach niepublicznych  na terenie Gminy Nisko uczyło się łącznie 313 dzieci.
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 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racławicach  -  44 uczniów oraz w „0” - 17

 w Niepublicznym Przedszkolu Żaczek                                     -    45 dzieci,

 w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia                              -   120 dzieci,

 w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach  -     22 dzieci,

W Niepublicznym Przedszkolu Kraina Dziecięcych Marzeń   -    65 dzieci

Łącznie w przedszkolach niepublicznych     -                                           252 dzieci

W Przedszkolu Publicznym Nr 1                    -                                         125 dzieci

Z dniem 1 września 2017r  działalność rozpoczęło Przedszkole Publiczne Nr 2 w utworzonym

z dniem 1 września 2017r Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 ( liczba dzieci 41 )

Uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie pracujących rodziców objęci byli opieką świetlicową.

W  placówkach  zatrudnionych   było  225   nauczycieli.  158  nauczycieli  zatrudnionych  było

w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast 67 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W podziale na stopień zawodowy nauczycieli :

4 stażystów, 14 kontraktowych, 40 mianowanych, 167 dyplomowanych nauczycieli. 

Awans zawodowy w roku szkolnym 2016/2017  uzyskało :  

1  nauczyciel  na  stopień  nauczyciela  kontraktowego,  2  nauczycieli  na  stopień  nauczyciela

mianowanego 3 na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W  roku  szkolnym  2016/2017  czterech  nauczycieli  przebywało  na  urlopach  dla  poratowania

zdrowia, w miesiącu sierpniu czterech nauczycieli przeszło na emeryturę. 

W placówkach zatrudnionych  było 74 pracowników administracji i obsługi szkół. 

 W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 173 uczniów.

Sprawdzana była wiedza w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

Gmina  Nisko  uzyskała  najwyższe  wyniki  z   matematyki,  języka  niemieckiego  w  powiecie

niżańskim, z języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego drugie miejsce

w powiecie, a z historii i wos-u trzecie.

Poinformowała o dożywianiu dzieci, o dowozie uczniów do szkół gminnych.

Uczniowie klas drugich, trzecich, czwartych i piątych szkół podstawowych oraz pierwszej i drugiej

gimnazjum korzystali z darmowych podręczników  w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół

podstawowych,  gimnazjów w podręczniki  ,  materiały  edukacyjne  lub  materiały  ćwiczeniowe.Z

dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 133.268,-zł

Z programu „ Wyprawka szkolna „  na zakup podręczników skorzystało 10 uczniów na łączną

kwotę 2 037,-zł.

Ze stypendiów materialnych o charakterze socjalnym skorzystało  241 uczniów, średnio stypendium
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wyniosło  750,-zł  .Łączna  kwota  wypłaconych  stypendiów wyniosła  180.493,-zł  .  Wypłacono 9

zasiłków losowych dla uczniów na łączna kwotę  4.410, -zł

Na  podstawie   Regulaminu  przyznawania  stypendium  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Nisko  dla

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za rok szkolny 2015/2016

przyznano  stypendia  za  wyniki  w  nauce  dla  10  uczniów  szkół  podstawowych   i  18  uczniów

gimnazjów na łączną kwotę  31 600,-zł. Stypendia wypłacane były w r.szk. 2016/2017.

Rozpoczęto realizację projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju

kompetencji  kluczowych  w Gminie  i  Mieście  Nisko”  realizowanego  w ramach  Osi  IX  Jakość

edukacji  i  kompetencji  w  regionie  ,Działanie  9.2  Poprawa  jakości  kształcenia  ogólnego  RPO

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt będzie  realizowany do 30.06.2018r w

szkołach  -  PSP nr  1  w  Nisku,  PSP w  Zarzeczu  i  PSP  w  Nowosielcu  .  Zakupiono  pomoce

dydaktyczne i sprzęt komputerowy dla w/w szkół na kwotę  252.565,-zł. Przeprowadzono w okresie

wakacyjnym  szkolenia  dla  nauczycieli.  Od  września  prowadzone  będą  zajęcia  dla  uczniów,

wycieczki edukacyjne. Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi 902.145,-zł . Gmina Nisko

zabezpiecza jedynie wkład rzeczowy. 

Poinformowała również o przeprowadzonych w placówkach oświatowych remontach. Podkreśliła,

że  remonty  dotyczyły  zwłaszcza  szkół  podstawowych,  które  od  września  stały  się  szkołami

ośmioklasowymi.

Przewodniczący Komisji Oświaty K. Tabian podziękował wszystkim Dyrektorom szkół gminnych

za zaangażowanie i pracę, której efektem był dobry wynik testu na koniec gimnazjum. Dla Pani

Dyrektor A.Krawiec wyraził uznanie i podziękowanie za ekonomiczny nadzór nad szkołami dla

zapewnienia  właściwych  warunków  pracy.  Poinformował,  że  właśnie  jest  uruchomiony  nowy

projekt dla szkół:”Interaktywna tablica” i wszystkie szkoły, które złożyły wniosek otrzymają taką

tablicę przy 80% udziale środków zewnętrznych.

Pani  A.  Krawiec  poinformowała,  że  właśnie,  praktycznie  na  jeden  dzień  uruchomiono  projekt

doposażenia  gabinetów  lekarskich  przy  szkołach  i  właśnie,  w  pośpiechu  przygotowywane  są

wnioski. Będzie to dotacja od Wojewody zabezpieczająca 100% kosztów, ale na złożenie wniosku

jest jeden dzień.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Malce zapytał co ze szkołą PSP Nr 6 w Malcach? Jaki jest jej

status? Jest  wokół niej  trochę zamieszania i  dobrze byłoby przybliżyć mieszkańcom informacje

o szkole.

Burmistrz  odpowiadając  podkreślił,  że  Rada  Miejska  miała  rację  podejmując  decyzję  co  do

funkcjonowania  szkoły  w  Malcach.  Pokrzyżował  to  Kurator  a  skomplikowała  Pani  Minister,

poprzez  uchylenie  decyzji  Kuratora.  Burmistrz  podkreślił,  że  spieszył  się  z  żadną  decyzją  nie
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będzie, bo procedura wyjaśniania całości sprawy jeszcze trwa. Źle się stało, że Minister nie wydał

decyzji  przed  1  września.  Teraz  trwa  rok  szkolny  i  sprawa  jest  bardziej  skomplikowana.

Oczywiście, jeżeli decyzja będzie ostateczna, to szkoła będzie przenoszona nawet w trakcie roku

szkolnego, bo program jest wszędzie taki sam. Będzie to jednak uzgadniane z radną i Radą Osiedla

z tamtego terenu, by nie powodować niepotrzebnych zadrażnień.

Przewodniczący zamknął realizację punktu.

Ad. 8.

1/   Pani  Skarbnik,  przedstawiając  pierwotną  wersję  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2017r

poinformowała, że po dokonaniu analizy wydatków za 8 miesięcy b.r. dokonuje się zmian w planie

dochodów     i wydatków polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 30.000 zł – w związku ze zmianą przepisów

oświatowych (likwidacja opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich), 

- zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 100.000 zł oraz w dziale

75702  § 8010 o kwotę 10.300 zł, 

-  zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 100.000 zł – w związku

z utworzeniem nowej jednostki – Przedszkole oraz w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 10.300 zł

z związku z zatrudnieniem opiekuna do dowozu dzieci i na zajęcia sportowe,

- zmniejszeniu planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 15.000 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na

zakup kosiarki samojezdnej do koszenia boisk.

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 43.900

zł  oraz  w  dziale  700  rozdziale  70005  w  kwocie  12.500  zł,  między  paragrafami  klasyfikacji

budżetowej.

Dalej  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  pierwsza  autopoprawka  dotyczyła  zmniejszenia  planu

wydatków działu 700 i przeniesienia kwoty 32 tys zł do działu 851 – ochrona zdrowia na zakup

aparatu  do  krioterapii  oraz  materaców  przeciwodleżynowych  dla  Szpitala  w  Nisku.  Zmiana

następuje na wniosek Dyrektora Szpitala.

Druga  zmiana  w  tej  autopoprawce  dotyczy  działu  801,  rozdziału  przedszkola  w  związku

z odpłatnością za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Nisku.

Druga  autopoprawka,  to  przeniesienie  wydatków  majątkowych  z  działu  901  –  rozbudowa

kanalizacji przy ul. Reymonta poprzez zmniejszenie (po przetargu powstały oszczędności) – 55 tys

zł.  Środki te przenosi się do działu 801 na zadanie – podniesienie jakości kształcenia w ZS w

Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia.

Przewodniczący  J.  Graniczny  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu  i  Finansów
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względem przedstawionego projektu uchwały.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/307/17

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2017r  (zał nr 5)

2/ Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez  Miejski  Zakład Komunalny Nisko

Spółka z o.o. w Nisku przedstawił Kierownik W. Pracoń.

Poinformował,  że  MZK  złożył  w  dniu  18.08.2017  r  wniosek  w  sprawie  zmiany  taryf  dla

zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków.  Nowe taryfy  miałyby

obowiązywać od 1 listopada 2017 r. Kierownik zaznaczył, że Rada chyba po raz ostatni zajmuje się

taryfami,  bo  nowe  przepisy  powodują,  że  prawdopodobnie  od  następnego  roku  będzie

funkcjonował centralny regulator cen za wodę i ścieki, który będzie zatwierdzał te ceny i będzie

miał uprawnienia podnoszenia lub obniżania tych wielkości. Stąd ta ostatnia kalkulacja powinna

być sporządzona rzetelnie.

Został więc zachowany 70 dniowy termin złożenia wniosku przed planowanym wejściem w życie

zgodnie z art. 24 ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Wniosek w sprawie zmiany taryf zawiera wszystkie pozycje i załączniki wymagane  w/w ustawą

i został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym.

W wyniku analizy merytorycznej  stwierdzono,  źe MZK Nisko sp.  z  o.o.  w złożonym wniosku

o zatwierdzenie  taryf  niewłaściwie,  niezgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001r

o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu  ścieków oraz  Rozporządzenia

Ministra  Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.  w sprawie określania taryf, wzoru wniosków

o zatwierdzenie  taryf  oraz  warunków  rozliczeń  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe

odprowadzenie  ścieków  obliczył  marżę  zysku,  niewłaściwie  określił  grupy  taryfowe  oraz

niewłaściwie określił wysokość opłaty abonamentowej. Stwierdzone uchybienia nie pozwalają na

zatwierdzenie przedłożonych taryf. Wnioskuje się o podjęcie uchwały o odmowie zatwierdzenia

taryf.

Dalej Kierownik wyjaśnił, że jeżeli Rada dziś nie podejmie tej uchwały, to zaproponowane przez

Prezesa taryfy wejdą w życie: ścieki na tym samym poziomie a woda droższa o 2 grosze.

Jeżeli uchwała zostanie podjęta, to są dwie możliwości: jeśli Wojewoda z jakichś względów uchyli

uchwałę,  to  taryfy  zaproponowane przez  Prezesa  wchodzą w życie  w ciągu 14 dni  od  decyzji
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Wojewody. 

Jeżeli  Wojewoda nie  uchyli,  nie  wydaje  dokumentów,  ale  30 dni  czekamy na  milczący akcept

i zostaje  90 dni na przyjęcie nowych taryf.  W ciągu 20 dni  Prezes musi złożyć nowy wniosek

taryfowy. Przez cały czas będą obowiązywały obecne taryfy.

Przewodniczący  M.  Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

i Gospodarki Komunalnej względem przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Z. Kotuła zwrócił uwagę, że owszem jest projekt uchwały i obszerne uzasadnienie,

ale może  radni powinni też mieć do wglądu kalkulacje.

Kierownik Pracoń wyjaśnił, że kalkulacje wpłynęły w 2 egzemplarzach: do Burmistrza i do wglądu

dla radnych do Biura Rady Miejskiej.

Radna A. Stępień stwierdziła, że chciałaby usłyszeć w tej sprawie zdanie wnioskodawcy.

Prezes Z. Kuziora podkreślił,  że obecną kalkulację MZK przygotowało w taki sam sposób, jak

przez  ostatnie  kilka  lat.  Żadna kontrola  nie  stwierdziła  nieprawidłowości.  Przyznaje,  że  chodzi

przede wszystkim o tzw. subsydiowanie skośne np. nie można równać w opłacie abonamentowej

odbiorcy,  który ma jeden wodomierz  z  takim,  który ma 4 wodomierze.  Muszą  być dodatkowo

wyodrębnione  różne  grupy odbiorców. Prezes  zaznaczył,  że  dobrze byłoby,  gdyby nowe taryfy

weszły w życie od 1 stycznia 2018r.

Zdaniem radnego B. Borowca wystarczy popracować nad ograniczeniem strat wody i woda może

potanieć o 30 gr.

Kierownik W. Pracoń zauważył, że gdy będzie regulator, to właśnie straty wody mogą mieć duże

znaczenie w kalkulowaniu ceny wody.

Wobec braku dalszych pytań, czy uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/308/17

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków przedstawionych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko 

Spółka z o.o. w Nisku    (zał nr 6)

3/ Przedstawiając projekt uchwały w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko Pani Dyrektor CUW

poinformowała,  że  zgodnie  z  przepisami  projekt  ten  wraz  z  uzasadnieniem przedłożony  został

w Kuratorium Oświaty i związkom zawodowym do zaopiniowania. Obie opinie są pozytywne.

Generalnie  mamy  w Gminie  2  przedszkola  i  oddziały  przedszkolne  przy  wszystkich  szkołach

podstawowych.
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Przewodniczący  Komisji  Oświaty  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  względem  projektu

uchwały.

Radny B. Borowiec zapytał o liczbę dzieci w Przedszkolu w Podwolinie.

Pani Dyrektor A. Krawiec poinformowała, że korzysta z tego przedszkola 41 dzieci.

Więcej pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/309/17

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko  (zał nr 7)

4/  Kolejny  przedstawiony przez  Panią  Dyrektor  projekt  dotyczył  zmiany uchwały  zmieniającej

uchwałę Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia

Zespołu Obsługi  Ekonomiczno –Administracyjnej  Szkół  i  Przedszkoli  w Nisku oraz w sprawie

nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nisku

Poinformowała,  że  w  związku  ze  zmianą  sieci  szkół  wynikającą  z  reformy  systemu  edukacji

utworzeniem nowej  jednostki   oraz  zmiany ustaw zachodzi  konieczność  dostosowania  zapisów

w Statucie Centrum Usług Wspólnych.

Przewodniczący  K.  Tabian  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Oświaty  do  przedłożonego

projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/310/17

o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29

grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej

Szkół i Przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych 

w Nisku  (zał nr 8)

5/ Pani Dyrektor CUW poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV /179/16

Rady Miejskiej w Nisku   z dnia 31 sierpnia 2016  r. sprawie określenia jednostki obsługującej,

jednostek  obsługiwanych  oraz  zakresu  obowiązków  powierzonych  jednostce  obsługującej

w ramach wspólnej obsługi podyktowany jest koniecznością dostosowania zapisów do zmiany sieci

szkół  w związku z wejściem w życie reformy systemu edukacji.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/311/17
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zmieniająca uchwałę Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 sierpnia 2016r

w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (zał nr 9)

6/  Ostatni,  przedstawiony  przez  Panią  Dyrektor  projekt  dotyczył  zmian  w uchwale  w  sprawie

przyznawania stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wyjaśniła, że zmiana

uchwały  Nr XIV/100 /15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015  r.  w sprawie zasad

oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

i gimnazjów prowadzonych przez  Gminę Nisko podyktowana jest  koniecznością  wynikającą  ze

zmiany sieci szkół  w związku z wejściem w życie reformy systemu edukacji.  Doprecyzowano

zapisy  do  aktualnych  potrzeb  i  wymogów.  Kryteria  dla  uczniów 1-3  klasy  gimnazjów zostały

dostosowane do uczniów klas  VII-VIII,  z  uwagi  na podstawę programową,  kryteria  dla  kl.  VI

pozostały takie same, kryteria dla konkursów doprecyzowano, że tych, które organizuje Kurator

Oświaty, doprecyzowano w zawodach sportowych, że chodzi o konkurencje indywidualne.  

Przewodniczący K. Tabian przedstawił pozytywna opinię Komisji Oświaty względem omawianego

projektu uchwały.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/312/17

zmieniająca uchwałę Nr XIV/100 /15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015  r.

w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko  (zał nr 10)

7/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Nisko przedstawił Kierownik Z. Drewniak. Poinformował, że przedmiotem sprzedaży są

działki o numerach ewidencyjnych 4714/220 i 4714/221 położone w Nisku przy ul. Kasztanowej.

Wg  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  przeznaczone  mogą  być  pod  tereny

zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  dopuszczeniem  usług  i  rzemiosła  nieuciążliwego

w ramach budynków mieszkalnych lub gospodarczych. 

Opisane wyżej działki przeznaczone zostaną do zbycia łącznie jako jedna nieruchomość, w trybie

przetargu publicznego nieograniczonego po podjęciu Uchwały przez Radę Miejską w Nisku. 

Według sporządzonego operatu szacunkowego wartość nieruchomości Gminy Nisko – działek nr:

4714/220 i  4714/221 o pow. łącznej  0,0716 ha stanowi kwotę 35 700,00 zł. (49,86 zł/1m2).

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wyznaczona zostanie Zarządzeniem
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Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. 

Przewodniczący  M.  Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem przedłożonego projektu uchwały.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/313/17

wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Nisko (zał nr 11)

8/  Przedstawiając  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  usunięcia  nazwy  Małgorzaty

Fornalskiej ulicy położonej w Nisku i włączenia tej ulicy do ulicy Ignacego Daszyńskiego w Nisku

Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że zgodnie z art.1 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie

propagowania  komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej  nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

w tym dróg, ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą

upamiętniać  osób,  organizacji,  wydarzeń  lub  dat  symbolizujących  komunizm  lub  inny  ustrój

totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. W przypadku Gminy Nisko ustawą tą

objęte zostały dwie ulice: M. Fornalskiej w Nisku i 22 Lipca w Zarzeczu. Ten projekt uchwały

dotyczy tylko ulicy w Nisku.

Obecna nazwa ulicy Małgorzaty Fornalskiej  według uchwały Rady Narodowej Miasta i  Gminy

w Nisku  Nr  III/15/76  z  dnia  26.03.76r  nadana  była  aktywnej  działaczce  ruchu  robotniczego

w okresie II wojny światowej.

Przedmiotowa  droga  gminna  o  długości  50  metrów  łączy  ul.  Tysiąclecia  z  ul.  Ignacego

Daszyńskiego w Nisku. Przy ulicy tej nie ma żadnego numeru porządkowego budynku.

W związku z powyższym uzasadnionym jest włączenie przedmiotowego odcinka drogi publicznej

do ulicy Ignacego Daszyńskiego w Nisku.

Przewodniczący  M.  Pachla  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem przedstawionego projektu uchwały.

Zdaniem Przewodniczącego Zarządu T. Błażejczaka projekt tej uchwały zawiera błąd formalny, bo

nie może być tak, że ulica idzie w trzech kierunkach, a po włączeniu tej ulicy do ul. Daszyńskiego

tak się stanie. Można nadać inną nazwę tej ulicy na następnej sesji,  zwłaszcza, że nie ma osób

zameldowanych przy tej ulicy i żadnych skutków nie będzie. Poza tym przytoczył jako ciekawostkę

tragiczną historię samej M. Fornalskiej, której dwaj bracia na rozkaz Stalina zostali rozstrzelani,

siostra  skazana na 10 lat  łagrów. Sama z nieformalnego związku z B.Bierutem urodziła  córkę,
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aresztowana  przez  hitlerowców  w  1943r,  po  kilku  miesiącach  więzienia  i  torturach  została

rozstrzelana.  Są  jednak  inni,  godni,  których  imieniem  tę  ulicę  można  nazwać.  Bez  potrzeby

włączania jej w ul. Daszyńskiego.

Burmistrz stwierdził, że podtrzymuje projekt uchwały w kształcie przedstawionym na sesji.

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

U C H W A Ł Ę   Nr XXXIX/314/17

w sprawie usunięcia nazwy Małgorzaty Fornalskiej ulicy położonej w Nisku i włączenia tej

ulicy do ulicy Ignacego Daszyńskiego w Nisku  (zał nr 12)

Ad 9.

Radna A. Stępień zapytała:

-  w  czerwcu  informował  Burmistrz  o  spotkaniu  z  wiceministrem  Sportu  w  sprawie

współfinansowania obiektów sportowych, następne spotkanie miało być w październiku. Czy już

coś wiadomo w sprawie terminu tego spotkania? Z jakim wiceministrem Burmistrz się spotkał?

- mieszkańcy ul.Kilińskiego zgłaszają, że po remoncie tej ulicy, po opadach stoi tam woda. Co jest

powodem i w jaki sposób zostanie załatwiona sprawa odwodnienia tej ulicy?

- w związku z  zapytaniem na sesji w dniu 18 maja 2017 r. dot. złego stanu urządzeń skate parku,

udzielił Burmistrz odpowiedzi na tejże sesji: "wczoraj wydał odpowiednie dyspozycje, bo nie ma na

co  czekać,  w miarę  posiadanych środków trzeba  przygotować doi  bezpiecznego użytkowania".

Poinformowała, że w dniu 25 września,  po 3 miesiącach sprawdziła:  stan urządzeń jest  jeszcze

gorszy. Jedno z urządzeń zaczyna poważnie rdzewieć. Zapytała Burmistrza dlaczego taka sytuacja

zaistniała i kiedy zostanie problem załatwiony?

- zapytała o wynik rozeznania w sprawie kto z pracowników Urzędu na protokole RIO skreślił ”do

wiadomości radnych Rady Miejskiej” i dlaczego?

-  do  Przewodniczącego  Rady  zwróciła  się  z  uwagę,  że  powinien  dopilnować,  by  Burmistrz

odpowiadał  w  terminie  na  złożone  zapytania,  czy  interpelacje.  Złożyła  pismo  w  sprawie

fotowoltaiki dnia 6 września i  do dziś nie ma żadnej odpowiedzi.

Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli przekazywane są za pośrednictwem Przewodniczącego lub

Biura Rady Miejskiej,  to może tego dopilnować. Jeżeli  radni zgłaszają sprawy bezpośrednio do

Burmistrza, to nie jest w stanie dopilnować terminu odpowiedzi, bo nie ma informacji, kiedy to

miało miejsce.

-  Radna  E.  Szymik  poinformowała,  że  zgłosił  się  do  niej  mieszkaniec  J.  Szypura  w  sprawie

wodociągu i kanalizacji przy ul. Willowej. Rozmawiał z Prezesem wielokrotnie. Bez efektu. W tej

chwili przekazuje pismo Pana J. Szypury w tej sprawie bezpośrednio do Burmistrza (zał 13). Radna
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poprosiła o pisemną odpowiedź w tej sprawie.

- Przewodniczący Zarządu Osiedla T. Błażejczak zgłosił pisemny wniosek o bezpłatne szczepienia

przeciw grypie dla seniorów (zał 14).

Radny B. Borowiec zgłosił sprawy:

- brak siatek w bramkach na boisku na Oś Tysiąclecia, interweniują najmłodsi piłkarze,

- dlaczego nie ma w tym roku budżetu obywatelskiego?

- składał wniosek o rozeznanie możliwości i ilości chętnych na podłączenie się do PEC, chciałby

wiedzieć ilu chętnych się zgłosiło,

-  zwrócił  uwagę na sprawę remontu  ulicy  równoległej  do ul.  Daszyńskiego na  Oś Tysiąclecia:

rozpoczęto remont, wstawiono krawężniki tak wysokie, że nie było możliwości wjechać na parking,

gdzie parkowało ok 80 samochodów i ekipa przeszła do ul. Daszyńskiego, drogi do kilku domów.

Tam kilka tysięcy ludzi pozostawiono w środku remontu drogi. Po jego interwencji, na drugi dzień

wylano  asfalt.  Ale  tak  nie  powinno  się  robić.   To  jest  źle  odbierane.  Trzeba  zachować  jakieś

priorytety.

- Radny M. Folta zgłosił wniosek o wyposażenia Żłobka i gminnych Przedszkoli w urządzenia do

oczyszczania powietrza. Zbliża się zima i zanieczyszczenie powietrza będzie znaczne.  Mogłoby

uchronić  to  dzieci  chociażby  w części  od  zachorowań,  służą  też  alergikom.  Urządzenia  nie  są

specjalnie drogie.

- Radny K. Tabian poinformował, że pół roku temu MZK wykonywało przyłącz do jednego domu

przy  ul.  Czerniawy.  Dotąd  nie  jest  naprawiony  uszkodzony  wówczas  asfalt.  Zbliża  się  zima

i uszkodzenie będzie się powiększać.

- Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 8 – A. Kołodziej zapytała o drogę do ogródków działkowych.,

ul.  Wańkowicza,  którą  Burmistrz  obiecał.  Zbliża  się  jesień,  deszcze  i  błoto  coraz  większe.

Przydałby się chociaż tłuczeń.

- Radny T. Surdyka po raz kolejny zgłasza drogę do Zalesia, tzw „nowy gościniec”, by uczynić ją

chociażby przejezdną dla samochodów. O nic więcej nie prosi.

- Radny B. Lechociński po raz kolejny zwrócił uwagę na  konieczność postawienia znaku STOP

przy  skrzyżowaniu  ul.  Kościuszki  i  Kopernika.  Tam  znów  była  stłuczka.  Znak  „ustąp

pierwszeństwa” jest schowany pod drzewami, ulica prosta i sprzyja to kolizjom.

Burmistrz zaznaczył, że na niektóre sprawy odpowie na piśmie.

- co do boiska na Oś. Tysiąclecia przekaże sprawę Dyrekcji szkoły, jest tam gospodarzem,

-  budżet  obywatelski  niekoniecznie  jest  obywatelskim:  w  bieżącym  roku  o  inwestycjach

zdecydowały 2-3 osoby, inicjatywy społecznej nie było żadnej. Owszem efekt jest, ale nie była to

inicjatywa obywatelska. Trzeba się nad tym zastanowić.
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- skate park- Burmistrz przyznał, że nie sprawdzał, wykonawca Pan Lach potwierdził, że wszystko

wykonał. Będzie sprawdzone i będzie informacja.

- co do protokołu RIO dziś trudno dojść do początku: niewykluczone, że Skarbnik Tadeusz Dziewa

przetrzymał i potem go przekazał, ale w zasadzie nic się nie stało, bo niczemu to nie zaszkodziło.

Pisma z RIO zawsze kierowane są najpierw do Skarbnika i dlatego może tak się stało. Obecnie

wszystko z RIO będzie kierowane też do Rady, do wglądu.

- sprawa J.Szypury – Burmistrz poprosił o odpowiedź Prezesa MZK.

Prezes stwierdził, że tam są domy w trakcie budowy, MZK zbiera wnioski w większej ilości, Panu

Szypurze sugerował, by wykonał projekt na własną rękę, obiecał mu zwrócić koszty. Może przez

zimę będzie wykonany projekt dla całej ulicy.

Burmistrz stwierdził, że pismo J. Szypury Prezes otrzyma i ma przygotować pisemną odpowiedź.

- co do PEC, pracownik rozeznał i w pierwszej wersji zgłosiło się tylko 5 chętnych. Wynika to

zapewne z kosztów. Miał dalej sprawę prowadzić. Będzie odpowiedź na piśmie.

- sprawa parkingu: przy inwestycjach tak bywa, ale dziwi Burmistrza interwencja, bo 200m dalej

jest pusty parking przy szkole. W harmonogram wykonawcy też nie można ingerować.

- co do urządzeń oczyszczających powietrze, to trzeba wpierw rozeznać. Burmistrz przyznał, że nie

zna tematu. Przyjmuje sprawę do rozeznania.

- co do ul. Wańkowicza, to kończona jest dokumentacja, jeszcze są sprawy z wojskiem, czy będą

bloki, ale do ogródków trzeba jakoś drogę poprawić. Inwestycje nie są zakończone to może jeszcze

trochę klińca się znajdzie.

- droga do Zalesia – coś trzeba będzie zrobić

- Burmistrz oświadczył, że dnia 25.05.2017r o godz 18.30 spotkał się z wiceministrem. Nie było

potrzeby  drugiego  spotkania,  póki  nie  było  dokumentacji.  Teraz  mamy  dokumentację  basenu,

minister ogłosił program dotyczący budowy infrastruktury sportowej tj basenów i sal sportowych,

więc można planować spotkanie i zapewne takie się odbędzie. Pieniądze ministerialne w skali kraju

nie są duże, ale może wojewódzkie środki też będą uruchomione.

Więcej pytań ani spraw nie zgłoszono.

Ad 10.

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął XXXIX sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz 17.50.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M. Kopeć

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                 Waldemar Ślusarczyk
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