
P R O T O K Ó Ł    Nr XL/17

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

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XL sesję Rady Miejskiej VII kadencji otworzył o godz 13.00 Wiceprzewodniczący – T. Oleksak.

Przywitał przybyłych na posiedzenie:

- Burmistrza GiM Nisko – J. Ozimka,

- Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską,

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską,

- Głównego technologa MZK Nisko – T. Wasiutę,

- Dyrektora CUW – A. Krawiec,

- Uczniów, rodziców i dyrektorów szkół gminnych,

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

lokalnych mediów.

Stwierdził na podstawie listy obecności, że na ogólną liczbę 21 radnych nieobecni  to: T. Surdyka,

G. Bis i P. Dudzic. Jest więc kworum i obrady są prawomocne.

Wiceprzewodniczący  zaproponował,  by  ze  względu  na  szczupłość  miejsca  i  obecność  wielu

uczniów wraz z rodzicami i dyrektorami szkół, uczniów, którzy mają być wyróżnieni wręczeniem

decyzji  o  przyznaniu  stypendium „dla  szczególnie  uzdolnionych”  zrealizować  ten  punkt  nawet

przed przyjęciem porządku posiedzenia. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do takiej kolejności działania.

Zastępca  Burmistrza  T.  Sułkowska  pogratulowała  wyróżnionym  uczniom,  ich  rodzicom

i dyrektorom szkół, których uczniami byli nagrodzeni.

Pani Sekretarz M. Jakubów odczytała  kolejno nazwiska wyróżnionych (zał 1), Burmistrz J. Ozimek

wręczył  każdemu z uczniów decyzję i  pamiątkowy album o Nisku.  W imieniu Rady Miejskiej

uczniom  i  rodzicom  gratulował  Wiceprzewodniczący  T.  Oleksak  i  Przewodniczący  Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu – K. Tabian.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć uczniowie z rodzicami i dyrektorami szkół opuścili salę narad.

Wiceprzewodniczący T. Oleksak przywitał przybyłych na posiedzenie :

- Komendanta Powiatowego Policji – J. Śniosa,

- Z-cę Komendanta PPSP w Nisku – I. Stafieja, oraz

- Komendanta Miejsko-Gminnego OSP – M. Czecha.

Następnie przedstawił porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Wręczenie decyzji w sprawie przyznania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
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3.Przyjęcie protokołu sesji z  29 września 2017r.

4.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017r.

6.Informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Nisku  o  stanie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Nisko za okres od

1.01.– 30.09.2017r.

7.Sprawozdanie z działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nisko za

okres od 1.01.– 30.09.2017r.

8.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

2/dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny Spółka

zo.o. w Nisku.

3/ zaciągnięcia zobowiązania.

4/ zaciągnięcia zobowiązania.

5/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz

realizacji projektu pn. „Partnerzy Rozwoju e-Administracji”,

6/  stwierdzenia  przekształcenia  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  gen.

Stanisława Dąbka w Nisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. gen. Stanisława

Dąbka w Nisku ,

7/  stwierdzenia  przekształcenia  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  4  w  Nisku

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Nisku,

8/ stwierdzenia przekształcenia  Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku, w skład którego wchodzi Publiczna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku i Gimnazjum

nr  2  w  Nisku  w  ośmioletnią  Publiczną  Szkołę  Podstawową nr  5  im.    Podoficerskiej  Szkoły

Piechoty dla Małoletnich w Nisku,

9/ stwierdzenia przekształcenia  Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku, w skład którego wchodzi Publiczna

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku i  Gimnazjum nr 3 w Nisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę

Podstawową nr 3 w Nisku,

10/ stwierdzenia przekształcenia  Zespołu Szkół w Nowosielcu, w skład którego wchodzi Publiczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowosielcu i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowosielcu

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Nowosielcu,

11/ stwierdzenia przekształcenia  Zespołu Szkół w Zarzeczu, w skład którego wchodzi Publiczna
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Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Zarzeczu i Gimnazjum w Zarzeczu w ośmioletnią

Publiczną Szkołę Podstawową im.  Św. Stanisława Kostki w Zarzeczu,

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

własność Gminy Nisko,

13/ zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Zarzecze,

14/  sprostowania i  ujednolicenia pisowni nazw ulic  i  placów na terenie Gminy i  Miasta  Nisko

w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych,

10.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

11.Zamknięcie obrad sesji. 

Do  przedstawionego  porządku  obrad  wniosek  zgłosiła  Pani  Burmistrz  T.  Sułkowska:

o wprowadzenie  do  porządku  posiedzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  III  zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko. Radni

materiały  mieli  dostarczone,  projekt  był  analizowany  na  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju

Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej.

Zaproponowała, by podjęcie tej uchwały zapisać w pkt 9, podpunkt 1.

Przewodniczący  T.Oleksak  poinformował,  że  dotychczasowy  podpunkt  1  będzie  miał  nr  2

i następne przyjmą kolejne numery.

Tak zmieniony porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad 2.

Decyzje o przyznaniu stypendium zostały wręczone na początku sesji.

Ad 3.

Protokół sesji z dnia 29.09.2017 Rada przyjęła bez uwag, jednogłośnie.

Ad 4.

Burmistrz J. Ozimek stwierdził, że okres międzysesyjny jest krótki, to i sprawozdanie nie będzie

długie.

Poinformował m.in, że :

- uczestniczył w wystawie rolniczej w Boguchwale, bardzo ciekawa i poleca na przyszłość,

- Z-ca Burmistrza brała udział w posiedzeniu Rady Osiedla Nr 2 i obchodach 25lecia ŚDS w Nisku,

- uczestniczył w inauguracji roku szkolnego na Politechnice Rzeszowskiej,

- w spotkaniu z przedstawicielami SM HSW, omawiano problemy Spółdzielni,

-  uczestniczył  w konwencie wójtów,  burmistrzów zorganizowanym przez  Starostę  Niżańskiego,

Starosta przedstawiał inwestycje planowane na rok 2018,

- Burmistrz brał udział w zebraniu osiedlowym Osiedla Warchoły,
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- Burmistrz uczestniczył w święcie III Batalionu w Jednostce Wojskowej,

- odbyły się obchody Dnia Nauczyciela,

-  Burmistrz  poinformował,  że  Przewodniczący  RO Nr  5  –  M.  Urban  brał  udział  w spektaklu

„Drzewo”  realizowanej  przez  Fundację  Kresy  2000  w  Nadrzeczu,  gratulacje  dla  takiego

wyróżnienia, była tam delegacja z Niska,

-  Burmistrz  uczestniczył  w  konferencji  organizowanej  przez  Centrum  Rozwoju  w  Rzeszowie,

tematem  były  inwestycje  drogowe  w  skali  kraju,  dla  nas  interesujące  było  potwierdzenie  do

finansowania  i  realizacji  S19  oraz  obwodnicy  Niska  i  Stalowej  Woli.  Poinformowano

równocześnie,  że  zostało  zawieszone  postępowanie  z  trasą  S74.  Rozpoczynają  się  pierwsze

działania projektowe przy S19. Jest nadzieja, że w przyszłym roku te dwie inwestycje ruszą.

- w międzyczasie spotkanie z Komendantem Policji w sprawie bezpieczeństwa na naszym terenie,

- jak co roku obchodzony był Dzień Seniora, coraz więcej uczestników.

Ze spraw inwestycyjnych w trakcie projektowania jest:

- ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry, Czarnieckiego (rejon Oś Tysiąclecia), ul. Długiej, Bocznej,

Czerniawy, Górna, Wiejska,  Gisgesa, 3 Maja, odcinek przy ul. Sanowej, most na Barcówce w ciągu

ul. Zielonej, ścieżka rowerowa do Nowosielca, ul. Dębowa, przygotowywana jest dokumentacja ul.

Szopena,  Rzeszowskiej  Bocznej,  rozpoczęte  projektowanie  drogi  w  Nowosielcu  do  terenów

inwestycyjnych,

-  w realizacji  jest  ścieżka  rowerowa w osiedlu  Podwolina,  ul.  Kasztanowa,  Brzozowa,  Grądy,

Jaśminowa  oraz  Centrum  Przesiadkowe  przy  tych  ścieżkach.  Pierwsze  Centrum  Przesiadkowe

w mieście już oddane do użytku.

-  zakończona  uliczka  za  Parkiem  do  ogródków  działkowych,  ul.  Niecała,   Lubelska  Boczna

w Racławicach – dofinansowanie z FOGR-u i w Zarzeczu ul. Chopina – dofinansowanie z tzw

powodziówek.

- dobrze przebiega przebudowa DK w Nowej Wsi, sali gimnastycznej w Zarzeczu, zakończona jest

termomodernizacja  ZS Nr 3,  budynku wielorodzinnego przy  ul.  Sandomierskiej,  budowa placu

zabaw na Zasaniu, przekazano plac budowy pod budynek wielorodzinny przy ul. Wyszyńskiego,

w trakcie  jest  podpisanie  umowy  na  wymianę  instalacji  wod-kan  w  ZS  Nr  3,  w  trakcie  jest

realizacja  zadań  z  budżetu  obywatelskiego  w  Malcach  i  Podwolinie.  Również  w  trakcie  są

realizacje oświetleń ulicznych.

- w trakcie jest realizacja odcinków sieci wod – kan w Nowej Wsi, Wolinie, kanalizacji sanitarnej w

ul. Reymonta i sieci wodociągowej.

-  dobrze  przebiegają  prace  przy  największej  inwestycji  w  mieście:  przebudowa  i  rozbudowa

oczyszczalni ścieków.
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Przewodniczący T. Oleksak poinformował, że ewentualne pytania do informacji Burmistrza będą

zadawane w punkcie 10 porządku posiedzenia.

Ad  5.

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję(zał

nr 2).

Przewodniczący poprosił obecnego na sesji Komendanta J. Śniosa o krótkie przybliżenie tematu.

Komendant poinformował, że przez te osiem miesięcy br odnotowany został spadek przestępczości

z równoczesnym wzrostem wykrywalności.

Głównymi  kategoriami  przestępstw  kryminalnych  są  przestępstwa  przeciwko  mieniu  oraz

przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu. Wśród przestępstw przeciwko mieniu dominują uciążliwe

dla społeczeństwa kradzieże i uszkodzenia mienia.

Drugą grupą przestępstw stanowią przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu. W analizowanym okresie

na  terenie  gminy  Nisko  przestępstw  z  tej  kategorii  stwierdzono  7.  Wykrywalność  przestępstw

przeciwko życiu i zdrowiu jest bardzo wysoka - 100%. Ze względu na skutki działania sprawców

przestępstw  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  po  zabójstwach,  których  w  analizowanym  okresie

odnotowano jedno, najgroźniejszą kategorią przestępstw są bójki i pobicia – odnotowano 5.  

Nieznaczny odsetek przestępstw kryminalnych stanowią przestępstwa z ustawy   o przeciwdziałaniu

narkomanii. Do września 2017 roku na terenie gminy Nisko odnotowano 20 tego typu przestępstw. 

Bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym  to  kolejny  czynnik  mający  znaczący  wpływ   na  stan

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do września 2016 r. roku na drogach terenu gminy Nisko

zaistniało 203 zdarzeń drogowych z czego 18 zdarzeń to wypadki drogowe  a 185 to kolizje. W

wyniku wypadków 1 osoba poniosła śmierć, natomiast 21 zostało rannych. 

Najczęstszymi przyczynami zaistniałych zdarzeń drogowych były:

- nieprawidłowe wykonywanie manewrów omijania, wyprzedzania, wymijania,

- niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze,

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,

- ze strony pieszych, wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd.

Komendant podkreślił, że od kilku lat Komenda boryka się z brakiem kadr. Udało się w tym roku

pozyskać 2 etaty i w związku ze wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym te etaty

zostały ulokowane w ogniwie ruchu drogowego. Podkreślił, że polepszający się stan dróg wymaga

większej ilości patroli. 

Komendant  podkreślił  znaczenie  Krajowej  Mapy  Zagrożeń  Bezpieczeństwa.  Narzędzie  to

funkcjonuje  już  ponad  rok.  Jest  formą  kontaktu  ze  społeczeństwem.  Każdy  mieszkaniec  może

wskazać miejsca zagrożeń dla bezpieczeństwa.  Na terenie gminy i miasta Nisko, do końca sierpnia
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2017  roku,  przez  mieszkańców  naniesione  zostało  315  punktów,  z  czego  180  zostało

potwierdzonych.  Największa  liczbę  stanowią  zgłoszeń  dotyczące  przekraczania  dozwolonej

prędkości – 150.

Komendant  zwrócił  też  uwagę na  konieczność  zabezpieczania  przejazdów kibiców:  dwie  drogi

krajowe stanowią o dużym zaangażowaniu niżańskich patroli do tych działań.

Korzystając z  okazji  Komendant  podziękował za wsparcie z budżetu Gminy. Poinformował,  że

z tych  środków  zakupiono  psa  służbowego,  który  teraz  z  opiekunem  przebywa  na  szkoleniu.

Początkiem stycznia przyszłego roku pies powinien rozpocząć pracę.

Przewodniczący  T.Oleksak  podziękował  za  przedstawioną  informację  i  zapytał,  czy

w związku z tym atakiem nożownika w galerii Vivo nie ucierpiał jakiś mieszkaniec naszej Gminy

i czy  należy  się  spodziewać  jakiś  działań  nad  poprawą  bezpieczeństwa  w  naszych  centrach

handlowych.

Komendant stwierdził, że wg informacji nikt z mieszkańców naszej Gminy nie ucierpiał w

tym  ataku,  choć  dwie  osoby  poszkodowane  były  umieszczone  w  szpitalu  niżańskim.  Co  do

przyszłości, to specjalnych działań nie ma, ale patrole są uczulane i zwiększona ilość w okolice

obiektów  handlowych  np.  Biedronki,  czy  Tesco.  Policja  nawiązała  też  kontakt  z  firmami

ochroniarskimi.

Pan Burmistrz  podziękował  Komendantowi  za  dobrą  współpracę  i  poinformował,  że  na

posiedzeniach  Komisji  członkowie  podnosili  sprawę  utrudnionych  przejazdów  w  związku  ze

zmiana nawierzchni ul. Rzeszowskiej i od ronda, przez wiadukt do ul. Rzeszowskiej rozjeżdżane są

nawierzchnie  ulic  mniejszych,  osiedlowych  np.  Torowej,  Akacjowej  w  Racławicach,  Długiej,

Sandomierskiej  Bocznej.  To  są  ulice  o  mniejszej  nośności.  Poprosił  o  skierowanie  patroli,  by

przynajmniej większy tonaż nie korzystał z tych ulic, bo ich nawierzchnia tego nie wytrzyma. Jest

to utrudnienie, ale jakoś należy przetrwać czas remontu.

Komendant zapewnił, że prośbę przekaże.

Radny B.  Borowiec zapytał  o wynik śledztwa w sprawie zanieczyszczenia wody w wodociągu

niżańskim  pod  koniec  sierpnia  i  zgłoszeniem  tego  faktu  na  Policję  przez  Burmistrza  Gminy

i Miasta. Zapytał na jakim etapie jest śledztwo i w jakim kierunku jest prowadzone, czy postawiono

komuś zarzuty i czy Policja współpracuje z Prokuraturą w tym zakresie.

Komendant  J.  Śnios  wyjaśnił,  że  zbierane  są  materiały  do  postępowania.  Policja  zwróciła  się

o materiały do różnych instytucji. Nikomu zarzutów nie postawiono. Postępowanie prowadzone jest

„w sprawie”.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący  podziękował  Komendantowi  za  przygotowanie  i  przedstawienie  sprawozdania
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i zamknął realizację punktu.

Ad 6.

Informację  o  stanie  bezpieczeństwa  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  na  terenie  Gminy

i Miasta Nisko (zał nr 3) radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję celem zapoznania się.

Przewodniczący T. Oleksak poprosił obecnego na posiedzeniu Z-cę Komendanta Powiatowego PSP

I. Stafieja o jej krótkie przedstawienie radnym RM.

Komendant zwrócił uwagę zwłaszcza na statystyki zawarte w Sprawozdaniu. Podkreślił, że za okres

9 miesięcy br zdarzeń jest tyle, co za cały ubiegły rok. Do końca roku zdarzeń przybędzie. Ponad

połowa  to  wypadki  drogowe  i  kolizje.  Wśród  nich:  48  to  wypadki,  gdzie  doszło  do  ciężkich

obrażeń,  bądź  były  ofiary  śmiertelne,  55  to  kolizje,  w których  nikt  nie  ucierpiał.  Ze  statystyk

wynika, że zdarzeń najwięcej jest w skali Powiatu właśnie na terenie Gminy Nisko. Oczywiście

wynika to z istnienia tego węzła komunikacyjnego: skrzyżowanie dróg krajowych DK19 i DK77.

Poinformował,  że  w  ramach  czynności  kontrolno-rozpoznawczych  na  terenie  Gminy  Nisko

przeprowadzono 9 kontroli zakończonych decyzjami, w większości pozytywnymi. Jedna kontrola

była zakończona upomnieniem wzywającym do wykonania decyzji Komendanta Powiatowego PSP

w Nisku.

Dalej  Komendant  poinformował,  ze  w  zakresie  operacyjno-szkoleniowym,  w  br  na  obiektach

Armatura Kraków S.A. – Zakład Produkcyjny w Nisku zorganizowano ćwiczenia dla jednostek

ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy i Miasta Nisko oraz dla służb i pracowników Zakładu.

Ćwiczenia  miały  na  celu:  zapoznanie  uczestników  z  zagrożeniami  występującymi  na  terenie

zakładu  produkcyjnego,  doskonalenie  umiejętności  dowódczych  poszczególnych  funkcyjnych

z  jednostek OSP oraz PSP,  a także doskonalenie umiejętności  praktycznych strażaków podczas

akcji  ratowniczo  –  gaśniczych  związanych  z  ratowaniem poszkodowanych  i  gaszeniem pożaru

wewnątrz hali produkcyjnej.

Komendant  omówił  też  działania  charakterystyczne  ratowniczo-gasnicze  prowadzone na  terenie

naszej Gminy.

Radny B. Borowiec zapytał,  czy Państwowa Straż ma informację na temat stanu hydrantów na

terenie Gminy i Miasta. Czy istniejące hydranty gwarantują prawidłowe działanie w sytuacjach, gdy

są konieczne.

Komendant poinformował,  że Straż jeździ  na odbiory hydrantów, gdy są zakładane na nowych

sieciach. Jeśli chodzi o kontrolę, to kontrole są jedynie na wniosek: gdzieś są jakieś uchybienia

i ktoś to zgłosi. Generalnie za stan hydrantów odpowiada MZK i gdy podczas działań gaśniczych

Straż stwierdzi, że hydrant niesprawny, to zostaje to zapisane w informacji o zdarzeniu i zostają

poinformowane odpowiednie służby o tym fakcie.

7



Więcej pytań nie zadano.

Przewodniczący T. Oleksak podziękował Komendantowi PPSP oraz na jego ręce dla wszystkich

strażaków i zamknął realizację tematu.

Ad 7.

Również  Sprawozdanie  z  działalności  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Gminy  Nisko

w roku 2017 i w roku 2016  (zał nr 4) radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie.

Przewodniczący poprosił Komendanta Miejsko-Gminnego M. Czecha o przybliżenie tematu Radzie

Miejskiej.

Komendant M. Czech podkreślił, że w jednostkach OSP na terenie naszej Gminy zaangażowanie

jest duże. Świadczy o tym udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powitową PSP

w Nisku,  czy  udział  i  osiągnięcia  strażaków  OSP w  VIII  Barbórkowym  Turnieju  Strażaków

i Ratowników – Wieliczka 2016. Dodał, że nasi strażacy uczestniczyli też w odbywających się na

terenie naszej Gminy  Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.  

Komendant  podkreślił,  że  również  młodzież  jest  zainteresowana  tematyką  pożarniczą:  co  roku

uczestniczą z sukcesem w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Warto podkreślić, że uczeń

C. Sagan już po raz kolejny był uczestnikiem eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

Ogólnie Komendant poinformował, że choć ilość zdarzeń na terenie Gminy była wyższa, ale ich

skala była taka,  że  udział strażaków OSP był statystycznie niższy. Ze statystyk wynika też, że

strażacy  OSP wyjeżdżają  coraz  częściej  do  zdarzeń  innych  niż  pożary.  Wynika  to  z  faktu,  że

uczestniczą w różnych szkoleniach, nabywają uprawnienia np. z zakresu ratownictwa drogowego,

czy innych działań interwencyjnych.

Komendant Miejsko-Gminny podkreślił, że dzięki przychylności władz Gminy i Miasta Nisko oraz

Rady Miejskiej w Nisku  jednostki OSP z terenu naszej gminy corocznie doposażane są w sprzęt

ratowniczy, ekwipunek strażaków i umundurowanie. Potrzeby w OSP w tym zakresie są jednak

znaczne. Na szczególną uwagą zasługuje potrzeba zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla

OSP Nisko, który jest niezbędny do poprawy mobilności jednostki do działań. Niezbędne jest także

wyremontowanie zaplecza socjalnego w remizie OSP Nisko, tak aby po powrocie z działań, czy

ćwiczeń strażacy ci mieli możliwość umycia się i zadbania o sprawy higieniczne. 

Za  dotychczasową  pomoc  i  współpracę  podziękował  Radzie  Miejskiej  i  Burmistrzowi  Gminy

i Miasta.

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  J.  Graniczny  poinformował,  że  wniosek  OSP w  sprawie

modernizacji węzła sanitarnego w pomieszczeniach jednostki przy ul. Kwiatkowskiego był w dniu

wczorajszym analizowany na posiedzeniu Komisji. Stanowisko Burmistrza i Komisji jest takie, że

w miarę posiadanych środków pomoc zostanie udzielona.
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Burmistrz J. Ozimek stwierdził, że współpraca Gminy i jednostek OSP układa się tak, jak powinna.

Podkreślił,  że  uznanie  należy  się  przede  wszystkim  Kobiecej  Drużynie  OSP  z  Nowosielca

i oczywiście  Orkiestrze Dętej z  Zarzecza.  To formacje,  które nas pozytywnie wyróżniają wśród

innych jednostek OSP. Co do umundurowania i dosprzętowienia, to jednostki są już na w miarę

dobrym poziomie. Najgorszy jest stan budynków OSP Nisko, ale trochę jest w tym winy strażaków.

Obiekt nie jest gminny, ale jakoś pomagać trzeba. W czasie trochę się to przeciągnie.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący T. Oleksak podziękował Komendantowi i poprosił o przekazanie podziękowań od

Rady Miejskiej dla wszystkich strażaków ochotników za pełnioną służbę.

Następnie zamknął realizację punktu.

Ponieważ przybył  na  posiedzenie Przewodniczący Rady W.  Ślusarczyk Wiceprzewodniczący T.

Oleksak przekazał mu przewodniczenie obradom.

Ad 8.

Przewodniczący  W.  Ślusarczyk  poinformował,  że  na  jego  ręce  złożonych  zostało,  w

ustawowym  terminie,  20  oświadczeń  majątkowych  radnych  Rady  Miejskiej  za  rok  2016.

Oświadczenie Przewodniczącego zostało przekazane do Wojewody.

Po analizie przekazanych do Urzędu Skarbowego w Nisku oświadczeń, Urząd zwrócił się w kilku

przypadkach  o  złożenie  wyjaśnień.  Z  powodu  drobnych  omyłek  pięcioro  radnych  złożyło  do

Przewodniczącego wyjaśnienia, które również zostały przekazane do Urzędu Skarbowego.

Przewodniczący swoje wyjaśnienie przesłał do Wojewody.

Również Burmistrz J. Ozimek poinformował, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia

oświadczenia majątkowego wywiązały się z ustawowego obowiązku. Poinformował, że złożonych

zostało 26 oświadczeń w tym:

- Zastępcy Burmistrza,

- Skarbnika Gminy,

- Sekretarza,

- 10 Dyrektorów Szkół i Przedszkola,

- 8 kierowników jednostek organizacyjnych,

-3  pracowników  Urzędu  Gminy  i  Miasta  wydających  w  imieniu  Burmistrza  decyzje

administracyjne,

-  2  pracowników  jednostki  organizacyjnej  wydających  w  imieniu  Burmistrza  decyzje

administracyjne.

Burmistrz poinformował, że złożone oświadczenia poddane zostały analizie danych, a następnie po

jednym egzemplarzu przekazano do właściwego Urzędu Skarbowego. Oświadczenie Burmistrza

9



przesłano do Wojewody Podkarpackiego.

Po przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych organy podatkowe nie kierowały wniosków

o wszczęcie kontroli skarbowej.

Ad 9.

1/ O przedstawienie wprowadzonego do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia

III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta

Nisko poprosił Przewodniczący Panią Kierownik Ref PPB – M. Biało-Gajdę.

Pani  Kierownik  poinformowała,  że   w  dostarczonych  radnym  materiałach  dotyczących

przedkładanego projektu uchwały znalazły się  następujące dokumenty:

- projekt uchwały z uzasadnieniami, oświadczenie Burmistrza,

- lista uwag nieuwzględnionych,

-  oraz na płycie CD : projekt III zmiany studium, prognoza oddziaływania na środowisko, analizy

i bilanse.

Uchwalenie  projektu  „III  zmiany  studium”  jest  zakończeniem  procesu  od  Uchwały  Nr

XXIII/160/16  z dnia  23  czerwca  2016r.  Rady  Miejskiej  w  Nisku  w  sprawie  przystąpienia  do

sporządzenia III zmiany studium. 

Zamiar przystąpienia do podjęcia prac planistycznych na tym terenie jest  inicjatywą własną Gminy,

której początki sięgają 2013/2014r kiedy to Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przeprowadził ocenę

aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz

miejscowych  planów,  następnie  uchwałą  Nr  XLIX/378/14  Rady  Miejskiej  w  Nisku  z  dnia  30

czerwca  2014r  pozytywnie  został  rozpatrzony  wniosek  dotyczący  przeznaczenia  terenów

w Nowosielcu dla celów produkcyjno-usługowych. 

 Obszar III zmiany studium o powierzchni ok. 58 ha obejmuje teren niezabudowany zlokalizowany

w południowej części gminy Nisko i północno- zachodniej części Nowosielca. Sąsiedztwo terenu

stanowi Linia kolejowa LHS, rzeka Barcówka i stary kanał, droga krajowa nr 19 oraz projektowana

droga ekspresowa S-19.

 Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej zaplanowano połączenie drogowe 1 KDD od istniejącej

drogi krajowej nr 19 do planowanego terenu zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych,

składów  i  magazynów  1P/U.  Projektowana  droga  dojazdowa  uwzględnia  powiązania

z projektowaną ekspresówką S-19 i  jest  obecnie w trakcie  projektowania w trybie „specustawy

drogowej”

Wyjaśniła,  że  w  „III  zmianie  studium”  określono  sposób  zagospodarowania  oraz  wskaźniki

urbanistyczne  (w  tym  intensywność  zabudowy,  minimalna  powierzchnia  biologicznie  czynna,

maksymalna  wysokość,  minimalna  powierzchnia  działki  budowlanej,  minimalna  liczba  miejsc
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parkingowych), infrastrukturę techniczną,  które należy spełnić przy sporządzaniu mpzp.

Dla  uzasadnienia  działań  związanych  z  wyznaczeniem  nowych  terenów  produkcyjnych  w  „III

zmianie studium” została opracowana „Analiza dotycząca określenia potrzeb i możliwości rozwoju

rozwoju gminy i miasta Nisko”. Właśnie z tej analizy wynika, że dodatkowe tereny inwestycyjne

możemy w studium uwzględnić.

Poinformowała, że celem opracowania „III zmiany studium” jest właśnie poszerzenie możliwości

inwestowania w Gminie poprzez wyznaczenie nowych terenów zabudowy usługowej, produkcyjnej

i  terenów  komunikacji.  Uchwalenie  tego  dokumentu  stanowi  podstawę  do  opracowania  mpzp

i przyszłego inwestowania.

Pani  Kierownik  poinformowała,  że  opracowanie  planu  obecnie  jest  w  toku,  projektant

przygotowuje dokumentację na KUA.

Pani  Kierownik  M.  Biało-Gajda  podkreśliła,  że  w  trakcie  sporządzania  projektu  „III  zmiany

studium”  zapewniono  udział  społeczeństwa,  zgodnie  z wymogami  ustawy  o  udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie.

Z  projektem  „III  zmiany  studium”  przeprowadzono  strategiczną  ocenę  oddziaływania  na

środowisko, stosownie do przepisów w/w ustawy z  2008 r.

 Projekt dokumentu został sporządzony z zachowaniem obowiązujących procedur:

- Dnia 23 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Nisku podjęła Uchwałę Nr XXIII/160/16 w sprawie

przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

- Zawiadomiono na piśmie (2016.08.02) o podjęciu  ww. uchwały m.in. organy upoważnione do

opiniowania i uzgadniania projektu dokumentu, zamieszczono obwieszczenia na tablicy  ogłoszeń

oraz ogłoszenie w prasie „Sztafeta”(2016.08.04) i stronie internetowej BIP (2016.08.02),

-  Projekt  dokumentu  opracowano  uwzględniając  złożone  wnioski  organów  właściwych  do

uzgadniania  i  opiniowania  -  wnioski  te  dotyczyły  przestrzegania  obowiązujących  przepisów

szczególnych i odrębnych oraz informacji wymagających uwzględnienia w projekcie

-   Do  projektu  planu  nie  wpłynęły  wnioski  od  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora

Sanitarnego  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  Regionalnej  Dyrekcji

Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

-  Pismami  z  dnia  2016.08.02  wystąpiono  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska

w Rzeszowie  oraz  do  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w   Rzeszowie

o uzgodnienie  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  informacji  wymaganych  w  prognozie

oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia projektu przedmiotowego dokumentu.

-  Projekt  III  zmiany  studium  został  zaopiniowany  pozytywnie  przez  Gminną  Komisję
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Urbanistyczno - Architektoniczną przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Nisku (2017.04.21) i inne

organy uprawnione do opiniowania i uzgadniania projektu

- Projekt III zmiany studium został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.07.2017r. do

29.08.2017  r.,  o  wyłożeniu  projektu  zawiadomiono  (dnia  2017.07.20)  w  sposób  zwyczajowo

przyjęty w gminie, poprzez ogłoszenie w prasie oraz obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, w terenie

i na stronie internetowej BIP,

-  Na  wyznaczoną  w  dniu  16.08  2017  r.  dyskusję  publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi

w projekcie III zmiany studium nikt się nie zgłosił.

-  Na  etapie  wyłożenia  do  publicznego  wglądu  projektu  III  zmiany  studium  z  prognozą

oddziaływania na środowisko nie wpłynęły uwagi do prognozy i projektu dokumentu.

Projekt  „III  zmiany  studium  składa  się  z  części  tekstowej-zał  n1  do  uchwały  i graficznej

sporządzonej w skali 1:10000-zał.nr2 i zał.nr 3.

Pani  Kierownik  podkreśliła,  że  projekt  dokumentu  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami

planistycznymi,  w  tym  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  został  opracowany  zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  wymaganego

zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Przyjęte  w  III  zmianie  studium  rozwiązania  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa

i wiedzą urbanistyczną. Uwzględniają uwarunkowania stanu istniejącego oraz potrzeby związane

z zamierzeniami  inwestycyjnymi  dotyczącymi  przedmiotowego  terenu  z zachowaniem  ładu

przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego.

W  związki  z  powyższych  uchwalenie  przedmiotowej  III  zmiany  Studium  jest  niezbędne  dla

dalszego procesu inwestycyjnego.

Pani Kierownik poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy projektant, który chętnie odpowie na

ewentualne pytania.

Radny B. Borowiec zapytał o koszty przygotowania tej dokumentacji i jakie będą skutki dla

budżetu w związku z uchwaleniem III zmiany studium.

Pani Kierownik M. Biało-Gajda poinformowała, że koszt opracowania III zmiany studium wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko wynosi 59 980 zł brutto. Jeśli chodzi o skutki dla budżetu

tego  dokumentu  wyjaśniła,  że  to  nie  ten  etap.  Do  studium  uwarunkowań  nie  ma  prognozy

finansowej.  Prognozę  finansową  sporządza  się  do  konkretnych  rozwiązań,  do  konkretnego

dokumentu. To są jedynie kierunki. W przyszłym roku będziemy uchwalać plan i do projektu planu

obowiązkiem ustawowym jest sporządzenie prognozy finansowej.

Więcej pytań nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/315/17

w sprawie uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy i miasta Nisko (zał nr 5)

2/  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę

budżetową na rok 2017 Panią Skarbnik M. Nabrzeską.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że paragraf pierwszy projektu uchwały to przede wszystkim zwiększenie

dochodów poprzez środki zewnętrzne:

- subwencja oświatowa w wysokości  94 340 zł,

- Vat od wydatków niewygasających – 30 000 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna tablica” i tu Pani

Skarbnik zgłosiła autopoprawkę: należy zmienić zapis tj zamiast § 6330 ma być§ 2030, bo już jest

decyzja Wojewody w tej sprawie i właśnie ten paragraf Wojewoda wskazał. Jest to dotacja celowa z

budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

- kolejna dotacja to dotacja z programu rozwoju obszarów wiejskich w wysokości 1 995 155 zł.:

została podpisana umowa na budowę kanalizacji i wodociągu w Nowosielcu,

- została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – kolejna dotacja

w wysokości 45 000 zł na pielęgnację drzewostanu w Parku Miejskim,

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w ślad za zwiększeniem dochodów idą zwiększenia wydatków:

- w dziale 80101 należy dopisać paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 000 zł, a przy

istniejącym paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozostanie

kwota 30 000.

Dalej Pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w ramach

działów  klasyfikacji  budżetowej  tj.  z  działu  700  do  działu  900  na  kwotę  119.500  zł  (Zarząd

Budynków Komunalnych  i Zieleni Miejskiej) oraz z działu 854 do działu 750 na kwotę 4.160 zł i z

działu 900 do działu 400 na kwotę 6.400 zł z działu 600 do działu 010 na kwotę 3.000 zł oraz z

działu 600 do działu 900 na kwotę 11.500 zł.

Jednocześnie dokonuje się  przeniesienia  planu wydatków między paragrafami w ramach

rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. dział 851 rozdział 85154 na kwotę 20.000 zł , w dziale 801

rozdziale 80195 na kwotę 450 zł, przenosi się także plan wydatków w ramach działu 700 pomiędzy

rozdziałami na kwotę 5.000 zł.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  ulega  również  aktualizacji  załącznik  do  uchwały
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budżetowej na 2017r- Dotacje udzielone z budżetu w 2017r. Nie ma tam żadnych nowości poza

dotacjami udzielonymi na sesjach Rady Miejskiej oraz wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza

gdy chodzi o dotacje oświatowe.

Przewodniczący J. Graniczny przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetowej względem

projektu uchwały.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/316/17

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

3/  Pani  Skarbnik  przedstawiając  projekt  uchwały  w  sprawie  dopłat  do  kosztów  zaopatrzenia

w wodę  ponoszonych  przez  MZK  Nisko  wyjaśniła,  że  wynika  ona  z  faktu  niepodjęcia  na

poprzedniej  sesji  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf.  Zgodnie  z  przepisami  taryfy  ulegają

przedłużeniu  o  90  dni  od  daty  uprawomocnienia  się  uchwały  o  odmowie  zatwierdzenia  taryf.

Poinformowała, że projekt uchwały przewiduje dopłaty za dwa miesiące tego roku tj od 1.11. do

31.12 w kwocie 21 700 zł oraz dopłata na rok przyszły w kwocie 108 500 zł i na tę kwotę należy

zaciągnąć zobowiązanie, które zostanie pokryte z dochodów własnych budżetu roku 2018.

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  względem

przedstawionego projektu.

Radny B. Borowiec zauważył, że był okres, gdy woda nie spełniała wymogów wody zdatnej do

picia i tym, że mieszkańcy mogą dochodzić obniżenia kosztów z powodu złej jakości wody za ten

okres.  Zapytał,  czy  Spółka  udźwignie  ewentualne  roszczenia,  czy  Gmina  bierze  pod  uwagę

wsparcie finansowe dla MZK w tym zakresie.

Główny  technolog  MZK T.  Wasiuta  poinformował,  że  były  indywidualne  wnioski  o  obniżenie

kosztów  dostarczenia  wody  do  celów  spożywczych  za  okres  jej  niezdatności.  Wnioski

rozpatrywane są indywidualnie, to jest w zakresie możliwości i kompetencji MZK.

Burmistrz J. Ozimek podkreślił, że żadnego dofinansowania Spółki z tego tytułu nie przewiduje.

Więcej pytań nie zadano. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/317/17

w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład

Komunalny Spółka z o.o.w Nisku (zał nr 7)

4/ Pani Skarbnik poinformowała, że następny projekt dotyczy zaciągnięcia zobowiązania na zadanie

pn.  „Remont  instalacji  wodno-kanalizacyjnej  oraz  remont  sanitariatów  w  ZS  Nr  3  w  Nisku”.
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Zostały  zabezpieczone  środki  w  wysokości  250  tys  zł.  W  związku  z  brakiem  możliwości

rozstrzygnięcia przetargu niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania na 2018r w wysokości 110 tys

zł.

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywna opinię Komisji  Budżetowej względem tego

projektu uchwały.

Nie zadano żadnych pytań.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/318/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 8)

5/ Kolejny projekt uchwały dotyczył również zaciągnięcia zobowiązania. Pani Skarbnik wyjaśniła,

że chodzi o zadanie pn „Dokumentacja projektowa i rozbudowa budynku szatniowego na terenie

boiska sportowego w Racławicach”. Na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 225 000 zł( w

tym koszt dokumentacji to koszt 35 tys zł). Kosztorys inwestorski to kwota 820 tys zł. W związku z

powyższym niezbędne  jest  zaciągniecie  zobowiązania  na  2018r  w  kwocie  630  tys  zł  –  celem

umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu. Pani  Skarbnik dodała,  że jest  rozważane  rozbicie tego

zobowiązania na rok 2018 i 2019 tzn w 2018 byłaby zaciągana kwota 300 tys zł i  w 2019 reszta.

Ewentualnie będzie zmiana tej uchwały.

Przewodniczący  J.  Graniczny  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

projektu uchwały.

Zdaniem Przewodniczącej G. Karnat to zawrotna kwota na szatnię dla sportowców w Racławicach.

Uważa, że nie ma takiej potrzeby.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  i równocześnie sołtys Racławic wyjaśnił, że zapisane zadanie

zostało pod nazwą szatnia dla sportowców, ale będą tam zlokalizowane prawie wszystkie instytucje

funkcjonujące  w Racławicach np.  Koło  Gospodyń,  Rada Sołecka  i  szatnie  dla  obu drużyn,  bo

obecnie  jest  szatnia  jedynie  dla  gospodarzy.  Drużyna,  która  przyjeżdża,  musi  przebierać  się

w autobusie.  Będzie  to  więc  duży  budynek,  bo  takie  są  standardy.  Stąd  wynika  też  kwota.

Zaznaczył,  że kwota to nie tylko budynek, ale i zagospodarowanie terenu przyległego, by miał

dobry wygląd.

Zdaniem Przewodniczącej Karnat w Racławicach ma być budowany basen i pomieszczeń w takim

budynku może być dostatecznie dużo dla wszelkich instytucji.

Przewodniczący Z. Kotuła dodał informację, że z boiska i szatni w Racławicach często korzystają

drużyny juniorów z Niska, a basen będzie zlokalizowany w takiej odległości od boiska sportowego,

że nie mogą tam znajdować się szatnie dla grających drużyn.
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Przewodniczący Rady zwrócił  uwagę, że oczywiście  będą podjęte działania o pozyskania na tę

inwestycję środków pozabudżetowych.

Więcej pytań nie zadano.

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

U C H W A Ł Ę   Nr XL/319/17

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (zał nr 9)

6/ Kolejny projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Nisko do

projektu  pn.  „Partnerzy  Rozwoju  e-Administracji”,  przedstawiła  Pani  Sekretarz  M.  Jakubów.

Poinformowała, że Gmina ma szansę przystąpić do projektu i uzyskać dofinansowanie w kwocie

188  tys  zł  z  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  wdrożenie  systemu

umożliwiającego  elektronizację  procesu  obsługi  podatkowej  oraz  zautomatyzowanie  rozliczeń

i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Poinformowała, że

razem z Gmina Nisko do projektu przystąpią: Baranów Sandomierski, Ożarów, Abramów, Niemce,

Spiczyn, Annopol, Trzydnik Duży. Wkładem własnym są wynagrodzenia pracowników biorących

udział w szkoleniach.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/320/17

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Nisko do projektu pn. „Partnerzy

Rozwoju e-Administracji”(zał nr 10)

7/  Burmistrz  poinformował,  że  następne  sześć  projektów  uchwał  dotyczą  stwierdzenia

przekształceń szkół podstawowych i  gimnazjów w szkoły podstawowe, ośmioklasowe. To tylko

zmiana nazwy i w treści są to uchwały w zasadzie jednobrzmiące. Zaproponował, by głosować je

kolejno, bez odczytywania treści.

Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  –  K.Tabian  poinformował,  że  wszystkie  te

projekty były zaopiniowane na posiedzeniu Komisji pozytywnie.

Następnie Rada Miejska kolejno, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/321/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.

gen. Stanisława Dąbka w Nisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. gen.

Stanisława Dąbka w Nisku (zał nr 11)

8/
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U C H W A Ł Ę   Nr XL/322/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

w Nisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Nisku (zał nr 12)

9/

U C H W A Ł Ę   Nr XL/323/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Nisku w skład którego wchodzi

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich

w Nisku i Gimnazjum nr 2 w Nisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im.

Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku (zał nr 13)

10/

U C H W A Ł Ę   Nr XL/324/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w skład którego wchodzi

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku i Gimnazjum nr 3 w Nisku w ośmioletnią

Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Nisku (zał nr 14)

11/

U C H W A Ł Ę   Nr XL/325/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  w Nowosielcu w skład którego wchodzi

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Nowosielcu i Gimnazjum im Jana Pawła

II w Nowosielcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im.   Jana Pawła II

w Nowosielcu (zał nr 15)

12/

U C H W A Ł Ę   Nr XL/326/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  w Zarzeczu w skład którego wchodzi

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Św. Stanisława Kostki w Zarzeczu i Gimnazjum

w Zarzeczu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im.   Św. Stanisława Kostki

w Zarzeczu (zał nr 16)

13/  Następny projekt  uchwały  przedstawił  Kierownik  Ref  GN Z.  Drewniak.  Poinformował,  że

działka  nr 890/31 o powierzchni 0,0581 ha położona jest w Racławicach, przy ul. Kwiatowej. Jest

to teren dawnych ogródków działkowych nauczycielskich. W tym terenie jest 23 działki, z czego

już  jest  13  sprzedanych  a  10  jest  jeszcze  przedmiotem  dzierżawy.  Dzierżawca  w/w  działki

zrezygnował z dzierżawy, więc jest propozycja jej zagospodarowania poprzez zbycie w przetargu

nieograniczonym.

17



Przewodniczący M. Pachla poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego

względem projektu uchwały.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/327/17

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

stanowiącej własność Gminy Nisko (zał nr 17)

14/ Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że kolejny projekt uchwały został przygotowany w związku z

wejściem  w  życie  ustawy  zakazującej  propagowania  ustroju  komunistycznego  lub  innego

totalitarnego poprzez nazwy budowli  i  urządzeń użyteczności  publicznej.  24 września Zebranie

Wiejskie w Zarzeczu zaproponowało zmianę nazwy ul. 22 Lipca na ul. Lipową.

Po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  względem  projektu

uchwały Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/328/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Zarzecze  (zał nr 18)

15/ Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że przedłożony Radzie Miejskiej w Nisku projekt uchwały

w sprawie sprostowania i  ujednolicenia pisowni nazw ulic  i  placów na terenie  Gminy i  Miasta

Nisko został przygotowany z uwagi na rozbieżności w brzmieniu nazw jakie występują pomiędzy

systemem  ewidencji  ludności,  Uchwałami  w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  a  Centralnym

Katalogiem Ulic znajdującym się w rejestrze TERYT Głównego Urzędu Statystycznego, (np. ul.

A.Mickiewicza w rejestrze TERYT widnieje jako ul. Adama Mickiewicza).

W związku z wdrożeniem z dniem 1 marca 2015r przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

nowego  Systemu  Rejestrów  Państwowych  zachodzi  konieczność  ujednolicenia  nazewnictwa

niektórych ulic na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Kierownik wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały nie rodzi skutków konieczności wymiany dokumentów

czy zmiany dokumentów przy działalności gospodarczej.

Burmistrz zauważył, że w pkt 6 jest nadal płk Dąbek, a przecież to już generał Dąbek. Zdaniem

Burmistrza należałoby to zmienić.

Kierownik Z. Drewniak wyjaśnił, że taka zmiana byłaby zmianą nazwy ulicy. Przedkładana Radzie

uchwała nie jest zmianą nazw ulic a jedynie ujednoliceniem nazw ulic na moment nadawania nazw

tym ulicom.

Zdaniem radnego B. Borowca, jeżeli pojawiły się wątpliwości, to może należy przenieść ten projekt
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na następną sesję i dopracować go tak, by nie było potrzeby podejmować drugiej uchwały.

Pani Burmistrz zauważyła, że to i tak dwie różne uchwały musiałyby być podjęte.

Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XL/329/17

w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic i placów na terenie Gminy i Miasta

Nisko w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych  (zał nr 19)

Ad 10.

1/  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Rada  otrzymała  zaproszenie  na  uroczyste  otwarcie

kuchni w DK w Wolinie w dniu jutrzejszym o godz. 17-tej,

2/ Radny B. Lechociński zapytał Burmistrza o niedokończoną drogę na Zasaniu i brakujące lampy.

Burmistrz wyjaśnił, że droga jest przewidziana do remontu a lampy również będą założone. Projekt

jest w realizacji.

3/ Dalej radny B. Lechociński poinformował, że Zespół Piesni i Tańca „Racławice” ma problemy

finansowe. Tylko jeden konkurs był ogłoszony przez Gminę na taki zakres działalności, że mógł ten

Zespół  przystąpić  i   pozyskać  dotację  na działalność.  Dalsze funkcjonowanie Zespołu jest  pod

znakiem zapytania. Wnioskuje o zwołanie np. posiedzenia Komisji, by radni wypowiedzieli się, czy

są za finansowaniem tego Zespołu.

Przewodniczący W. Ślusarczyk poinformował, że właśnie na posiedzeniu Komisji Oświaty temat

funkcjonowania ZPiT „Racławice” był dyskutowany. Pojawił się wniosek o zwołanie wspólnego

posiedzenia Komisji Oświaty oraz Komisji Budżetu i Finansów z udziałem Pani Dyrektor E.Sęk dla

szczegółowego   omówienia   sytuacji  Zespołu  PiT.  Posiedzenie  będzie  zwołane  w najbliższym

czasie.

4/ Radny B. Borowiec zauważył, że wzdłuż bloku 8B wykonany został remont nawierzchni ul.

Tysiąclecia. Dobrze powierzchnia została wyprofilowana, ale są dwa miejsca, gdzie po opadach

woda nie spływa, ale stoi. Warto się temu przyjrzeć póki jest gwarancja.

Burmistrz poinformował, że jest 3 lata gwarancji i wykonawca będzie miał zwróconą uwagę.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Ad 11.

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął XL sesję Rady Miejskiej o godz. 15.45.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała : M. Kopeć

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            Waldemar Ślusarczyk
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