
P R O T O K Ó Ł    Nr XLI/17

 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 listopada 2017r

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

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

Przywitał przybyłych na posiedzenie:

- Burmistrza GiM Nisko – J. Ozimka,

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską,

- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę,

- Dyrektora CUW – A. Krawiec,

- Kierownika OPS – E. Tłustą,

- Dyrektora ZBKiZM – K. Zyburę,

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

lokalnych mediów oraz mieszkańców.

Stwierdził na podstawie listy obecności, że na ogólną liczbę 21 radnych nieobecni  to: P. Dudzic i E.

Piekarz. Jest więc kworum i obrady są prawomocne.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu sesji z 26 października 2017r

3. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad nt. realizacji inwestycji drogowych
na terenie Gminy Nisko w 2017r.

5.  Informacja  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  nt.  realizacji  inwestycji  drogowych  na
terenie Gminy Nisko w 2017r.

6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. realizacji inwestycji drogowych na terenie
Gminy Nisko w 2017 r.

7. Informacja Burmistrza nt. realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Nisko w 2017r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2017r., 

2/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza w formie dotacji celowej na usuwanie skutków

nawałnicy,

3/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

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

4/  zmiany  uchwały  Nr  XLVII/360/14  Rady  Miejskiej  w  Nisko  z  dnia  27.03.2014r  w  sprawie

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Nisko na lata
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2014-2018,

5/ uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,

6/ ustanowienia roku 2018 rokiem obchodów 85-lecia nadania praw miejskich miastu Nisko,

7/ zmiany uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nisko,

8/ udzielenia dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,

9/ rozpatrzenia wezwania z dnia 3.11.2017 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie

zmian  w obowiązującym Miejscowym Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  p.n.  „Centrum

w Nisku” - etap I uchwalonym Uchwałą nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia  23.03.2015 r. 

9. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

W imieniu Burmistrza, Pani Dyrektor A. Krawiec zgłosiła wniosek o wprowadzenie pod obrady

projektów uchwał:

-  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  6

w Nisku  w  ośmioletnią  Publiczna  Szkołę  Podstawową  nr  6  w  Nisku  (materiał  radnym  został

przesłany osobną pocztą),

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi  IX Jakość edukacji

i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji  przedszkolnej Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego 

w  ramach  Osi   IX  Jakość  edukacji  i  kompetencji  w  regionie,  Działania  9.1  Rozwój  edukacji

przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020.

Odnośnie PSP nr 6 Pni Dyrektor A. Krawiec wyjaśniła, że  termin stwierdzenia przekształcenia jest

do  końca  listopada,  dziś  jest  ostatni  dzień  na  podjęcie  uchwały,  a  my  czekaliśmy  na  wyniki

postępowań  w  związku  z  zaskarżeniem  rozstrzygnięcia  nadzorczego  Wojewody  i  skargi  na

bezczynność  organu tj  Ministra  Oświaty.  Rozstrzygnięcia  nie  nadeszły,  ale  uchwałę na wszelki

wypadek podejmujemy.

Również w imieniu Burmistrza Pani Skarbnik wniosła o przesunięcie podpunktu 8 w punkcie 8 do

podpunktu 2. Finansowe uchwały będą obok siebie. 
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Przewodniczący zaproponował, by projekt w sprawie pomocy dla Województwa Podkarpackiego

przenieść do podpunktu 2, następne przybierają numery kolejne, a stwierdzenie przekształcenia PSP

NR 6 będzie rozpatrywane w podpunkcie 10 i kolejne dwa projekty zgłoszone przez Panią Dyrektor

znajdą się w podpunktach 11 i 12.

Tak zmieniony porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad 2.

Protokół sesji z 26.10.2017r Rada przyjęła bez uwag, jednogłośnie.

Ad 3.

Burmistrz poinformował, że od czasu ostatniej sesji m.in.:

- uczestniczył w konferencji  „Lidera Ekonomii” w Rzeszowie.  Tematem był rozwój przemysłu.

Wyłoniono najlepsze przedsiębiorstwo z terenu województwa.

- uczestniczył w obchodach 25-lecia powołania oddziału PKO w Nisku,

- odbył się uroczysty apel na Pl. Wolności z okazji Święta Niepodległości.

- uczestniczył w sympozjum I Światowego Dnia Ubogich w auli KUL w Stalowej Woli,

- w konwencie wójtów, burmistrzów z udziałem Wicemarszałka Woj. Podkarpackiego  w sprawie

współpracy Urzędu Marszałkowskiego z gminami w temacie dróg,

- w kongresie 590 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa  Podkarpackiego -

G2A Arena w Jasionce  koło  Rzeszowa,  gdzie  odbyło  się  spotkanie   przedstawiciele  wielkiego

i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji  publicznej. Uczestniczył w tym wydarzeniu

Prezydent  RP  i  Premier  B.  Szydło.  Przy  tej  okazji  rozmowy  z  firmą,  która  zaproponowała

zagospodarowanie terenów gminnych, przyległych do S 19 w Nowosielcu.  Efektem jest  pismo,

które  wpłynęło  przed  dwoma  dniami  tj  oferta  na  zakup  terenu  pod  budowę  zakładu  rolno-

spożywczego. Będziemy tę procedurę rozpoczynać.

- Burmistrz uczestniczył w 33 obchodach Dnia Odlewnika, Dyrektor Armatoory zapewnił, że od

przyszłego roku będą w tę imprezę angażować się jako odlewnicy,

- w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się narada dotycząca programu odnowy wsi,

- odbyła się Konferencja PSST w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego

- Burmistrz uczestniczył w otwarciu Punktu Obsługi Policyjnej w Zarzeczu. Pomieszczenia były po

likwidacji  placówki  Banku  Nadsańskiego,  a  decyzja  Komendanta  Wojewódzkiego  wracają
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posterunki Policji. Tak jest w przypadku Zarzecza. Dzielnicowy będzie tam 2 dni w tygodniu pełnił

dyżur.

- odbyło się coroczne walne zgromadzenie MZK.

- trwa kontrola z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca dotacji dla Gminy na zadania zlecone. Odbyła

się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca dotacji na drogi. Ta jest zakończona i uwag

żadnych nie zgłoszono. Dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

- odbyło się spotkanie z firmą Strabag dotyczące budowy S19, zwłaszcza wstępnego uzgodnienia

dróg transportowych. Przygotowywane są mapy, po przygotowaniu wstępnego porozumienia będzie

informacja dla radnych.

- wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 3 par,

- odbyły się ładnie przygotowane obchody XX-lecia KS „Orkan”,

- Starosta, Burmistrz i Przewodniczący Rady uczestniczyli – na prośbę Proboszcza – w złożeniu

kwiatów pod pomnikiem Chrystusa Króla,

-  Burmistrz  uczestniczył  w  spotkaniu  w  Generalnej  Dyrekcji  DKiA w  sprawie  budowy  S19

i obwodnicy Niska. Przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma Mostostal Warszawa. Został tez

omówiony remont  kolektora  w ul.  Sandomierskiej.  Prace  już  są  częściowo rozpoczęte.  W tym

momencie  wypada też  podziękować Generalnej  Dyrekcji  za wykonanie nawierzchni  od osiedla

leśników  do  elektrowni  w  Stalowej  Woli,  łącznie  z  remontem  kapitalnym  ronda.  Są  to  duże

pieniądze.

- w dniu wczorajszym Burmistrz uczestniczył w Kielcach w spotkaniu dotyczącym budowy trasy S

74. Nie ma w tej kwestii żadnych działań projektowych jeszcze, tylko wytyczony pas, którędy ta

trasa od Nisko do Sandomierza może przebiegać. To perspektywa 15-20 lat.

Co do inwestycji Burmistrz zaznaczył, że sprawozdanie z inwestycji drogowych radni otrzymali

z materiałami na sesję. Poinformował:

 - w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg

gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta  Nisko – etap I.”  

- zjazdy do posesji z drogi gminnej ul. Czerniawy w Nisku.

- droga gminna ul. Górna, 

- ul. Wiejska w Nisku ,

Droga gminna wewnętrzna  w Zarzeczu o długości ok. 90m wraz z połączeniem z drogą powiatową
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– ul. Starowiejską w Zarzeczu.

-  droga  gminna  wewnętrzna   w  Zarzeczu  o  długości  ok.  170m  wraz  z  połączeniem  z  drogą

powiatową – ul. Starowiejską w Zarzeczu.

- droga gminna ul. Konopnickiej  w Zarzeczu o długości ok. 350m wraz z połączeniami z drogą

powiatową – ul. Ługową w Zarzeczu.

- droga gminna wewnętrzna  w Zarzeczu o długości ok. 140m wraz z połączeniem z droga gminną

ul. Ługową Boczną w Zarzeczu.

- ul. Polna w Zarzeczu -  droga gminna o długości ok. 1200m od połączenia z drogą gminną ul.

Sosnową w Zarzeczu do ostatnich zabudowań.

- ul. Gisgesa w Nisku – droga gminna o długości ok. 250m od połączenia z drogą krajową – ul.

Wolności w Nisku do połączenia z drogą gminną ul. Polną w Nisku.

- ul. 3-go Maja w Nisku -  droga gminna o długości ok. 260m od połączenia z drogą wojewódzką  –

u.l. Głowackiego w Nisku do skrzyżowania z drogą gminną ul. Mickiewicza w Nisku.

- most na rzece Barcówka w ciągu drogi ul. Zielonej w Nisku – długość jednoprzęsłowego obiektu

ok. 7m.

 - most na rzece Barcówka w ciągu drogi ul. Pogoń w Nowosielcu – długość jednoprzęsłowego

obiektu ok. 5m.

- utwardzenie placu gminnego na działce nr ewid. 460 w Racławicach.

Dalej Burmistrz poinformował, że w trakcie projektowania są:

-  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec   

-  „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej

ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem” –  

-  „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko.”:

Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej w Nisku  

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

Budowa drogi gminnej na osiedlu Malce równoległej do drogi krajowej DK77 –  

Budowa  dróg  gminnych  –  ul.  Rzeszowskiej  Bocznej  II  oraz  połączeń  ul. Piaskowej  z  ul.

Rzeszowską Boczną II wraz z budową oświetlenia drogowego.
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- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej

Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku”,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej

do terenów inwestycyjnych w msc. Nowosielec”(TERENY INWESTYCYJNE) 

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

( Budowa  drogi  gminnej  równoległej  do  ul.  Nowej  w  Nisku  wraz  z  budową  ciągu  pieszo

-rowerowego od ul. Bajaka do ul. Rzeszowskiej w Nisku;  Budowa drogi gminnej pomiędzy ul.

Reymonta i ul. Głowackiego w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego)

- „Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 o na

odcinku Nisko – Racławice”.

Zakończono realizację:

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

zadania:

Zadanie 1: Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy w msc. Nisko,

Zadanie 2: Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy i Jaśminowa w msc. Nisko –

roboty pozostałe,

Zadanie 3: Budowa Centrum Przesiadkowego i  ścieżek rowerowych na terenie Gminy i  Miasta

Nisko – etap I  (ścieżka od Jana do Kasztanowej)- w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej

Woli.” ( SCHETYNÓWKA 2017  i  MOF etap I ) 

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

etap II - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowa Wola.”

- ścieżka odcinek 2.2 od Kasztanowej do Nowej Bocznej; – zakończono    

-  „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – droga w Racławicach ul.

Lubelska Boczna obok Pana Bielenia - dofinasowanie  ze środków FOGR -  zadanie zakończono 

-A  „Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu” Wartość

zadania brutto: 176 781,75 zł    zadanie dofinansowane z tzw. „powodziówek” zakończono

-  „Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina.”     fundusz obywatelski

- Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi –(fundusz obywatelski) – otwarto oferty przekraczały

kwotę przeznaczoną na zadanie – przetarg unieważniono.
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ZADANIA KUBATUROWE

Zakończono: 

1. Przebudowa rozdzielni posiłków w ZS w Nowosielcu. – zadanie zakończono

2. Termomodernizacja ZS nr 3 w Nisku zadanie dofinansowane z RPO.  – zadanie zakończono 

3. Przebudowa dachu na budynku usługowym (przedszkola) w Zarzeczu- zakończono

  Trwa realizacja zadań ( obiektów kubaturowych  i małej architektury):

4. Przebudowa i rozbudowa budynku NCK SOKOŁ w Nisku   - w ramach wspólnego projektu

MOF Stalowa Wola pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej

MOF Stalowa Wola” dofinansowanego z RPO

5. Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi  - w trakcie realizacji

6.  Budowa  nowej  Sali  gimnastycznej  w  Zarzeczu   wraz  z  remontem istniejącej  Sali  -zadanie

dofinansowane z RPO  na lata 2014-2020  - dofinansowanie z RPO i Ministerstwa Sportu -  ok.

2mln zł (wartość inwestycji 2,7mln.)  -- w trakcie realizacji

7. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 w Nisku -

w trakcie realizacji

8. Budowa placu zabaw na Zasaniu -  w trakcie realizacji

9. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.  Wyszyńskiego  w Nisku  - w trakcie realizacji

10. Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi

pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.- w trakcie realizacji

11. Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

-  realizację  projektów z  funduszu obywatelskiego na  Os.   Malce  i  Os.  Podwolina  –  w trakcie

realizacji

12. Rozstrzygany jest przetarg na zadanie: „Budowa elementów lekkoatletycznych w msc. Zarzecze

gm.  Nisko”   zadanie  dofinansowane  z  MS  (wartość  zadania  682 278,82  zł  dofinansowanie

272tys.zł)

 13. Budowa  oświetlenia ulicznego – w trakcie realizacji

14. Projektowanie oświetlenia – w trakcie projektowania 

Ogłoszono przetarg na realizację  zadań:
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-   Termomodernizacja  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy  ul.  Sandomierskiej  nr  18

w Nisku  - zadanie dofinansowane z RPO

- Rozbudowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach.

SIECI WOD-KAN

Ogłoszono  przetarg  na  zadanie   „Budowa sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w Nowosielcu”

(0,6km sieci wodociągowej +12,7km kanalizacji) zadanie dofinasowane z PROW 2mln zł.

  Otwarto oferty   na  zadania: 

1. rozbudowę kanalizacji sanitarnej  w Nowej Wsi  ok. 300m  

2. rozbudowę kanalizacji  sanitarnej  w Wolinie ok. 280m.

zgłoszone do  odbioru:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Reymonta  w Nisku odc. ok.340m

2. Budowa sieci wodociągowej  na ulicy Reymonta  w Nisku odc. ok.340m.

Burmistrz  poinformował,  że  właśnie  dziś  został  unieważniony  przetarg  na  oficynę.  Oferowane

kwoty  była  ok  500 tys  zł  wyższa  od  możliwości  Gminy.  Będzie  ogłoszony następny  przetarg.

Zadanie jest współfinansowane.

Burmistrz  podkreślił,  że  będą pewne środki  przeniesione na wydatki  niewygasające.  Dokładnie

jeszcze nie wiadomo, ale zapewne będą to inwestycje:

- ścieżka wokół zbiornika w Podwolinie,

- termomodernizacja,

- oficyna pałacowa,

- sala gimnastyczna może tez nie być do końca rozliczona, bo jeszcze drobne prace trwają.

- kanalizacja , drobne odcinki w Wolinie i Nowej Wsi,

- instalacja na szkole Nr 3.

Ad 4.

Informację na temat inwestycji realizowanych przez GDDKiA radni otrzymali wraz z zaproszeniem

na posiedzenie (zał nr 1).

Przewodniczący  Rady  poprosił  obecnego  na  posiedzeniu  Kierownika  Rejonu  Nisko  –  Cz.

Łopuckiego o krótkie przedstawienie tematu.
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Kierownik  Cz.  Łopucki  podkreślił,  że  na  terenie  Gminy  Nisko  GDDKiA posiada  sieć  dróg

o długości ok. 30 km. Na samo bieżące utrzymanie w 2017r Dyrekcja wydatkowała kwotę 1 130

000 zł. Poinformował, że ze środków na remonty realizowany jest remont drogi krajowej Nr 19 od

ronda do granic miasta, w tym remont wiaduktu oraz remont mostu na Warchołach. Koszt ogólny

ok 5 500 tys zł. Poinformował również, że została wymieniona nawierzchnia  ul. Sandomierskiej od

Stalowej Woli do ul. Tysiąclecia na wartość 2 mln zł.

W roku  2018  na  pewno  będzie  bieżące  utrzymanie   dróg,  remont  chodników  w  Nowosielcu

(zaznaczył, ze z oszczędności wykonywany jest obecnie mały odcinek chodnika w Nowosielcu).

Podkreślił,  że  o inwestycjach w 2018r trudno mówić,  bo jeszcze nie  ma żadnych wskaźników,

limitów a zadania w Generalnej Dyrekcji przydzielane są imiennie.

Zaznaczył, że w planie centralnym, na liście krajowej, już z numerem są takie zadania jak chodnik

Nisko-Racławice, Nisko- Wolina. Nie są jeszcze zweryfikowane przez Ministra Infrastruktury i nie

maja numerów na tej liście takie zadania jak:

- ciąg pieszo-rowerowy Nisko- Nowosielec,

- przejście z podświetleniem aktywnym w Wolinie,

- zatoki m.in. w Nisku.

Jest  też  rozstrzygnięty  przetarg  na  obwodnicę  Niska  i  Stalowej  Woli.  Od  sierpnia  Mostostal-

Warszawa wykonuje projekt. Otwarcie ofert na realizację S19 odbyło się w dwóch turach: Lasy

Janowski-Nisko  Południe  i  Nisko  Południe-  Sokołów.  W tej  chwili  po  otwarciu  ofert  Wydział

Zamówień Publicznych weryfikuje złożone oferty. 

Zaznaczył,  że  na  remontowanej  DK  19  obiekty  mostowe  nie  będą  realizowane.  Wykonano

poszerzenie tego obiektu na Warchołach i w przyszłym roku może uda się powiązać ten obiekt

z ciągiem pieszym. Z kładki zrezygnowano, ale do 1,5m będzie chodnik.

Przewodnicząca G. Karnat zapytała co s tymi wysokimi brzegami przy zjazdach do posesji z ul.

Sandomierskiej. Po remoncie nawierzchni pozostały wysokie i mieszkańcy się niepokoją, że tak to

zostanie. Czy będzie coś z tym robione?

E.  Tomczak  –  sołtys  Woliny  zapytała  o  chodnik  w  Wolinie:  czy  i  kiedy  będzie  wykonywany.

Zaznaczyła, że na tym odcinku drogi krajowej nie ma poboczy i dla rowerzystów czy pieszych jest

to odcinek niebezpieczny.

Przewodniczący  K.  Tabian  zgłosił  wniosek  mieszkańców ul.  Rzeszowskiej  nry  89  o  obniżenie
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zjazdów  na  posesję  z  wyremontowanej  drogi  krajowej.  Podniesiona  nawierzchnia  utrudnia

zwłaszcza wyjazdy z posesji. Podobnie jak w przypadku ul. Sandomierskiej.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Warchoły  podziękował  za  poszerzenie  mostku  na  Barcówce,

zauważył,  że  trwało  to  20  lat,  ale  jest  zrobione.  Przypomniał,  że  Rada  Osiedla  monitowała

o lewoskręt w ul.  Nową, gdzie  jest  siedziba Rejonu.  Zapytał,  czy w ramach projektu będzie to

zrobione.

Radny T. Surdyka zauważył, że zjazdy do posesji w Nowosielcu, przez te głębokie rowy robione są

zbyt wąskie. Ciężarowym samochodem trudno skręcić, zwłaszcza z prawego pasa. Czy to jakiś

przepis  nakazuje  tak  wąskie  zjazdy  realizować?  Owszem,  jest  to  tańsza  inwestycja,  ale  dla

mieszkańców jest to nie lada utrudnienie. Dochodzi do tego, że nocami poszerzają zjazd. Trochę

niepoważnie to wygląda.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Tysiąclecia  T.  Błażejczak  zauważył,  że  mieszkańcy  chcieliby

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia z ul. Sandomierską. Jeżeli nie ma możliwości

zainstalowania  świateł,  to  mieszkańcy  proszą  o  zmianę  organizacji  ruchu  z  ustanowieniem

pierwszeństwa zjazdu na ul. Tysiąclecia. To rozładowałoby ruch, pozwalało wyjechać z Osiedla,

a ul. Tysiąclecia to tymczasowa obwodnica Niska.

Radny B. Borowiec zapytał kiedy będą malowane pasy na nowej nawierzchni, bo utrudnia to życie

kierowcom.  Zapytał  też  w  jaki  sposób  jest  monitorowany  poziom  zapadania  się  ulicy

Sandomierskiej. Czy pomiary robione są raz na rok, czy częściej. Zapytał też Burmistrza jaka jest

wytrzymałość tego rękawa, którym wypełnia się kolektor i czy jest jakaś kalkulacja dotycząca – w

przypadku jakiejś katastrofy – wymiany całego tego odcinka kolektora.

Kierownik Cz. Łopucki wyjaśnił:

- co do wysokich zjazdów do posesji z ul. Sandomierskiej, to właśnie wczoraj zostało ułożone tam

pobocze i wykonawca od dziś ma uzupełniać zjazdy.

-  jeśli chodzi o malowanie, znakowanie, to jest ono zlecone. W miarę warunków pogodowych

wykonawca wejdzie. Oznakowanie będzie wykonane dwustopniowo: w tym roku oś i krawędzie,

a w przyszłym roku zostanie wykonane dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe i pobocze po

lewej stronie będzie dobrze oznakowane jako ciąg pieszy. Do pierwszego półrocza powinno to być

zrealizowane.

-  Wolina  chodnik,  kiedy  –  wspomniał  wcześniej,  że  zadanie  to  jest  wpisane  na  listę  krajową,

pozycja  381-  bardzo  wysoka,  termin  realizacji  2018-2019.  Do  końca  marca  najdalej  będzie
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aktualizacja listy.

- ul. Rzeszowska, zjazdy do posesji – wczoraj było spotkanie z wykonawcą i inspektorem nadzoru

w sprawie realizacji tego zadania i między innymi był temat zjazdów. Miał być dokonany przegląd.

Prawdopodobnie na niektórych zjazdach będzie konieczność podniesienia chodnika.

-  jeżeli  chodzi  o  lewoskręt  w ul.  Nową,  to  nie  jest  przewidywany.  Realizując  remonty  należy

zachować stan istniejący. Przebudowa skrzyżowań z lewoskrętami to jest zadanie z innych środków,

wymaga dokumentacji, zatwierdzenia itd.  Jeżeli taki wniosek wpłynie, to będzie ujęty w planie

zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa i przedłożony w Generalnej Dyrekcji w Warszawie.

- zjazdy w Nowosielcu: zgodnie z wytycznymi zjazd indywidualny do posesji powinien mieć 3,5m

szerokości plus opaski po 0,5m. Jeżeli taki zjazd jest niewystarczający, to może wystąpić do GDDK

o remont polegający na poszerzeniu zjazdu, ale utrzymanie zjazdów, remonty należą do właścicieli

przyległych  posesji.  W praktyce  właściciel  wykonuje  projekt  i  uzyskuje  zgodę  na  poszerzenie

zjazdu.

- sygnalizacja świetlna na ul. Tysiąclecia jest w programie działań na sieci drogowej.

- zapadnięcia w ul. Sandomierskiej są remontowane na bieżąco. To działania doraźne, bo wpierw

trzeba skończyć dół, by robić górę – nawierzchnię. W tej chwili będzie remont kolektora i potem z

Burmistrzem i Prezesem MZK będą uzgodnienia co dalej robić.

Burmistrz J. Ozimek, odpowiadając na drugą część pytania radnego B. Borowca wyjaśnił, ze droga

jest ubezpieczona, gdyby coś się zdarzyło. Poza tym pokazał fragment „rękawa”, który ma być

włożony w kolektor w ul.Sandomierskiej. Jest to fragment takiej rury z masy epoksydowej, która

pod ciśnieniem jest wprowadzana do kolektora i zastyga. Jest to bardzo mocna konstrukcja.

Burmistrz podkreślił, że gdyby GDDKiA nie wykonała remontu DK19, to gdy wejdzie realizacja

S19, to nikt by nie zrobił tego i pozostałby to problem Gminy. A tak mamy spokój na 10-15 lat.

Należą  się  słowa  podziękowania  i  uznania  dla  Pana  Kierownika  Łopuckiego  za  wielkie

zaangażowanie i pracę.

Ad 5.

Przewodniczący poinformował, że następny punkt dotyczy dróg wojewódzkich. Radni otrzymali

informację  od  Kierownika  Rejonu  Dróg  Wojewódzkich  w  Stalowej  Woli  (zał  nr  2)  dotyczącą

realizowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy i Miasta Nisko.  Kierownik Z. Wydra nie

może wziąć udziału w sesji, przysłał pismo wyjaśniające, że z uwagi na spiętrzenie się prac pod

koniec roku nie jest w stanie uczestniczyć w posiedzeniu.
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Jeżeli  byłyby jakieś istotne pytania dotyczące tych inwestycji,  to  zostaną przesłane do Zarządu

Dróg Wojewódzkich.

Sołtys  Zarzecza  S.  Pliszka  zwrócił  uwagę  na  drogę  wojewódzką  w  Zarzeczu.  Problem

ciągnie się od 10 lat, wciąż są zapewnienia, że droga będzie modernizowana, efektów nie widać.

Wielokrotnie zbierały się  komisje  z udziałem przedstawicieli  Zarządu Dróg Wojewódzkich,  czy

Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie stwierdzały, że droga nadaje się do całkowitej modernizacji, ale

nic się nie dzieje. W tej chwili powstał obok drogi ciąg rowerowo-pieszy, który przy deszczowej

pogodzie jest  bezużyteczny, bo ewentualni  uczestnicy tego ciągu zalewani  są fontannami wody

spod kół pojazdów z ul. Mickiewicza. Stwierdził, że praktycznie nie wiadomo do kogo kierować

żale  i prośby o  interwencję.  Kierownika  nie  ma,  ale  może  Burmistrz  zwróci  się  z  interwencją

bezpośrednio do Marszałka albo Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich o podjęcie jak najszybciej

modernizacji tej drogi zwłaszcza na odcinku przez centrum Zarzecza, bo ewenementem jest,  że

w środku miejscowości, przy drodze wojewódzkiej jest zatoka wypełniona błotem i wodą, w którą

jak się wjedzie, to można nie wyjechać.

Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Romanikiem, zostało

podpisane  porozumienie  o  współpracy  z  Gminą.  Marszałek  wydał  polecenie  i  Zarząd  Dróg

Wojewódzkich opracowuje dokumentację. W przyszłym roku w pierwszej kolejności do wykonania

ma być modernizacja tej drogi na odcinku centrum wsi: Dom Kultury, szkoła, skrzyżowanie.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zamknął realizacje punktu.

Ad 6.

Informację  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o  realizacji  inwestycji  drogowych  na  terenie  Gminy

i Miasta Nisko (zał nr 3) radni otrzymali. Niestety, Dyrektor ZDP Z. Lach mimo zaproszenia na

sesję nie przybył i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.

Przewodniczący zapewnił, że ewentualne pytania zostaną przesłane.

Przewodniczący  K.  Tabian  poinformował,  że  ma  wniosek  do  Dyrektora  ZDP o  zainstalowanie

progów zwalniających przed przejściem na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i ul. Długiej. Wyjaśnił, że

natężenie ruchu jest  duże,  prędkości  również i  bezpieczne przekroczenie drogi zwłaszcza przez

dzieci, czy starszych jest niemożliwe.

Przewodniczący  potwierdził,  że  wniosek  zostanie  przekazany  a  o  jego  zasadności  świadczy

chociażby dzisiejsza kolizja na ul. Długiej.
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Burmistrz podkreślił, że wraz z ZDP współfinansowała Gmina ul. Rzeszowską, trwa jej odbiór. Nie

wie,  czy  są  zastrzeżenia,  ale  nareszcie  w  mieście  nie  ma  rowów,  ale  ładnie  zrobiona  ścieżka

rowerowa. Zaznaczył, że droga od CPN do zbiornika jest drogą powiatową, coś w technologii nie

wyszło, bo jest połatana, ale nie ma dziur. Droga wzdłuż Warchołów do wylotu przy Zakładach

Mięsnych i od dworca kolejowego do ul. Tysiąclecia to również drogi powiatowe. One nie są w

najgorszym stanie,  ale  szczególnie  wzdłuż  Tysiąclecia  budzą  duże  zastrzeżenia  pobocza.  Są za

miękkie  i  tiry  wybijają  całość  i  praktycznie  powstają  rowy  o  głębokości  do  30  cm.  Na  to

szczególnie  zwracana jest  uwaga Zarządowi Powiatu.  Również  chodnik  wzdłuż Malc  – Gmina

gwarantowała współudział i zobaczymy jak Powiat się z tego wywiąże.

Radny B. Borowiec zgłosił wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych:

- chodnik po drugiej stronie ul. Tysiąclecia. Miał być chociażby tak wąski, by pojedyncze osoby

mogły bezpiecznie przemieszczać się tą stroną ulicy do przejścia.

-  była  obietnica  oznakowania  bardziej  widocznego  przejścia  dla  pieszych  przy  szkole  na  Oś.

Tysiąclecia. Dalej nie jest to wykonane.

Radny A. Drąg zgłosił wnioski do Dyrektora Z. Lacha:

- wyczyszczenie rowów z zakrzaczeń przy ścieżce rowerowej w kierunku Kłyżowa,

- oczyszczenie rowu odwadniającego od ul. Konopnickiej do ul. Lubelskiej,

-  zlikwidowanie  zaniżenia  terenu  na  ścieżce  rowerowej  w  rejonie  ul.  Konopnickiej,  gdzie  po

każdych opadach deszczu tworzy się kałuża utrudniająca poruszanie się po ścieżce.

Przewodniczący T. Błażejczak poinformował o najnowszych wyjaśnieniach Starosty odnośnie ul.

Tysiąclecia: by ustabilizować to pobocze należałoby wylać asfalt, a to spowodowałoby, że woda z

ulicy  zalewałaby  sąsiednie  działki.  Nie  jest  to  prawda,  bo  zasięgnął  opinii  fachowców,  którzy

orzekli,  że  można  dać  krawężniki  i  kratki  ścieków.  Wodę  odprowadzić  na  drugą  stronę  do

odwodnienia. Owszem, będzie to drożej, ale można. Podkreślił, że droga ta w stanie w jakim jest

stanowi zagrożenie dla wszystkich. Należy naciskać na Starostę o wykonanie tego bezpiecznego

chodniczka, bo zaniżenie między krawędzią jezdni a poboczem wynosi nawet 20 cm i po każdym

deszczu problem coraz większy.

Ad 7.

Przewodniczący stwierdził, że Burmistrz informacje o inwestycjach na drogach gminnych (zał nr 4)

przedstawił w punkcie 3. Poprosił teraz o ewentualne uzupełnienie.
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Burmistrz zauważył, że w roku przyszłym należy zająć się zwłaszcza tymi drogami, które nie mają

w  ogóle  nawierzchni  bitumicznej  i  tymi,  które  jeszcze  można  uratować  przed  całkowitym

zniszczeniem. Takie będzie założenie. Trudno jednak dziś wiedzieć jak będą wyglądały drogi po

zimie. Może pojawią się tak duże szkody, że trzeba będzie zmienić plany całkowicie. Ważne są też

uliczko otwierające możliwość zabudowy.

Sołtys Woliny E. Tomczak zwróciła uwagę, że ul. Piaskowa w Wolinie, w początkowym odcinku, z

powodu złego stanu nawierzchni tłuczniowej stanowi zagrożenie dla ruch. W ubiegłym roku był

wypadek na tym odcinku. Prosi, by poprawić stan tej drogi chociaż trochę, choćby doraźnie przed

zimą, by ustrzec się przed następnymi zdarzeniami tego typu. Starsi mieszkańcy na tym odcinku,

gdy jezdnia jest oblodzona nie mogą nawet do sklepu przejść. Drugi odcinek ul. Piaskowej, gdzie

jest  nakładka  asfaltowa,  przy  ujściu  do  ul.  Sienkiewicza  jest  zaniżenie  powodujące,  że  wody

opadowe zbierają się na asfalcie na całej szerokości drogi, na odcinku ok 30m. Dla mieszkańców

jest to wielka uciążliwość, utrzymująca się  kilka dni po opadach.

Dalej zwróciła uwagę na realizację budżetu obywatelskiego. Sołectwo zgłosiło w niosek o budowę

rowu i przepustu  na drodze od błonia do posesji w kierunku pól. Wyjaśniła, że w czasie budowy

boiska sportowego w Wolinie zasypany został rów odprowadzający wodę z błonia. Błonie i droga

jest zalewana wodami opadowymi. Stąd ten wniosek do budżetu obywatelskiego. Wykonany został

remont drogi, utwardzenie ale przepustu ani rowu nie wykonano. Mieszkańcy rozjeżdżają błonie,

i tę drogę, bo na drodze stoi woda. Wyremontowana droga nie wytrzyma do wiosny zapewne. Te

wydatkowane  na  drogę  130  tys  zł,  bez  odwodnienia,  dosłownie  w  błoto  pójdzie.  Zaprosiła

wszystkich, by obejrzeli co tam się dzieje.

Burmistrz zapewnił,  że zostanie to sprawdzone i  stosowne działania zostaną podjęte.  Co do ul.

Piaskowej, przed sklepem, jadąc od Niska w prawo, dał wcześniej polecenie uporządkowania tego

zjazdu, ale widać, że nic nie zostało wykonane. Będzie jutro rozmawiał w tej sprawie.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Moskale A.  Peszek zwróciła  się  do Burmistrza w sprawie ul.

Wesołej  w  Moskalach:  pęknięcia  w  ulicy  są  coraz  szersze.  W niektórych  miejscach  zaczyna

wyrastać trawa. Postępuje degradacja nawierzchni. Może można jeszcze przeciwdziałać jakoś temu

zniszczeniu.

Ad 8.

1/ Projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 przedstawiła Pani Skarbnik M. Nabrzeska.

Wyjaśniła, że z uwagi na fakt, że Gmina Nisko nie otrzymała dofinansowania ze środków MKiDN

w  wysokości  450.000  zł  na  realizację  zadania  pn.  „Adaptacja  szkoły  pod  potrzeby  Miejskiej
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biblioteki  Publicznej  w  Nisku  oraz  remont  Filii  Bibliotecznej  zmniejsza  się  plan  dochodów

i wydatków budżetu Gminy na 2017 r. o kwotę 450.000 zł. 

Dokonuje się także zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem 160.000 zł  z

przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie (75.000 zł) ,

dziale 750 – Administracja publiczna (19.000 zł) i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

(16.000 zł) oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna (50.000 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie

kosztów Gminy za mieszkańców przebywających w DPS. Źródłem pokrycia tych wydatków jest

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Kolejne  zmiany  to  przeniesienia  planu  wydatków  między  działami  klasyfikacji  budżetowej  tj.

z działu  700  do  działu  900  na  kwotę  16.500  zł  –  na  wniosek  Dyrektora  Zarządu  Budynków

Komunalnych oraz z działu 921 rozdział 92195 do działu 921 rozdział 92116 przenosi się kwotę

13.000  zł  z  przeznaczeniem  na  dotację  dla  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  na  zakup  nowości

wydawniczych  tj.  wkład  własny  do  Programu  Wieloletniego  „Narodowy  Program  Rozwoju

Czytelnictwa” - 13.000 zł oraz do działu 750 rozdział 75075 na wydatki związane z promocją –

30.000 zł tj. uzupełnienie i zakup oświetlenia do wystroju świątecznego Miasta oraz zakup innych

materiałów promocyjnych dla Świetlic Środowiskowych i Koła Gospodyń Wiejskich do wyrobu

ozdób  świątecznych,  które  będą  sprzedawane  na  kiermaszu  świątecznym,  akcja  promocyjna

związana z pobytem Św. Mikołaja we wszystkich przedszkolach.

Zmiany w dziale 60016 na kwotę 500 zł to zmiany między zadaniami inwestycyjnymi oraz w dziale

80101 szkoły podstawowe pomiędzy paragrafami na kwotę 6000 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 600, rozdział

60095 do działu 600 rozdział 60013 kwotę 5 852,85 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie

zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w msc. Zarzecze” oraz

do  działu  754,  rozdział  75478-  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych,  na  kwotę  20  tys  zł  z

przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Mrocza, na odbudowę infrastruktury drogowej,

zniszczonej podczas nawałnicy w miesiącu sierpniu.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę: w dziale 801 dodać rozdział 80195, paragraf

6050 – zmniejszenie o 441 000 zł, paragraf 6057 – zmniejszenie o 46 000 zł i paragraf 6059 –

zwiększenie  o  487  000zł.  To  przeniesienie  dotyczy  zadania  „Termomodernizacja  budynków

oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku”.

Dalsza zmiana to wykreślenie działu 854, rozdział 85415, paragraf 3260- kwoty 1 061 zł i działu

750, rozdziału 75085, paragrafu 4300- kwoty 1 061 zł.

Przewodniczący J.Graniczny przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu i Finansów względem
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przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodnicząca  G.  Karnat  stwierdziła,  że  w  związku  z  pismem  KDK  „Arka”  do  wszystkich

radnych Rady Miejskiej o trudnościach finansowych placówki, na posiedzeniach Komisji pytała

o możliwości udzielenia pomocy. W odpowiedzi była mowa, że nie ma żadnych środków. Teraz

widzi,  że  są  środki.  Zgłosiła  wniosek  o  uszczuplenie  środków  na  promocję  i  uzupełnienie

oświetlenia świątecznego miasta i przekazanie połowy tych środków tj. 15 tys zł dla „Arki”.

Radny  B.  Borowiec  zauważył,  że  Pani  Skarbnik  informowała,  że  zabezpieczeniem  niektórych

wydatków są wolne środki z 2016 roku. Zapytał, ile jeszcze wolnych środków z 2016 roku jest w

budżecie.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest jeszcze 100 tys wolnych środków, które na następnej sesji

będą one skierowane do oświaty, na zapłacenie ZUS-u w jednostkach oświatowych.

Radna A. Stępień zauważyła, że jeżeli jest jeszcze 100 tys zł wolnych środków z 2016 roku, to

można  10  tys  spokojnie  przeznaczyć  na  realizację  tych  wniosków  i  tych  zadań,  które  chce

realizować  „Arka”.

Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że  z  wolnych  środków  nie  można  udzielać  dotacji  dla  organizacji

pozarządowych.  Decyzja  należy  do  Rady,  ale  trzeba  wybrać,  czy  zapłacić  ZUS  pracowników

oświaty, czy wesprzeć działalność organizacji pozarządowej.

Przewodniczący Rady zapytał Radcy o możliwość przekazania dla „Arki” tych 15 tys zł z promocji

i oświetlenia świątecznego Miasta.

Radca E. Bieniowska podkreśliła,  że organizacja pozarządowa, w tym przypadku „Arka”,  może

ubiegać się o dofinansowanie w konkursie ogłaszanym zgodnie z ustawą o wolontariacie. Co roku

są przyznawane środki dla organizacji pozarządowych i „Arka” może o nie występować. Dotacja

udzielona  na  zgłoszony  wniosek  byłaby  zakwalifikowana  jako  wydatek  bieżący  i  byłoby  to

niezgodne z art 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Karnat  stwierdziła,  że  jest  to  niezrozumiałe,  bo akurat w Stalowej  Woli  mogła

„Arka” otrzymać dotację w ramach promocji miasta, a u nas nie może.

Przewodniczący J. Graniczny podkreślił, że Rada stanowi prawo lokalne i powinna przestrzegać

przepisów. Jeżeli Radca i Skarbnik mówi, że byłoby to sprzeczne z prawem, to nie należy działać.

Radny B. Borowiec stwierdził, że z tych pism skierowanych do radnych przez „Arkę” wynika, że

Arka wystąpiła o dotację z art 19 tj trybu pozakonkursowego, gdy to organizacja składa wniosek

i tu jest  - przy akceptacji wniosku – skrócenie terminu procedury do 14 dni tj 7 dni na ogłoszenie

go i 7 dni na podpisanie umowy. Organizacja pozarządowa 2x w ciągu roku może skorzystać z tej

procedury wnioskując o kwotę do 10 tys zł, czyli może w takim trybie uzyskać łącznie do 20 tys zł

dofinansowania. Zapytał Radcy i Skarbnika w którym miejscu tego wniosku „Arki” jest konflikt
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z ustawą o finansach publicznych.

Radca E. Bieniowska podkreśliła, że zgodnie z art 240 ust 2 środki muszą być zabezpieczone.

Radny B. Borowiec zauważył, że o tym, czy są środki decyduje Rada przesuwając np. środki.

Radca podkreśliła, że w takim przypadku wymagana jest zgoda Burmistrza.

Burmistrz J. Ozimek zabierając głos stwierdził że:

- do tej pory nie jest rozliczone 50 tys zł dotacji, które „Arka” otrzymała,

- wnioski, które wpłynęły są na identyczne zadanie, jak to, które już było dotowane,

- w tej chwili środków w budżecie nie ma, można rozmawiać o przyszłym roku.

Burmistrz  poinformował,  że  przeczytał  protokół  z  posiedzenia  14  listopada.  Podkreślił,  że  nie

można dotować podmiotu,  jeżeli  nie zna się struktury finansowej całej  firmy. Podpisane kiedyś

z Gminą Porozumienie zawierało obowiązek „Arki” takiego rozliczenia. W Porozumieniu z 25VI

1999r był zapis, że o rozmiarach uzyskiwanej pomocy z wszelkich źródeł KDK będzie informował

Zarząd Gminy w okresach półrocznych. Burmistrz podkreślił, że jest tu 10 lat i z żadnego półrocza

sprawozdania z „Arki” nie widział. Zlecił analizę obecnych rozliczeń. W protokole audytora jest

wskazanych  szereg  nieprawidłowości,  które  grożą  dyscypliną  finansową  burmistrzowi,  bo

zdecydowana większość środków jest przekazana na fundusz płac. Podkreślił, że przy udzielaniu

dotacji należy zbadać, czy dany cel wymaga takich środków: czy obsługa Święta Chleba i występ

Bożonarodzeniowy wymaga 200 tys zł. Może to nie jest adekwatne do rzeczywistości. Burmistrz

zaznaczył, że twardo będzie stał na stanowisku przestrzegania prawa, a bezpośrednio „Arce” ani

Burmistrz ani Rada środków przekazać nie może.

Dalej Burmistrz poinformował, że wpłynęła do niego petycja będąca doniesieniem do Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej o rozliczenie powiązań pomiędzy Motosem,

WORD-em, samorządem i  jakąś  spółką warszawską.  Taki zakres wpłynął na piśmie,  oficjalnie.

Ktoś się musi tym interesować. Domysły nie maja tu żadnego znaczenia, choć domyślać się można

o co  chodzi.  Burmistrz  podkreślił,  że  bynajmniej  nie  jest  przeciwnikiem „Arki”  i  jako  dowód

wyliczył, że przez okres jego kadencji do „Arki” przekazano 1 300 tys zł. W międzyczasie zmieniła

się jednak ustawa i bezpośrednio środków przyznać nie można. Poza tym wszyscy naciskają, że

trzeba pomóc, to niech dają tyle samo, co Gmina. Poza tym Burmistrz podkreślił, że największe

imprezy odbywają się w Stalowej Woli, to dlaczego nie w Nisku? To nie jest promocja Niska, bo

nawet  Racławice  kojarzone  są  dalej  raczej  z  kościuszkowskimi  pod  Krakowem.  Burmistrz

zauważył  też,  że  gdy  w  budżecie  wpisujemy  inwestycje  na  które  trzeba  wziąć  kredyt,  to  nie

możemy tak lekką ręką przekazywać środków budżetowych innym. Za przykładem „Arki” kluby

sportowe też chcą przyjść na sesję i domagać się pieniędzy, różne inne organizacje, czy uczący się

języków obcych też chcą dofinansowania.
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Przewodniczący J. Graniczny podkreślił, że Komisja Konkursowa przyznająca środki na realizację

zadań była jednomyślnie za „Arką”, gdy rozstrzygano konkurs. Nikt nie jest przeciwnikiem „Arki”.

Radna A. Stępień stwierdziła, że odniesie się tylko do 2 kwestii:

- Burmistrz poinformował, że Arka nie rozliczyła się z 50 tys zł dotacji. Wczoraj na posiedzeniu

Komisji Budżetowej Pani Sekretarz stwierdziła, że termin rozliczenia jest do końca listopada, czyli

do dzisiaj. Radna podkreśliła, że sprawdziła umowę w tej sprawie: „Arka” miała termin realizacji

do 30 listopada 2017r, a termin rozliczenia zadania 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Czyli

maja na rozliczenie jeszcze 30 dni.  Umowę ze strony Urzędu podpisał Burmistrz i Skarbnik. Jeśli

chodzi o wykorzystanie dotacji, to wykonała prace i przejrzała w internecie protokoły od 2012r.

Każdego roku w lutym przedstawiane jest Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

Nie ma żadnego zastrzeżenia do corocznych rozliczeń przedkładanych przez Arkę.

Burmistrz zwrócił  uwagę, że owszem, nawet jeżeli  rozliczenie może trwać, to tytuł zadania,  na

które „Arka” wnioskuje o środki jest taki sam.

Zgłosiła się Pani z publiczności, prosząc o głos.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu.

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę.

Przedstawiła  się  Pani  Jolanta  Warchoł,  reprezentująca  KDK  „Arka”.  Poinformowała,  że  od

kilkunastu lat  rozlicza dotacje udzielane i  chciała tę dotację rozliczyć już w czerwcu, lipcu,  bo

środki były już wykorzystane. W Urzędzie powiedziano, że może nastąpić rozliczenie dopiero po

czasie, który był przewidziany na realizację zadania. Dziś kończy się ten czas. Mam jeszcze 30 dni.

Podkreśliła, że przez te lata nie zdarzyło się jej rozliczyć zadania po terminie. Kiedyś dotacje były

rozliczane co pół roku i to na polecenie z Urzędu rozliczamy otrzymane środki raz w roku.

Burmistrz poinformował, że w najbliższych dniach będzie przekazany do „Arki” protokół audytora

i wspólnie trzeba będzie go przeanalizować.

Radny  B.  Lechociński  zauważył,  że  zadanie,  na  które  „Arka”  teraz  chce  pozyskać  środki

bynajmniej  nie  jest  takie  samo:  w  I  konkursie  zadaniem  było  zorganizowanie  warsztatów

tanecznych,  upowszechniających  folklor  regionalny,  zakończonych  występami  podczas  świąt

państwowych,  regionalnych  i  okolicznościowych,  organizowanych  na  terenie  Gminy  i  Miasta

Nisko.  Zadanie  z  obecnego  wniosku,  to  „Organizacja  warsztatów  tanecznych  i  wokalnych

upowszechniających tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia”. Czyli całkiem

inne zadanie.  Drugi  wniosek był złożony na zadanie:  ”Przygotowanie Koncertu Noworocznego

w wykonaniu ZPiT Racławice oraz wokalistów KDK Arka”. Raczej przed listopadem ani Bożego

Narodzenia ani Nowego Roku nie ma.
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Odniósł  się  również  do  wypowiedzi  Przewodniczącego  J.  Granicznego:  Burmistrz  przyznaje

pieniądze,  a  Rada  jedynie  zatwierdza  zmiany  w budżecie.  Jeszcze  uchwała  w  sprawie  zmiany

uchwały budżetowej nie została podjęta i z tych 30 tys zł na promocję i świąteczny wystrój miasta,

Rada może część pieniędzy przekazać na zadania „Arki” wg wniosku Przewodniczącej G. Karnat.

Burmistrz zaznaczył, że to Rada podejmuje uchwały, a Burmistrz je wykonuje.

Przewodnicząca G.  Karnat  stwierdziła,  że  wg niej,   właśnie Burmistrz  potwierdził,  że  to  Rada

decyduje  o  zmianach  w  budżecie.  Wniosek  konkretny  zgłosiła,  zapytała  więc,  czy  może  być

poddany pod głosowanie.

Pani Skarbnik M. Nabrzeska wyjaśniła, że nie jest to wniosek formalny, bo ten powinien być ujęty

w odpowiednia formę: zgłaszam wniosek formalny, zmniejszenie w dziale, rozdziale, paragrafie.

Zwiększenie w dziale, rozdziale, paragrafie.

Przewodnicząca  G.  Karnat  zauważyła,  że  zgłosiła  konkretny  wniosek  formalny,

a przyporządkowanie miejsca w klasyfikacji budżetowej powinna wskazać Pani Skarbnik, bo radni

niekoniecznie muszą się na tym znać. 

Przewodniczący zapytał o stanowisko Radcy Prawnego.

Radca E. Bieniowska stwierdziła, że wniosek jest bezzasadny w związku z art 240, ust.2 ustawy

o finansach publicznych.

Za przyzwoleniem Rady głos zabrała Pani C. Żołopa, również w imieniu „Arki”. Stwierdziła, że

dużo mówi się tu o przestrzeganiu prawa, a na posiedzeniu Komisji w dniu 14 listopada dzieci z

„Arki” były wyśmiewane, co nie jest zgodne z prawem. 14 listopada pismem, „Arka” zwróciła się

do  Burmistrza  o  przychylność,  o  wsparcie,  o  zapewnienie  dzieciom realizacji  marzeń  poprzez

uczestnictwo w tych zajęciach.  Do dziś  nie  otrzymała  Arka  odpowiedzi  i  z  przeprowadzonych

rozmów wynika,  że radni tego pisma nie otrzymali,  nawet dołączonych do niego zdjęć.  Zespół

zawsze reprezentuje Gminę Nisko i dba o promocję Gminy. Burmistrz mówi o jakichś napaściach

Pani Dyrektor, jakimś przedstawianiu się dzieci. Zapytała z jakiego powodu Burmistrz domagał się

tych danych osobowych dzieci. Z uwagi na ochronę danych, Pani dr E. Sęk nie mogła udzielić

takiej informacji, ale dzieci mogły przyjść i przedstawić się. Dalej podkreśliła, że dzieci jeżdżą za

pieniądze rodziców. Wszystko inne jest pomówieniem. Te różne działania nie są zgodne z prawem,

wbrew wielu słowom o przestrzeganiu prawa.

Przewodniczący J.  Graniczny zapewnił,  że  bynajmniej  nie  śmiał  się  z  dzieci,  ale  z  uśmiechem

przyjmował informacje. Taki ma charakter.
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Burmistrz J.Ozimek również zapewnił, że nikt nie może mu zarzucić, by negował kiedykolwiek

i gdziekolwiek pracę dzieci.  Nieprawdą jest  też twierdzenie,  że domagał się danych osobowych

dzieci. Chciał jedynie wiedzieć, ile dzieci z poszczególnych gmin. Chciał wiedzieć, jak inne gminy

dbają  o  funkcjonowanie  „Arki”.  Zwracając  się  do  Pani  Żołopy  zapytał  o  efekt  jej  pisma  do

Prezydenta RP w sprawie „Arki”. Jako źródło dotacji, to bardzo bogaty podmiot.

Pani Żołopa stwierdziła, że nie o pieniądze zwracała się do Prezydenta.

Radny B. Borowiec zauważył, że jest wniosek radnej G, Karnat, wniosek „Arki”, są wątpliwości

prawne, ale cały czas zastanawia się na jakiej podstawie twierdzi się, że takiej uchwały nie można

podjąć, że Rada nie może przenieść środków. Czy podejmując taką uchwałę Rada Miejska naruszy

prawo? Oczywiście, dalej tylko od Burmistrza zależy, czy ogłosi ten konkurs.

Radca E. Bieniowska stwierdziła, że „Arka” złożyła wniosek w innym trybie.

Zdaniem radnego B. Borowca, to nie przeszkadza, bo środki i tak muszą być.

Przewodniczący  stwierdził,  że  wobec  opinii  Radcy  wniosek  Przewodniczącej  G,  Karnat  jest

bezzasadny i w związku z tym nie będzie głosowany.

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/330/17

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

2/  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  ten  projekt  jest  skutkiem zmian  w  budżecie,  które  zawarte  są

w podjętej  wcześniej  uchwale.  Jest  to  dodatkowa pomoc  dla  Województwa  Podkarpackiego  na

kwotę  5  852,85  zł  z  przeznaczeniem  na  współfinansowanie  zadania:  „Przebudowa  drogi

wojewódzkiej  nr  858  Zarzecze  –  Szczebrzeszyn  w  msc.  Zarzecze”  .  Wyjaśniła,  że  po

przeprowadzonej procedurze przetargowej okazało się, że zabezpieczona przez Marszałka  kwota

jest niewystarczająca, żeby przetarg rozstrzygnąć i Marszałek zwrócił się o dodatkową pomoc, o

dofinansowanie tej inwestycji.

Przewodniczący  J.  Graniczny  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Budżetowej  względem

przedłożonego projektu.

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/331/17

w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (zał nr 6)
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3/ Pani Skarbnik poinformowała, że również kolejny projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia

uchwały o zmianach uchwały budżetowej. Polega ona na udzieleniu dotacji celowej w kwocie 20

tys zł dla gminy Mrocza w Województwie Kujawsko-Pomorskim na usuwanie skutków nawałnicy

z sierpnia br z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej.

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

jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/332/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza w formie dotacji celowej na

usuwanie skutków nawałnicy (zał nr 7)

4/ W sprawie projektu uchwały (zał nr 8) w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki Burmistrz

stwierdził, że w zasadzie Rada mogłaby tej uchwały nie podejmować, tak jak Kierownik W. Pracoń

informował na posiedzeniach Komisji. W dniu 27.11.2017 r. ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw została

podpisana i taryfy będą  zatwierdzane przez Wody Polskie. Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia,

ale żeby nie było jakiegoś zawirowania, to lepiej podjąć tę uchwałę. Gdy ustawa wejdzie w życie,

to uchwała przestanie obowiązywać.

Przewodniczący  M.  Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

i Gospodarki Komunalnej.

Radny B. Borowiec zapytał, czy chodzi o ustawę Prawo wodne?

Kierownik W. Pracoń przypomniał, że Rada odrzuciła poprzednie taryfy przedłożone przez MZK.

Dnia 20 października MZK złożyło poprawiony projekt taryf, są 22 grupy odbiorców, audytor nie

znalazł  błędów.  Projekt  uchwały  został  skierowany  do  Rady.  W międzyczasie  Sejm  uchwalił

nowelizację  (w dniu 27.11.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Nowelizacja ustawy wchodzi w życie w dniu 12.12.2017 r. a

więc przed planowaną datą     (1.1.2018 r.) ewentualnej uchwały. Nowelizacja przewiduje, że przez

180  dni  od  daty  jej  wejścia  (  do  11  czerwca  2018  r.)  będą  obowiązywać  taryfy  które  są

obowiązujące w dniu 12 grudnia 2017 r, czyli taryfy ustalone w 2016 r. MZK ma obowiązek do 11

marca 2018r złożyć nowy wniosek taryfowy do Wód Polskich. Taryfy będą wówczas zatwierdzane

na okres 3 lat.

Wyjaśnił dalej, że są  możliwości:

- Rada dziś podejmie przedłożoną uchwałę, to od 12 grudnia będą , przez 180 dni obowiązywać
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nowe taryfy przedstawione przez Prezesa MZK tj z 22 grupami taryfowymi,

- jeżeli dziś uchwała nie zostanie podjęta, to od 12 grudnia będą obowiązywać taryfy z 2016r tj

dotychczasowe, z uproszczonymi grupami taryfowymi,

Zdaniem Kierownika lepiej dla MZK, by pozostały stare taryfy, by nie wprowadzał na 180 dni tych

22 grup taryfowych w komputery. Po czerwcu, Wody Polskie i tak wszystko mogą zmienić.

Burmistrz zapytał, jakie będą skutki podjęcia tej uchwały przez Radę.

Kierownik W. Pracoń wyjaśnił, że będą od 12 grudnia obowiązywać te nowe taryfy, przy tej samej

cenie za m3 i 22 grupach taryfowych.

Zdaniem Prezesa MZK będzie inaczej: czy Rada podejmie uchwałę, czy nie, to od 12 grudnia te

taryfy  wchodzą w życie.  Ustawa powoduje  zamieszanie  i  właściwie  okaże  się,  czy  one  wejdą

w życie, czy nie. Może z mocy prawa będzie ta uchwała uchylona. Jeżeli jednak projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany, to chyba powinna być podjęta.

Burmistrz oświadczył, że podtrzymuje przedłożony Radzie projekt uchwały. Co dalej będzie się

działo, to inna sprawa, ale Burmistrz i Rada działania podjęła.

Na pytanie radnej E. Szymik o konsekwencje podjęcia przedłożonej uchwały Kierownik Pracoń

wyjaśnił raz jeszcze, że 12 grudnia Prezes naliczy taryfy wg nowych stawek, czyli z podziałem na

22 grupy taryfowe. Zaznaczył, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że Wojewoda tę uchwałę

uchyli,  bo  termin  wejścia  w  życie  byłby  od  1  stycznia  2018r-  bo  tak  wniosek  złożył  Prezes,

a ustawowa zmiana wchodzi w życie 12 grudnia.

Przewodniczący Rady zapytał o skutki finansowe podjęcia tej uchwały dla przeciętnego mieszkańca

gminy.

Kierownik W. Pracoń stwierdził, że nie ma żadnych.

Radny G. Bis zauważył, że nie można mówić, że żadnych skutków finansowych nie będzie, bo choć

cena wody pozostaje ta sama, to abonament jest od 3,5zł do 26 zł/miesiąc.

W. Pracoń wyjaśnił, że 26 zł będzie tam, gdzie jest 4 liczniki do odczytu, a 3,5 zł będzie tam, gdzie

jest jeden licznik.

Prezes  Z.  Kuziora  wyjaśnił,  że  suma  opłat  i  tak  pozostaje  bez  zmian.  Dla  indywidualnych

odbiorców, to nie będzie miało znaczenia. Te 26 zł to dla firm, które maja duże pobory wody.

Radny  B.  Borowiec  zauważył,  że  sposób  przedstawienia  tego  tematu  całościowo  jest  nie  do

zaakceptowania. Jeżeli radny wychwytuje najważniejszy temat, który zostaje całkowicie pominięty
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w czasie  procedowania,  to  wygląda  to,  że  planowana  była  ukryta  podwyżka  ceny  wody.  Jaką

gwarancję  maja  mieszkańcy,  że  to,  o  czym się  mówi,  a  nie  jest  zapisane,  nie  zostanie  nagle

zmienione. Zapytał, czy w przypadku głosowania przeciw tej uchwale będzie później możliwość

ponowienia zmian itd.

W.  Pracoń  wyjaśnił,  że  jeżeli  uchwała  nie  zostanie  dziś  podjęta,  to  od  12  grudnia  będą

obowiązywały  stare  stawki  i  stare  opłaty  abonamentowe.  I  będzie  to  ostatnie  głosowanie  nad

taryfami. Potem już tylko Wody Polskie będą decydować.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada  Miejska  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  odrzuciła  projekt  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków

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

5/ Kolejny projekt uchwały przedstawiła Pani Dyrektor ZBKiZM – K. Zybura. Poinformowała, że

opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy  Nisko

jest  realizacją  obowiązku,  który  nałożyła  ustawa  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1610). Program ten został przyjęty przez Radę Miejską w Nisku  w 2014r. 

W  uchwale  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniego  programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym

Zasobem Gminy Nisko zachodzi konieczność dokonania  zmian w związku ze sprzedażą budynku

przy ul. Wolności 12, budową budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Wyszyńskiego 19B oraz

przeprowadzonym gruntownym remontem budynku przy ul. Sandomierskiej 7 w Nisku, w którym

to budynku do tej pory znajdowały się lokale socjalne. W budynku przy ul. Sandomierskiej 7 po

zakończonym  remoncie powstanie 7 lokali komunalnych. 

Przewodnicząca G. Karnat przedstawiła  pozytywna opinię Komisji  Pomocy Społecznej  i  Zadań

Publicznych względem projektu uchwały.

Żadnych pytań nie zadano.

Rada Miejska , w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/333/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/360/14 Rady Miejskiej w Nisko z dnia 27.03.2014r w

sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy

Nisko na lata 2014-2018,  (zał nr 9)
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6/  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  Współpracy  Gminy  i  Miasta  Nisko

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”przedstawiła Pani

Sekretarz. Wyjaśniła, że Rada corocznie taką uchwałę podejmuje, żadnych większych zmian tu nie

ma. Zgłosiła autopoprawkę, że w paragrafie 9 wysokość środków na realizacje Programu wynosi

nie 200 tys zł, jak zapisano w projekcie, ale 192 tys zł. Dalej wyjaśniła, że zadania priorytetowe, na

które mogą być ogłaszane przez Burmistrza w 2018r konkursy wymienione są w paragrafie 6.

Przewodniczący  K.  Tabian  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu

względem projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w paragrafie 12, ust 3 w komisji konkursowej brak jest

radnych. Czy nie powinno być takiego zapisu.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że komisję tę powołuje zarządzeniem Burmistrz i zawsze w jej składzie są

przedstawiciele Rady Miejskie.

Zdaniem  Radcy  E.  Bieniowskiej  nie  może  raczej  przedstawiciel  organu,  który  uchwala,  być

członkiem komisji, która ocenia oferty.

Radny B. Borowiec stwierdził, że na organizacje pozarządowe jako Gmina przeznaczamy za mało

środków,  zwłaszcza,  że  2018r  będzie  rokiem wielu  rocznic.  Nawet  mniejsze  gminy  wydatkują

około1% swego budżetu na taką współpracę. Nisko zaplanowało kwotę praktycznie z roku 2012 i

jest to jedynie 0,2%. Zaproponował, by w tej uchwale nie zamykać kwoty dotacji. Proponuje zapis,

że  kwotę  dotacji  określa  uchwała  budżetowa.  Zauważył  też,  że  organizacje  sugerowały,  że  ani

słowa nie ma o terminie ogłoszenie konkursu, nie ma ram, gdy organizacja może liczyć, że konkurs

będzie  ogłoszony.  Dalej  radny B.  Borowiec  zgłosił  formalny wniosek  o  wprowadzenie  zapisu:

” Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku będą ogłaszane w następujących

terminach: i teraz w zależności, czy uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018r, czy z dniem

ogłoszenia : gdy z dniem ogłoszenia, to konkursy ofert ogłaszane są do 15 grudnia 2017r dla zadań

realizowanych w trakcie całego 2018 roku i  do 31 marca 2018r dla zadań realizowanych w II

połowie 2018 roku. 

Można też zostawić wariant taki, jak jest i wówczas proponuje wprowadzić zapis, że konkursy ofert

na realizację zadań publicznych będą realizowane w następujących terminach: do 20 stycznia 2018r

dla  zadań  realizowanych  w  trakcie  całego  2018  roku  i  do  31  marca  2018  roku  dla  zadań

realizowanych  w  II  połowie  2018  roku.  Wtedy  organizacje  wiedzą  i  nie  czekają,  czy  będzie

ogłoszenie, czy nie będzie ogłoszenia konkursu.
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Przewodniczący  Rady zauważył, że co do pierwszego wniosku, to właśnie kwota 192 tys zł jest

zapisana w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Burmistrz zwrócił uwagę, że termin ogłoszenia konkursów musi być dostosowany do uchwalenia

budżetu,  bo  nie  ogłosimy  konkursu  nie  mając  środków.  Należy  więc  przesunąć  go  do  końca

stycznia.

Pani  Sekretarz  zauważyła  też  odnośnie  przeznaczanej  na  współpracę  z  organizacjami

pozarządowymi kwotą, że ogólnie z koncesji na sprzedaż alkoholu wpływa 400 tys zł, ale od dwóch

lat z tej puli wydatkowanych jest 170 tys zł na funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych. Stąd dla

organizacji pozarządowych jest kwota mniejsza. Podkreśliła, że z tej puli też są finansowane różne

konkursy  w  szkołach,  działalność  Komisji  Profilaktyki  i  opłaty  za  wnioski  do  sądu.

Rozdysponowanie  środków  z  opłat  za  koncesję  są  określone  ustawowo.  Dodała,  że  w  roku

bieżącym na konkurs została dodatkowo przeznaczona kwota 50 tys zł z działu Kultura. Więc nie

tylko z alkoholi finansowana jest ta współpraca.

Radny B. Borowiec zauważył, że , by nie zamykać Burmistrza w działaniu, to trzeba dodać jeszcze

paragraf odnośnie tego, że w miarę możliwości finansowych mogą być ogłaszane kolejne konkursy.

Może okazać się że jest potrzeba i są możliwości, a zapis nie pozwoli ogłosić kolejnego konkursu.

Po  ogłoszeniu  przerwy  i  uzgodnieniu  zapisu   w  paragrafie  9   Przewodniczący  odczytał  jego

brzmienie: „1. Wysokość środków na realizację programu współpracy, określa uchwała budżetowa

na rok 2018.  Planowana kwota finansowania zadań to  192 000,00 zł, przy czym ostateczne kwoty

przeznaczone  na  realizację  zadań  publicznych  będą  znane  po  wejściu  w  życie  Uchwały  Rady

Miejskiej w Nisku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nisko  na rok 2018.

2. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku będą ogłaszane w następujących
terminach:
1) Do 31 stycznia 2018 roku na realizację zadań w trakcie całego roku 2018 lub jego pierwszej
połowie;
2) Do 31 marca 2018 roku na realizację zadań w drugiej połowie roku 2018;
3) Niezależnie od terminów określonych w pkt 1 i pkt 2 mogą być ogłaszane kolejne konkursy ofert

na realizację zadań publicznych w 2018 roku.”

Autopoprawka przyjęta została jednogłośnie

Więcej propozycji nie zgłoszono.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/334/17
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w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”  (zał nr 10 )

7/ Następnie, po przedstawieniu projektu uchwały przez Panią Sekretarz M. Jakubów Rada Miejska

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/335/17

w sprawie ustanowienia roku 2018 rokiem obchodów 85-lecia nadania praw miejskich miastu

Nisku  (zał nr 11 )

8/ Pani Sekretarz wyjaśniła, że proponowane zmiany w Statucie Gminy i Miasta Nisko polegają na

wydzieleniu  z  tekstu  głównego (§  9)  i  zapisaniu  w postaci  załącznika  nr  2  wykazu  jednostek

organizacyjnych. Należy też zaktualizować ich nazwy. Podkreśliła, że w przyszłości łatwiej będzie

zmienić  załącznik,  niźli  cały  tekst,  a  zmiany,  chociażby  w  nazwach  szkół  są  częste,  bo  są

przekształcane i likwidowane.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/336/17

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nisko  (zał nr 12 )

9/  Przewodniczący poinformował,  że  kolejny  projekt  uchwały  dotyczy   rozpatrzenia  wezwania

z dnia 3.11.2017 r.  do usunięcia  naruszenia prawa poprzez dokonanie zmian w obowiązującym

Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  p.n.  „Centrum  w Nisku”  -  etap  I

uchwalonym Uchwałą nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia  23.03.2015 r. 

Wyjaśnił,  że   Państwo M. i  B.  złożyli  wniosek – wezwanie  do usunięcia  naruszenia  prawa w

związku  z  dokonaniem  zmian  w  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  pn.;

„centrum w Nisku”. Wniosek ten nie zawiera wskazania znamion o naruszenie prawa, nie zostało

wskazane naruszenie interesu prawnego wnioskodawców oraz jakie paragrafy zostały naruszone.

Nie doszło do naruszenia prawa stąd projekt uchwały w sprawie odrzucenia wezwania. Plan był

wyłożony  dwa  razy  do  wglądu  i  można  było  wówczas  zgłaszać  uwagi.  Obecnie  plan  jest

zatwierdzony przez Wojewodę. Rada powinna odrzucić wezwanie.

Przewodniczący  M.  Pachla  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego

względem projektu uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/337/17
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w sprawie rozpatrzenia wezwania z dnia 3.11.2017 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez

dokonanie zmian w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

p.n. „Centrum w Nisku” - etap I uchwalonym Uchwałą nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia  23.03.2015 r.   (zał nr 13 )

10/ Projekt uchwały w sprawie przekształcenia PSP NR 6 Pani Dyrektor A. Krawiec omówiła na

wstępie sesji. Przewodniczący Rady poprosił o pytania.

Radny B. Borowiec zapytał, czy sprawa PSP NR 6 jest w NSA?

Burmistrz potwierdził.

Pani Dyrektor A. Krawiec wyjaśniła, że w NSA jest zażalenie na postanowienie Kuratora Oświaty a

w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest skarga na bezczynność Ministra Edukacji. Po zgłoszeniu

tej sprawy do sądu otrzymała Gmina pozytywną opinię co do przekształcenia szkoły w Malcach.

Przewodniczący  K.  Tabian  przedstawił  pozytywna  opinię  Komisji  Oświaty  względem

przedłożonego projektu uchwały.

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/338/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6

w Nisku w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową nr 6 w Nisku   (zał nr 13 )

11/ Pani Dyrektor przedstawiając ostatnie dwa projekty uchwał poinformowała, że we wrześniu

Gmina  Nisko  złożyła  wniosek  o  utworzenie  przedszkola  w  Zarzeczu,  a  właściwie  adaptacji

istniejących oddziałów przedszkolnych na przedszkole. Wniosek praktycznie już został pozytywnie

rozpatrzony, jutro składane są ostateczne wnioski do WUP. Ponieważ WUP chce podpisać umowy

w  grudniu,  a  muszą  być  dołączone  uchwały  Rady  w  sprawie  przystąpienia  do  Projektu

Partnerskiego  i zabezpieczenia  wkładu  własnego  –  stąd  te  projektu  zostały  wprowadzone  do

porządku  dzisiejszej  sesji.  Dodała,  że  projekt  będzie  realizowany  z  wyłonionym  w  drodze

postępowania  przetargowego  partnerem.  Partner  jest  sprawdzony,  już  w  innym  programie

współpracuje  i  sprawdza  się.  Zwróciła  uwagę,  że  wkład  własny  jest  niepieniężny,  polega  na

wynajmie  sal  od  PSP w Zarzeczu.  W ramach  projektu  otrzymamy środki  unijne  na  adaptację

pomieszczeń w wysokości ok 36 tys zł, wyposażenie dla przedszkola na ok 25 tys zł. Pozostałe

środki na wynagrodzenie nauczycieli w dodatkowym oddziale przedszkolnym dla dzieci 3-4-letnich

od 1 września 2018r.
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Przewodniczący  K.  Tabian  poinformował,  że  oba  projekty  uchwał  zostały  pozytywnie

zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła kolejno:

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/339/17

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi  IX Jakość

edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   (zał nr 14 )

U C H W A Ł Ę   Nr XLI/340/17

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach

Osi  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji

przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020.   (zał nr 15 )

Ad 9.

- Przewodniczący Rady poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się dnia 19 grudnia 2017r,

sesja końcowa, opłatkowe spotkanie Rady odbędzie się 29 grudnia 2017r.

- Radny Z. Łuka , korzystając z obecności przedstawicieli „Arki” zapytał, czemu, mimo uzgodnień

Zespół „Racławice” nie wystąpił w Zaleszanach na święcie Hubertusa?

Pani A. Rup,  wyjaśniła, że było tak zimno, że rodzice protestowali, obawiali się o zdrowie dzieci.

Nie można było już zmienić grupy, programu, ani skutecznie skontaktować się z Burmistrzem w tej

sprawie.  Organizator  imprezy też  nie  mógł  zapewnić,  że  występ  dzieci  nie  będzie  na  wolnym

powietrzu  i  ostatecznie  zgodził  się,  by  zespół  nie  przyjeżdżał,  bo  zdrowie  dzieci  ważniejsze.

Organizator sam zapewniał, że wyjaśni tę sprawę Burmistrzowi. Ze swej strony Zespół zapewnił, że

gdy tylko będzie okazja i warunki, to chętnie wystąpi dla tej widowni.

- Przewodnicząca G. Karnat poprosiła o pisemne uzasadnienie odrzucenia jej wniosku w sprawie

przeznaczenia pieniędzy dla „Arki”.

Przewodniczący zapewnił, że będzie to uzasadnienie.

- Radna A. Stępień złożyła wniosek o przygotowanie wizualizacji budynku i wyposażenia basenu

planowanego w Racławicach.
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-  Radny  B.  Borowiec   odczytał  oświadczenie  9  radnych  w  sprawie  dotowania  organizacji

pozarządowych a szczególnie  „Arki”( zał nr 16).

- Radny B. Borowiec poinformował, że wraz z radną A, Stępień reprezentował Radę w związku ze

śledztwem w sprawie wody wszczętym na wniosek Pana Burmistrza.  Poinformował,  że złożyli

wniosek o rozszerzenie tego śledztwa o te rzeczy, które najbardziej bulwersowały opinię publiczną.

-  Przewodniczący  Rady  ostro  zareagował  na  wystąpienie  radnego  Borowca.  Stwierdził,  że  nie

będzie tolerował podejmowania takich stanowisk, że jakoby tylko 9 radnych zna prawo i rozumie,

jakie uchwały podejmuje. Zapewnił, że każdy radny świadomie głosuje i ma świadomość jaka jest

rola radnych i jaka Burmistrza. Wygłoszone oświadczenie, to czysty populizm i nie powinno to

mieć miejsca na posiedzeniu Rady.

-Radny B. Borowiec domagał się przegłosowania tego stanowiska przez Radę.

Przewodniczący Rady uznał ten wniosek za bezprawny.

Radna G. Karnat zwróciła uwagę, że istotą tego stanowiska było tylko to, że radni nie mają nic

przeciw dofinansowaniu Arki. 

Przewodniczący Rady zamknął XLI sesję Rady Miejskiej o godz 17.20.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała M. Kopeć

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Waldemar Ślusarczyk
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