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P R O T O K Ó Ł    Nr XLII/17 

 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 19 grudnia 2017r 

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku 

 

 XLII sesję Rady Miejskiej VII kadencji otworzył o godz 13.00 Przewodniczący – 

W. Ślusarczyk. 

Przywitał przede wszystkim przedszkolaków z Przedszkola Nr 1, grupę 4-latków wraz z Panią 

Dyrektor i opiekunami grupy, którzy dla Burmistrza, Z-cy Burmistrza i radnych Rady Miejskiej 

złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 

i podziękowania za doposażenie placówki w roku bieżącym, co poprawiło warunki zarówno 

przedszkolakom jak i personelowi. Dzieci zaprezentowały krótką a sympatyczną część artystyczną. 

 Przewodniczący Rady 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 30 listopada 2017r. 

3. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

4. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza. 

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

6. Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 

2018-2026. 

8. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały budżetowej na 2017r, 

2) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2018. 

10. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

W imieniu Burmistrza Pani Skarbnik zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia 

projektów uchwał w sprawie: 

- pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego, 

- pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego, 

- pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego. 

Wyjaśniła, że ta pomoc jest zapisana w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018, ale żeby jej 

udzielić Rada musi podjąć te uchwały. Są to uchwały okołobudżetowe. 
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Przewodniczący zaproponował, by projekty te umieścić w pkt 9, pdpkt 3/ pomoc dla Powiatu 

Niżańskiego w wysokości 100 tys zł, pdpkt 4/ pomoc dla Powiatu Niżańskiego – 30 tys zł i pdpkt 5/ 

pomoc dla Województwa Podkarpackiego. 

Radna A. Stępień zwróciła uwagę, że na poprzedniej sesji zgłosiła wniosek o prezentację projektu 

budynku i wyposażenia basenu w Racławicach. Zwracała uwagę, że przed podjęciem uchwały 

budżetowej radni powinni zapoznać się z dokumentacja basenu. Dostępna w Urzędzie 

dokumentacja, to kilka tomów, kilkaset stron. Przewodniczący informował wówczas, że taki sam 

wniosek wypłynął od Komisji Rozwoju Gospodarczego i będzie realizowany. Zapytała więc 

w którym punkcie sesji będzie ten wniosek realizowany. 

Przewodniczący stwierdził, że zainteresowani mogą obejrzeć dokumentację, czy wizualizację 

dostępną w Urzędzie, a ewentualne szczegóły w wolnych wnioskach lub na następnej sesji. 

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Zmieniony porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 

Ad 2. 

Protokół sesji z 30 listopada 2017r przyjęto jednogłośnie bez uwag. 

Ad 3. 

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

- odbyło się sprawozdawcze, podsumowujące zebranie osiedlowe Osiedla Tysiąclecia, 

- w ZS Nr 3 odbył się Festiwal Nauki, dobrze przygotowana impreza przez uczniów i nauczycieli, 

- SP Nr 5 przygotowała dla dzieci Mikołajki, 

- Burmistrz uczestniczył w Jasionce w konferencji dotyczącej środków unijnych w następnych 

okresach długoterminowych. Nie podawano szczegółów, ale zarys możliwości finansowania. 

- odbył się bieg mikołajkowy z udziałem ponad 100 uczestników, gratulacje dla organizatorów, 

impreza z udziałem uczestników nawet z Rzeszowa, Jarosławia itp. Impreza dobra, choć trochę 

schowana, bo w lesie. W przyszłym roku trzeba rozpocząć od stadionu, będzie bardziej widoczna. 

- odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów. Przewodniczącą 

ponownie wybrano Panią Krasny. 

- została podpisana umowa na most przy ul. Zielonej z Wojewodą, kwota 30 tys zł, 

- odbył się Zarząd PSJST w Rzeszowie, omawiane były założenia i plan pracy na 2018 rok, 

- odbyło się w Rudniku zebranie ogólne Ochotniczych Straży Pożarnych z całego Powiatu, 

dotyczyło szkolenia strażaków w 2018 roku a przy okazji było to spotkanie opłatkowe, 

- Burmistrz spotkał się z dowódcą Garnizonu, omawiane były plany współpracy na przyszły rok, 

planowane jest większe zaangażowanie wojska w obchody Jubileuszu Miasta Niska. 

- odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Niżańskiego, było to podsumowanie 

programu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. 
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- zmarł Zasłużony dla Miasta, były Dyrektor „Nimetu” - Z. Kotlik, 

W sprawie zadań inwestycyjnych Burmistrz poinformował, że: 

- zakończony został most na Barcówce, oddany do użytku, trwa rozliczanie inwestycji, 

- w trakcie jest realizacja ścieżki rowerowo-pieszej wokół zbiornika w Podwolinie, zadanie 

zagrożone jeśli chodzi o wykonanie w roku bieżącym ze względu na bardzo grząski grunt, 

- zakończony został plac zabaw na Zasaniu, 

- zakończona termomodernizacja budynku Ul. Sandomierska 7, 

- zakończono remont Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Wsi, 

- na ukończeniu jest realizacja sali gimnastycznej w Zarzeczu, trwa rozliczanie, 

- remont instalacji wod-kan w ZS Nr 3 jest w toku, 

- bez zakłóceń przebiegają prace przy realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego, 

wykonane ławy fundamentowe, całość ponad gruntem, 

- oświetlenie uliczne: pierwszy przetarg unieważniony z powodu ceny, ogłoszony następny, 

wykonawca już wyłoniony, jest poślizg w czasie, ale będzie realizacja zadań, 

- podpisana umowa na realizację kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Wolinie, odcinki nie są duże, 

po 300m, ale załatwiają duże zapotrzebowanie, 

- wczoraj podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie zadań 

oświatowych w programach miękkich, 

- przekazany został plac pod budowę elementów lekkoatletycznych w Zarzeczu, dofinansowanie 

z MEN, 

- unieważniony został przetarg na budowę kanalizacji w Nowosielcu, oferta przekracza o ponad 4 

mln zł zaplanowane środki, 

- podpisana została umowa na wykonanie remontu DK w Wolinie, 

- również podpisana została umowa na wykonanie podgrzewalni posiłków w PSP Nr 5. 

Burmistrz zauważył, że pojawiła się nowa tendencja w inwestycjach: koszty wykonania każdej 

wzrastają o 30-40% od kwoty planowanej na tę inwestycję. To jest niespotykane, bo ok 10% byłoby 

do przyjęcia, ale tak duża różnica jest rzeczą niemożliwą do zaakceptowania. Przetargi są 

unieważniane i ogłaszane od nowa. 

Do przedstawionej informacji Burmistrza nie zadano żadnych pytań. 

Ad 4. 

Pani Skarbnik M. Nabrzeska przedstawiła krótko projekt uchwały budżetowej na rok 2018. 

Poinformowała, że przy uchwalaniu budżetu Gminy obowiązuje uchwała z 10.11.2010r w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przypomniała, że zgodnie z §5 tej uchwały Komisje 

proponujące wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie 

uchwały budżetowej, zobowiązane są do wskazania źródła jego finansowania, wraz z 
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uzasadnieniem proponowanych zmian. Drugi ważny zapis stanowi, że bez zgody Burmistrza, Rada 

Miejska nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian, powodujących 

zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu 

Gminy. Podkreśliła, że te zapisy wynikają z art 240 ustawy o finansach publicznych. Dodała, że 

ustawa o finansach narzuca też pewne ograniczenia dla organu stanowiącego: organ stanowiący nie 

może uchwalić budżetu, gdy planowane wydatki są wyższe niż planowane dochody bieżące (art 

242), również, gdy spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów 

ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji jej dochodów 

bieżących plus dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszoną o wydatki bieżące, do dochodów 

ogółem budżetu. Przy konstruowaniu budżetu brane są pod uwagę wykonania budżetu z trzech 

ostatnich lat ( 2015, 2016 i do września 2017). 

Budżet na 2018r przedstawia się następująco: 

 Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w kwocie 95.889.652 zł w tym: 

a) bieżące w kwocie 68.528.325 zł, 

b) majątkowe, inwestycyjne w kwocie 27.361.327 zł. 

 Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 88.486.659,00 zł 

w tym: 

a) bieżące ( dotacje, subwencje, podatki i opłaty lokalne) w kwocie 74.408.422,00 zł 

b) majątkowe (sprzedaż majątku i dotacje na inwestycje) w kwocie 14.078.237,00 zł. 

Planowany deficyt budżetu wynosi 7 402 993 zł. 

Nadwyżka operacyjne, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana 

jest w kwocie 5 880 097 zł. 

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 566 192 zł w tym spłata pożyczek i kredytów 

zaciągniętych w latach wcześniejszych. 

Przychody to kwota 7 969 185 zł. Są to przychody z kredytu i są przeznaczone na pokrycie deficytu 

w wysokości 7 402 993 zł oraz na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 566 

192 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała też, że Projekt budżetu opracowano w oparciu o ustalenia Ministra 

Finansów w zakresie subwencji ogólnej  i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

Wojewody Podkarpackiego w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych a także w oparciu o kalkulację dochodów własnych. 

Kwoty te nie są jeszcze ostateczne i mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej przez 

Sejm. Burmistrz wspólnie z Komisją Budżetową uzgodnili, że w roku 2018 nie będą zmienione 

stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz podatku rolnego. Subwencja 

oświatowa ulegnie zwiększeniu o kwotę 328.639 zł. Subwencja wyrównawcza ulega zwiększeniu   
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o kwotę 402.478 zł natomiast część równoważąca subwencji ogólnej zwiększy się o kwotę 6.546 zł. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 1.945.535 zł. 

Dotacje Wojewody Podkarpackiego na pomoc społeczną i rodzinę w stosunku do kwoty wyjściowej 

na 2017 r. ulegają zwiększeniu o 2.209.253 zł. 

Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne wyniesie 11.186.727 zł. 

Wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań własnych, realizowanych przez Urząd Gminy 

i Miasta i jednostki budżetowe i instytucje kultury. 

Środki na dotacje są przedstawione w załączniku do projektu uchwały budżetowej. 

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 27.361.327 zł. 

Wszystkie wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym zadań 

inwestycyjnych jako materiały towarzyszące do uchwały budżetowej. 

Wydatki na pomoc społeczną zostały zabezpieczone w pełnej kwocie. Dotacje na zadania publiczne  

są również w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zadłużenie na koniec roku budżetowego wyniesie 8 007 485 zł. 

Podkreśliła, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, natomiast wydatki 

stanowią nieprzekraczalny limit. 

Ad 5. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie zostaną odczytane wszystkie trzy opinie 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i polecił Wiceprzewodniczącym odczytać kolejno (zał nr 1): 

- Opinię o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Nisko na rok 2018, 

- Opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę i Miasto Nisko na rok 

2018, 

- Pozytywną opinię na temat  przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z objaśnieniami. 

Ad 6. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej na temat 

projektu budżetu Gminy na rok 2018. 

Pozytywną opinię Komisji względem projektu uchwały przedstawili kolejno: 

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – M. Pachla, 

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – K. Tabian, 

- Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych – G. Karnat oraz 

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – J. Graniczny. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Kotuła poinformował, że Komisja zapoznała się  

z zapisami projektu uchwały budżetowej na rok 2018. 

Radna A. Stępień stwierdziła, że w zestawieniu tabelarycznym jest wymienionych 48 zadań, 
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a zakres rzeczowy obejmuje tylko 42 zadania. Zapytała dlaczego brakuje opisu 6 zadań? Dalej 

zapytała na jakie zadanie inwestycyjne zostanie przekazana kwota prawie 8 mln zł kredytu? Do 

których zadań Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych? Przypomniała 

też, że w czerwcu Burmistrz obiecywał, że proces przygotowania dokumentacji na krytą pływalnię 

w Racławicach zostanie zakończony w III kwartale. We wrześniu Burmistrz informował, że 

dokumentacja jest skończona, ale trwa faza analiz i korekt. W budżecie jest zapisana kwota 3 mln 

zł. Zauważyła, że ciężko jest zagłosować za inwestycją, która nie wiadomo jak wygląda. 

Dokumentacja, to kilkaset stron. Jest bardzo szczegółowa i nie wszystkie szczegóły interesują 

radnych. Chodzi o zasadnicze sprawy.  Stwierdziła, że Przewodniczący Rady wprowadził radnych 

w błąd, bo zapewniał, że wizualizacja obiektu będzie przedstawiona. Rada ma zdecydować 

o wydatkowaniu 3 mln zł, a nic nie wie o obiekcie. Zaznaczyła, że i Burmistrz zapewniał, że 

wizualizacja będzie przygotowana. 

Zdaniem Przewodniczącego J. Granicznego Burmistrz dziś potwierdził, że na 29 grudnia ta 

wizualizacja będzie przygotowana a dokumentacja w Urzędzie się znajduje i można ją analizować. 

Przewodniczący Rady również zapewnił, że na następną sesję szczegółowa informacja wraz 

z wizualizacją basenu będzie przygotowana. 

Radny B. Borowiec, zabierając głos, stwierdził, że jak co roku Klub Radnych PS-G przygotował 

stanowisko w sprawie projektu uchwały budżetowej i chciałby je zaprezentować. Podkreślił, że 

uwagi i zastrzeżenia do budżetu należy przyjąć jako merytoryczny głos będący wyrazem głębokiej 

troski o przyszłość Naszej Gminy. Zauważył, że pod względem formalnym budżet jest opracowany 

prawidłowo. Jednak, zdaniem Klubu, to jest budżet na którym piętno wywierają  przyszłoroczne 

wybory samorządowe. Jest to budżet, w którym, z wniosków złożonych przez Klub Radnych PS-G 

nie zostało prawie nic uwzględnione, chociaż zasadność wielu z nich nie budziła wątpliwości. 

- Zauważył, że po niedawnym skażeniu wodociągu bakteriami coli, w TVP Rzeszów podano 

informację, że przyczyną zatrucia bakteriami coli były prawdopodobnie ponad 30-letnie rury 

wodociągowe, a ich wymianę samorząd Niska planuje na przyszły rok. W przedstawionym przez 

Pana Burmistrza budżecie nie ma ani jednej złotówki na ten cel. Jak to wyjaśnić mieszkańcom. 

- Dalej zapytał, co powiedzieć mieszkańcom, którzy również uważają za najważniejsze dla 

przyszłości   i rozwoju  Gminy uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W tym budżecie nie ma ani 

jednej złotówki na wkład własny do projektu w ramach RPO 2014-2020, na dofinansowanie 

projektów na uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Taki konkurs ogłoszono w sierpniu br. a nabór 

wniosków trwa do 31 grudnia br. Kwota dofinansowania wynosi aż 85% co oznacza, że dla 

inwestycji o wartości 10 mln. można uzyskać aż 8,5 mln. Podkreślił, że bez terenów 

inwestycyjnych nie jesteśmy konkurencyjni. 

- Przypomniał, że Pan Burmistrz w 2010 roku wpisał w swój program wyborczy odwodnienie 
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Osiedla Tysiąclecia. Obiecał zrealizować tę inwestycję w tej kadencji, a w przedstawionym  

budżecie nie ma ani jednej złotówki na ten cel. Jak to wyjaśnić mieszkańcom Osiedla?   

-  Zapytał, co powiedzieć osobom powyżej 60 roku życia dla których kolejny rok z rzędu Klub 

wnioskował o zabezpieczenie w budżecie środków na darmowe szczepienia przeciw grypie i którzy 

liczyli na nie.  Pan Burmistrz stwierdził, że: „Związek Emerytów i Rencistów rozeznał sytuację 

i nie ma zainteresowanych szczepieniami”? Zdaniem radnych Klubu wyborcy mówili zgoła coś 

odmiennego. 

-  Co należy powiedzieć mieszkańcom czekającym na remonty dróg? Skoro rezerwuje się środki 

w budżecie na remonty dróg, to dlaczego Rada Miejska nie może dostać wykazu ulic, które będą 

w danym roku remontowane? 

W opinii Klubu PS-G w przedłożonym Radzie budżecie nie ma oczekiwanego zwiększenia 

środków na dotacje dla organizacji działających w obszarze sportu, kultury i innych społecznie 

użytecznych celów. Radny B. Borowiec zauważył, że w stosunku do dochodów budżetu mamy 

wręcz do czynienia z realnym spadkiem dofinansowania. Radny stwierdził, że w wielu gminach 

przyjęto jako niepisany standard, że wartość dotacji dla całego „pożytku publicznego” powinna 

oscylować w granicy 1% dochodów gminy a nie jak u nas jedynie 0,2% dochodów gminy. 

Przedstawiony projekt budżetu przewiduje 8 milionowy deficyt na przyszły rok, który ma zostać 

pokryty kredytem komercyjnym. Nowy dług zaciągany jest na spłatę starego kredytu oraz pokrycie 

dziury budżetowej. Pod tym względem to nie jest najlepszy z budżetów. Z 8 milionowego kredytu 

jedynie 3 mln ma zostać przeznaczone na budowę krytej pływalni, której projektu mieszkańcy nie 

widzieli na oczy, a której budowa z uwagi na procedury przetargowe ma nikłe szanse, że ruszy 

w 2018 roku. Zdaniem Klubu PSG decyzja o zaciągnięciu kredytu komercyjnego, spowoduje 

wzrost kosztu całego przedsięwzięcia, ale co gorsza w przyszłości spowoduje ograniczenie 

możliwości inwestycyjnych Gminy i może spowodować wzrost podatków.  Jeśli Gmina chce 

zaciągnąć kredyt komercyjny to zabezpieczeniem jego spłaty powinna być umowa dofinansowania. 

B. Borowiec zauważył, że jednym z priorytetów Klubu PS-G była budowa krytej pływalni.  Radny 

Borowiec podkreślił, że wnioskowali o pozyskanie w tym celu możliwych dotacji i dofinansowań. 

Jednak Pan Burmistrz do tej pory nie przedstawił żadnych dokumentów świadczących o złożeniu 

przez Gminę wniosków na pozyskanie zewnętrznych środków na finansowanie tej inwestycji.  

 W imieniu Klubu radny Borowiec przyznał, że z niepokojem odnotowali fakt, o którym donosiła 

prasa w październiku br., na temat stanowiska Ministerstwa Sportu. 

Dalej radny B. Borowiec zauważył, że Burmistrz zapewnia, iż kondycja finansowa Gminy jest 

dobra, bo wskaźnik zadłużenia jest niski. Przyznał, że owszem, źle nie jest, ale nie można 

zapominać, że dużą częścią dochodów gminy jest dotacja z budżetu państwa na program 500+ (w 

2018 roku to prawie 14 mln zł). Bez środków z programu  500+ i bez kredytu, dochody gminy 



8 

w 2018 roku wynosiłyby nie 88 mln, a jedynie 66 mln. Przypomniał, że w 2012 roku, bez programu 

500+ , dochody gminy wynosiły 71 mln. 

Duże obawy – w opinii Klubu -  budzi perspektywa słabej skuteczności pozyskiwania środków z 

funduszy zewnętrznych. Widać to w wieloletniej prognozie finansowej gdzie dotacje majątkowe 

zaplanowano w 2018 roku na prawie 13 milionów, a w 2019 roku tylko na niecałe 5 milionów. To 

prawie trzykrotny spadek. 

 W tym momencie Przewodniczący Rady przerwał wystąpienie radnego B. Borowca 

tłumacząc, że przysługujący na wypowiedź czas się skończył. 

Radny B. Lechociński zgłosił wniosek formalny: w sprawie zadania „Podtrzymywanie 

i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturalnej”, gdzie jest zaplanowana kwota 50 tys zł, o jej zwiększenie 

do 150 tys zł. Jest to dział 921, rozdział 92195. To zbyt mała kwota jak na rok 100-lecia odzyskania 

niepodległości. Zaproponował dodatkową kwotę wziąć z ogólnej rezerwy budżetowej. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że wg uchwały Rady Miejskiej w sprawie prac nad projektem 

budżetu na rok przyszły, proponując zwiększenie wydatków wnioskodawca powinien wskazać 

źródło finansowania tych wydatków wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian. To radny 

uczynił. Zauważył jednak, że następny zapis tej uchwały mówi, że bez zgody Burmistrza ani 

zmniejszenie dochodów, ani zwiększenie wydatków nie może być dokonane. 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Burmistrz J.Ozimek podkreślił, że nie wnosi zmian do projektu 

budżetu na rok 2018. 

W związku z tym Przewodniczący stwierdził, że nie może poddać tego wniosku pod głosowanie. 

Radny G. Bis stwierdził, że w związku z dużym deficytem budżetu widzi możliwość przeniesienia 

pewnej kwoty – ok. 700 tys, może być mniej, nie więcej -  z działu 750, rozdział 75023. 

Porównując budżet ubiegłoroczny mamy tu zwiększenie środków o 700 tys zł. W paragrafie 4010 

jest kwota 4 900 000zł. Analizując kwoty wynagrodzeń i pochodnych nie powinna ta kwota 

odbiegać od kwoty z ubiegłego roku tj. 4 200 000zł. Czy można więc te 700 000 zł przenieść na 

inwestycje, na które brakuje? 

Odpowiadając Pani Skarbnik wyjaśniła, że fundusz płac został skalkulowany na podstawie: 

- plan funduszu płac 2017r – 4 200 tys zł, planowany jest wzrost wynagrodzeń 7%, ustawowo 294 

tys zł, odprawy emerytalne dla 6 osób to kwota 159 tys zł, nagrody jubileuszowe dla 10 osób to 

kwota 70 tys zł. Pozostaje kwota 13 tys zł, ale jest to rok wyborczy i możliwe, że trzeba będzie 

wypłacić ekwiwalenty za urlop i odprawy. Razem jest to kwota 4 735 000 zł. W ślad za tym idą 

zwiększenia składek ZUS: 178 tys zł. Więc oszczędności w funduszu płac nie ma. 

Radny S. Naprawa zapytał, dlaczego Przewodniczący Rady przerwał radnemu B. Borowcowi 

prezentację stanowiska Klubu PSG względem projektu uchwały budżetowej. 
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Przewodniczący wyjaśnił, że Statut ogranicza czas wystąpień radnych w danym temacie. 

Radny B. Borowiec zauważył -odnośnie wniosku B.Lechocińskiego – że zgodnie z wyrokiem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2014r rada gminy może ustalić wysokość wydatków w 

kwocie innej niż przewidywał projekt organu wykonawczego, może dokonać przesunięć na inne 

zadania, czy też wprowadzić nowe zadanie, nieujęte wcześniej w projekcie budżetu. Warunkiem 

jest, by nie spowodować deficytu. Przykładem na naszym budżecie jest decyzja o ul. Krzywej. Jest 

więc taka możliwość, ale musi być zgoda Rady. 

Zdaniem Radcy E. Bieniowskiej jest to wyrok jednostkowy. 

Burmistrz J. Ozimek odpowiadając na pytania podkreślił, że w roku to chyba najtrudniejsza chwila: 

zrealizować wszystkie wnioski jest rzeczą niemożliwą. Potrzeby są do zrealizowania na 5 

przyszłych budżetów. Trzeba ograniczyć potrzeby do możliwości finansowych. Burmistrz 

podkreślił, że świadomość potrzeb o których mówił radny B. Borowiec ma, ale wie, że do ich 

zrealizowania do budżetu należałoby dołożyć 15 – 20 mln zł. Środki unijne, to nie taka prosta rzecz 

do pozyskania. Burmistrz wymienił tylko niezałatwione wnioski organizacji pożytku publicznego: 

- ZHP na 100-lecie działalności wystąpiło o 50 tys zł dotacji, 

- Klub Sportowy – ponad 200 dzieci zrzeszonych – wystąpił o 30 tys zł, 

- pozostałe kluby sportowe – o 30 tys zł, 

- Państwowa Straż Pożarna – o 200 tys zł, 

- Policja o 30 tys zł, 

- Szpital Powiatowy o 300 tys zł, 

- „Arka” – 200 tys zł. Razem to 700 tys zł, a efekt niewymierny. By to zrealizować, należałoby coś 

z budżetu wyciąć. Burmistrz wyjaśnił, że w szczegóły zagłębiał się nie będzie, ale pieniądze 

z kredytu są przewidywane zwłaszcza na budowę krytej pływalni i salę gimnastyczną w PSP Nr 1. 

Zauważył, że jest Burmistrzem już trzecią kadencję, żadnego budżetu pod wybory nie projektował 

i tego typu insynuacje są nie na miejscu. Owszem, dokumentacyjne prace się przeciągają, były 

opóźnienia, ale już wszystko jest przygotowane do ogłaszania przetargu. Raz jeszcze podkreślił, że 

przetarg na Nowosielec unieważniony został ze względu na cenę. Będzie ogłaszany następny. 

Szczepienia przeciw grypie: lepszej reprezentacji grupowej niż te 150 osób ze Związku Emerytów 

i Rencistów nie ma. Jeżeli są indywidualne potrzeby, to należy zgłaszać. Będą zorganizowane. 

Wizualizacja basenu będzie przygotowana, choć w ograniczonym zakresie, bo całość jest zbyt 

obszerna. Co do środków zewnętrznych, Burmistrz przypomniał, ile razy w ciągu roku informował 

jakie są przesunięcia w naborze wniosków. Sprawa basenu przeciągała się, bo nawet odrolnienie 

gruntów trwało rok. Teraz jest wszystko gotowe. Burmistrz przyznał, że budżet jest napięty i rok 

2018 a nawet 2019 będą bardzo trudne. Zauważył jednak, że czynniki zewnętrzne: Urząd 

Statystyczny, Wojewoda , Marszałek, media oceniają naszą Gminę wysoko (7; 5 miejsce w  skali 
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Województwa), a tu tyle zastrzeżeń i obaw. Czy inne gminy  mają tak doskonałe budżety? 

Burmistrz stwierdził, że osobiście jest zadowolony i ma satysfakcję, że przez okres 11 lat, Nisko nie 

wypadło w rankingach poza 10 najlepszych gmin Województwa. Jest to powód do dumy dla 

wszystkich. Zapewnił, że jeśli Ministerstwo Sportu ogłosi nabór na projekty dotyczące budowy 

basenów, to na pewno wniosek zostanie złożony. 

Burmistrz odniósł się również do tematu „Arki”. Podkreślił, że nie jest wrogiem „Arki”. 

Problemem „Arki” są pieniądze, a nie Burmistrz czy Rada. W budżecie nie ma możliwości 

zapisania dotacji dla „Arki”. Są zapisane pieniądze na realizacje zadań. Burmistrz poinformował, że 

ma pismo z Diecezji informujące, że Kuria nie jest przeciwna ewentualnemu przejęciu KDK 

„Arka” przez Gminę. Deklaruje gotowość do rozmów. Burmistrz podkreślił, że na koniec 

przyszłego roku będzie oddany nowy obiekt NCK, będzie baza lokalowa i stać Gminę na przejęcie 

ZPiT „Racławice” wraz z kadrą. 

Sprawa odwodnienia terenu: Burmistrz podkreślił, ze na posiedzeniach Komisji informował, że 

sprawy odprowadzenia wód opadowych z Oś. Tysiąclecia nie podejmowaliśmy z uwagi na nową 

ustawę o wodach. Czekamy na rozporządzenia i decyzje do tej ustawy. Prawdopodobnie większość 

wód opadowych musi być rozsączona po gruncie, a nie odprowadzona do ścieków. W najbliższym 

czasie się to wyjaśni. 

Burmistrz podkreślił, że z uprawnień decydowania o kolejności remontów dróg nie rezygnował 

i nie rezygnuje. Po uchwaleniu budżetu, wraz z pracownikami od dróg zdecyduje, które drogi są w 

najgorszym stanie i  w jakiej kolejności będą remontowane. 

Radna A. Stępień zapytała o zadanie pn: „Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku” - 

kwota 120 tys zł. Co się w tej kwocie mieści? 

Burmistrz wyjaśnił, że obecny plac zabaw nadaje się tylko do likwidacji. Musi być wybudowany od 

podstaw, zwłaszcza, że obiekt jest odnowiony, estetyczny, pozostał tylko ten plac zabaw do 

wykonania. 

Radny B. Borowiec stwierdził, że gratuluje Burmistrzowi wysokiej pozycji Gminy w rankingu 

„Nowin”, ale zauważył równocześnie, że w rankingu ogólnopolskim, na 258 miast będących 

siedzibą samorządów powiatowych, w poziomie zamożności spadliśmy na miejsce 254. Podkreślił, 

że Klub Radnych PSG nie krytykuje totalnie projektu budżetu na rok przyszły, a jedynie chce 

zwrócić uwagę, że należy patrzeć dalej, niż na rok przyszły. Wzięcie kredytu skutkuje daleko 

w przyszłość. Zdaniem radnych Klubu PSG konsekwencją przyjęcia budżetu w takim kształcie 

może być wcześniej czy później podwyżka podatków dla mieszkańców i znaczne obniżenie 

możliwości finansowych gminy. W ich opinii właśnie ten czarny scenariusz kreśli wyraźnie 

wieloletnia prognoza finansowa, w której prognozuje się, że dochody gminy w 2019 roku będą 

niższe aż o 10 mln zł a w 2020 roku będą niższe aż o14 mln zł, w stosunku do 2018 roku. 
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Radny B. Borowiec zaznaczył, że wprawdzie nawet w Klubie jednomyślności co do oceny projektu 

budżetu na 2018r nie było, ale w imieniu tych radnych, którzy myślą tak samo jak on wnioskuje 

o podjęcie dalszych prac nad projektem budżetu np. w kwestii zgłoszonej przez radnego B. 

Lechocińskiego i przełożenie głosowania nad uchwałą budżetową na następną sesję Rady Miejskiej 

tj na 29.12.2017r. W przypadku braku akceptacji dla tej propozycji zgłasza wniosek formalny 

o głosowanie imienne nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018 z uwagi na zaciągany 

kredyt, który zaważy na kondycji Gminy w latach przyszłych. 

 Przewodniczący Rady wyraził zdziwienie i przypomniał, że przy uchwalaniu budżetów 

w latach poprzednich radny B. Borowiec zawsze krytykował, że nie zaciąga się kredytów 

a potrzeby inwestycyjne są bardzo duże. 

Burmistrz przypomniał, że gdy zaczynał pierwszą kadencję wysokość rocznej spłaty kredytu 

wynosiła ok 1,5 mln zł. Z prognozy na lata przyszłe nie widać żadnego dramatu po zaciągnięciu 

tego kredytu. Oczywistą rzeczą jest konieczność oddania zaciągniętego kredytu, ale to jest 

normalne. Jeżeli zaś kredytu nie weźmiemy, to tych planowanych inwestycji nie zrealizujemy. 

Podkreślił, że zaciągnięcie kredytu nie grozi zarządem komisarycznym, bo widać z dokumentów, że 

jest to obciążenie możliwe do uniesienia przez Gminę. Średnio będzie ok 1,5 mln zł do spłaty. 

Trzeba tylko uważać, by w którymś momencie nie przeinwestować i spowodować zadłużenia nie do 

spłacenia. Burmistrz podkreślił, że jest rezerwa w postaci podatku tj 4,5 mln zł nie ruszane od 11 

lat. Burmistrz przyznał, ze rok przyszły będzie trudny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ale 

pojawia się dodatkowa możliwość aplikowania o środki w ramach „Błękitnego Sanu”. Do tej pory 

ten projekt nie funkcjonował, ale są oznaki, że zafunkcjonuje. To jest również szansą dla Niska. 

Generalnie Burmistrz podkreślił, że przy takim stanie zadłużenia jest spokojny o budżety 

najbliższych 5 lat. 

J. Graniczny – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zauważył, że nie jest planowany 

kredyt komercyjny na przejedzenie, ale kredyt na inwestycje, które maja zapewnić rozwój Gminy. 

 Burmistrz uzupełnił informację o terenach inwestycyjnych. Wyjaśnił, że jest po rozmowach 

z firmą, która jest gotowa zainwestować w Nowosielcu na obszarze ok 25-30ha. W tej chwili 

rozgrywa się batalia o linię energetyczną, która przebiega centralnie przez tereny gminne. 

Prawdopodobnie uda się podwyższyć słupy, by nie zagrażały ewentualnym halom, droga jest 

projektowana, możliwe, że firma sama ją wykona, bo będzie jej potrzebna, jest zapewnienie MZK, 

że przyłącz wody jest możliwy do wykonania, jeżeli zechcą w tym partycypować. Dobrze się 

składa, że będzie skończony plan przestrzennego zagospodarowania na tamten teren. Firma 

wystąpiła oficjalnie o możliwość kupna tego terenu. Burmistrz poinformował, że powołał Zespół, 

który będzie opiniował tego typu sprzedaże gruntu, możliwości poboru piasku pod budowę S19, 

obwodnicę Niska. Poinformował też, że i w Zarzeczu sprawa terenów inwestycyjnych ruszyła, bo 
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przedsiębiorca kupił teren i buduje zakład. Wprawdzie inwestycja nie taka wielka, ale to dobry 

początek może być. Zostanie podciągnięta kanalizacja i woda do tego terenu i może pojawią się 

nowe inicjatywy. 

Przewodniczący Rady poprosił radnego B. Borowca o uzasadnienie wniosku o głosowanie imienne. 

Radny B. Borowiec wyjaśnił, że uzasadnieniem są konsekwencje  dla budżetu Gminy: w sytuacji 

gdy dochody rok później spadają (wynika to z wieloletniej prognozy) o 10 mln zł a dwa lata później 

o 14 mln zł, to wiadomo, że wskaźnik zadłużenie będzie się zmieniał na bardziej niekorzystny. 

Dodatkowo, kwoty spłaty kredytu będą powodowały utratę możliwości inwestycyjnych. 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Kotuła zauważył, że radny B. Borowiec może mieć 

wątpliwości, ale równocześnie jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, i ta nie widzi 

zagrożenia dla Gminy Nisko spowodowanej zaplanowanym na 2018r budżetem. Głosowanie nad 

projektem budżetu jest jawne i bez problemu można wskazać kto była za tym budżetem a kto 

przeciw. Każdy głosuje świadomie i odpowiedzialnie. Zauważył, że właściwie każdy budżet 

skutkuje na lata następne i ten nie jest wyjątkowy. Nie ma potrzeby uruchamiania głosowania 

imiennego. 

Wniosek radnego B. Borowca został poddany pod głosowanie. 

Przy 4 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” i 13 głosach „przeciw” Rada Miejska 

odrzuciła wniosek o głosowanie imienne na projektem uchwały budżetowej na rok 2018. 

Ad 7. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Rada Miejska w Nisku, w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących 

się” podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr XLII/341/17 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2018-2026 (zał nr 2) 

Ad 8. 

Pani Skarbnik poinformowała o autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej na rok 2018: 

1. W §1 ust 1 – Tabela: Podział dochodów wg działów, źródeł i klasyfikacji budżetowej: 

– w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa lit.a) dochody bieżące w poz. Usługi dodaje się wyraz 

„geodezyjne tj. zwroty kosztów ponoszonych przez Gminę za rozgraniczenie działek”. 

- w dziale 801 rozdziale 80195 skreśla się § 6300 a wpisuje § 6330. 

2. W  §1 ust. 2 Tabela  - Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej: 

- w dziale 600 rozdział 60004 § 6300 lit. b) „Pomoc finansowa dla Powiatu Niżańskiego” do 



13 

zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051 ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1300mb” 

skreśla się 1300mb a wpisuje 1284mb. 

3. W załączniku do uchwały budżetowej na 2018r. - Dotacje udzielane z budżetu w 2018r.: 

- w pkt II Inne dotacje podmiotowe (sektor niepubliczny) po pkt 6 dodaje się pkt 7: „7. Dział 854 

rozdział 85404 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznych 

Przedszkoli na wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 24 

000zł”. Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta dotacja jest zamieszczona w tabeli:Wydatki. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się” 

podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr XLII/342/17 

w sprawie uchwały budżetowej na  2018r. (zał nr 3) 

 

Przewodniczący pogratulował Burmistrzowi i podziękował radnym za pracę nad budżetem Gminy 

na rok 2018. 

Ad 9. 

1/ Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

Wyjaśniła, że zwiększa się plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 18.550 zł tytułem 

refundacji przez inne gminy opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na 

terenie gminy Nisko. W.w. środki przeznacza się na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy i Miasta 

Nisko w przedszkolach i oddziałach  przedszkolnych na terenie innych gmin. 

Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 28.11.2017 r. przyznał Gminie i Miastu Nisko 

na rok 2017 kwotę 50.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa 

kwota jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli 

zwalnianych, w tym także przechodzących na emeryturę. W świetle powyższego zwiększa się plan 

dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł. 

Dokonuje się także przeniesienia planu dochodów w dziale 801 rozdziale 80195 pomiędzy 

paragrafami klasyfikacji budżetowej. W.w. zmiany mają charakter czysto porządkowy i wynikają    

z podpisanych umów na realizację n.w. zadań: „Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, 

poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz 

przebudowę istniejącej sali gimnastycznej” (§ 6300,6330) oraz „Eksperymenty i programowanie 

bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”                     

(§ 2007, 2009, 2057, 2059, 6257, 6259). 
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 Poinformowała dalej, że ulega także zwiększeniu plan dochody w dziale 801 rozdziale 

80101 o kwotę 87.000 zł  z przeznaczeniem na zapłatę ZUS za m-c XII w placówkach oświatowych 

oraz w rozdziale 80113  o kwotę 13.000 zł – w związku ze wzrostem kosztem dowozu uczniów do 

szkół. Źródłem pokrycia tych wydatków w kwocie ogółem 100.000 zł nie jest jest nadwyżka 

budżetowa, jak zostało zapisane w  paragrafie 2 projektu uchwały, ale z tytułu wolnych środków 

jako nadwyżki środków pieniężnych, pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.   

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.684.363 i spłaty rat pożyczek w kwocie 760.930 zł 

nie jest nadwyżka z lat ubiegłych, ale  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, 

pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

Kolejne zmiany to przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w dziale 600 rozdział 60016 § 6050  na kwotę 15.000 zł oraz w dziale 801 rozdział 

80101 na kwotę 59.801 zł (budowa Centrum Przesiadkowego – Mobilny MOF). 

Przenosi się także plan wydatków z działu 700 rozdział 70095 w kwocie 23.578,23 

(Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7,18,47)    

– w wyniku oszczędności poprze targowych na zadanie „Dokumentacja projektowa sali 

gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Nisku” – 3.578,23 zł oraz „Wymiana przestarzałych pieców             

i kotłów na terenie GiM Nisko” – 20.000 zł – celem umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu na 

realizację tych projektów. 

W wyniku oszczędności w dziale 852 rozdziale 85215 oraz w dziale 757 rozdziale 75707 

środki w wysokości ogółem 52.000 zł przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 z przeznaczeniem 

na zapłatę ZUS w szkołach. 

Przeniesienia planu wydatków na kwotę ogółem 562 zł z działu 700 rozdziału 70095 § 4210 do 

działu 750 rozdziału 75075 § 4210 dotyczą zmian w planie funduszu sołeckiego w Nowosielcu         

i Nowej Wsi. 

Przewodniczący J. Graniczny przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej względem 

przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr XLII/343/17 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2017r. (zał nr 4) 

2/ Następnie Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr XLII/344/17 
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w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok  2018. (zał nr 5) 

3/ Pani Skarbnik poinformowała, że następny projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Niżańskiego w kwocie 100 tys zł. Będzie ona udzielona z budżetu na rok 

2018 i jest zapisana w uchwale budżetowej na 2018 rok. Zgodnie z art 216 ustawy o finansach 

publicznych wymagane jest podjęcie odrębnej uchwały w tej sprawie. Stąd projekt przedkładany 

Radzie. Przypomniała, że chodzi tu o pomoc w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku 

o dł. 1284 mb”. 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rada Miejska podjęła 

jednogłośnie: 

U C H W A Ł Ę   Nr XLII/345/17 

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego (zał nr 6) 

4/ Przedstawiając kolejny projekt uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Niżańskiego Pani 

Skarbnik wyjaśniła, że to kolejna uchwała okołobudżetowa i pomoc ta została również zapisana 

w uchwale budżetowej na rok 2018. Jest to kwota 30 tys zł, a przeznaczona jest na zadanie pn.  

„Utwardzenie terenu przy Bibliotece Pedagogicznej na ul. Paderewskiego w Nisku”. 

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

jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr XLII/346/17 

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego (zał nr 7) 

5/ Pani Skarbnik przedstawiła kolejną uchwałę okołobudżetową, dotyczącą udzielenia pomocy dla 

Województwa Podkarpackiego w kwocie 100 tys zł z przeznaczeniem  na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 858 w m. Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze w km 0+390 

– 0+965”. Zadanie to jest wpisane w uchwale budżetowej na rok 2018. 

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

jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr XLII/347/17 

w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (zał nr 8) 

Ad 10. 

1/ Przewodnicząca G. Karnat zapytała Prezesa Z. Kuziorę o kanalizację w Malcach: jest coraz 

gorzej i nic się nie dzieje w tym temacie. Jest tak, że gdy są duże opady, to nie dosyć, że ze 

studzienek wybija, to nawet w piwnicach ludziom cofa ścieki. To jest zbyt uciążliwe. Problem był 
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wielokrotnie zgłaszany i chciałaby wiedzieć jakie czynności w tym temacie zostały podjęte. 

2/ Radny B. Borowiec zwrócił się do Burmistrza w sprawie wyremontowanej ul. Tysiąclecia: jest 

ogromna kałuża, są dwa poważne zapadliska w nawierzchni i woda po opadach zatrzymuje się.  

Droga w takim stanie została odebrana i coś z tym należałoby zrobić, bo jest to przy chodniku 

i naraża pieszych na ochlapywanie przez samochody. 

3/ Przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia T. Błażejczak: 

- podziękował Burmistrzowi za wdrożenie akcji szczepień ochronnych dla emerytów. Wprawdzie 

akcja rozpoczęła się późno i większość osób już się zaszczepiła indywidualnie, ale ma nadzieję, że 

nie było to działanie incydentalne i w następnych latach akcja będzie miała szerszy zasięg. Zwrócił 

uwagę na potrzebę rozpropagowania tej możliwości na terenie całej Gminy, jak również na 

techniczne dopracowanie: by emeryt nie musiał daleko szukać, ale by były wyznaczone 2-3 punkty, 

gdzie będzie to realizowane. 

- dalej podziękował Burmistrzowi za zadania, które na Osiedlu zostały zrealizowane np. w zakresie 

infrastruktury drogowej, chodnikowej, parkingowej itp. Podkreślił, że do tego imponującego efektu 

przyczyniła się dobra współpraca członków Zarządu Osiedla i Burmistrza GiM. Wszystkim więc 

wyraził podziękowanie. 

- Przewodniczący T. Błażejczak wyraził przekonanie, wynikające z deklaracji Burmistrza, że 

w 2018r ta współpraca będzie równie dobra i owocna dla mieszkańców Os. Tysiąclecia. 

4/ Radny Powiatu Niżańskiego S. Czwal podziękował w imieniu Rady Rodziców przy PSP Nr 1 

w Nisku za decyzje o budowie sali gimnastycznej przy tej szkole. 

5/ Radna A. Stępień stwierdziła, że Burmistrz informował, iż wg poczynionego rozeznania nie ma 

żadnego zainteresowania szczepieniami przeciw grypie w grupie emerytów i rencistów, aż tu nagle 

okazuje się, że była prowadzona akcja darmowych szczepień. Zapytała Burmistrza z jakich 

środków zostało to sfinansowane. 

6/ Sołtys Zarzecza S. Pliszka wyraził żal, że w budżecie nie znalazł się wnioskowany remont 

łazienek i innych pomieszczeń Domu Kultury w Zarzeczu. To jest wydatek rzędu 30-40 tys zł. Jest 

nakaz Sanepidu w tej sprawie. Sołtys przyznał, że prosili o przesunięcie terminu o rok, bo liczyli, że 

zadanie to znajdzie się w budżecie. Dodatkowo wiąże się z tym konieczność zmiany dachu, bo 

właśnie zacieki powoduję wszystkie problemy. Sanepid przesunął termin wykonania remontu do 

końca marca 2018r. Szkoda, że potrzeby te nie znalazły zrozumienia w Urzędzie. 

7/ Po jednogłośnej zgodzie Rady, głos zabrała mieszkanka Niska – C. Żołopa. Odniosła się do 

ewentualnego przejęcia przez Gminę Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Stwierdziła, że Zespół to 
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nie jednostka prawna, którą można przejąć. Zespół to dzieci, rodzice. Zapytała co właściwie 

Burmistrz miałby przejąć? Rodziców, dzieci, stroje... Stwierdziła, że to organizm samowładny 

i przejąć go nie można. 

8/ Radny B. Lechociński zapytał o odcinek drogi na Zasaniu, który nie został wyremontowany i o 

uzupełnienie oświetlenia. Zapytał też o wnioskowany wcześniej znak STOP przy skrzyżowaniu ul. 

Kopernika i Kościuszki. Wnioskuje też o ustawienie znaku „droga bez wylotu” przy wjeździe z ul. 

Kościuszki w ul. Podsanie. Zdarzają się przypadki, że samochody ciężarowe z naczepą wjeżdżają 

w tę ulicę i nie mogą wycofać. 

Burmistrz odpowiadając : 

- stwierdził, że nikt nie słyszał, żeby chciał przejmować ZPiT „Racławice”, ale ma na piśmie taką 

sugestię Kurii Sandomierskiej. Od tej pory będzie to rozważał. Podkreślił, że jest Stowarzyszenie 

i nikt nie ma prawa w jego funkcjonowanie ingerować, tak samo, jak Stowarzyszenie nie ma prawa 

ingerować w budżet Gminy. 

- co do uzupełnienia oświetlenia, to informował Burmistrz wcześniej, że jest opóźnienie wynikające 

z przetargu. Będą lampy uzupełniane. 

- znaki STOP, czy „droga bez wyjazdu” są zasadne i będzie to przekazane do Ref. RG. 

- odnośnie remontu Domu Kultury w Zarzeczu Burmistrz zauważył, że do budżetu nie 

wprowadzono kilkudziesięciu wniosków. Reszta musi czekać. 

- odnośnie szczepień, Burmistrz stwierdził, że nikogo nie oszukał. Jedynie 4 osoby zgłosiły chęć 

skorzystania z tej oferty, ogólna kwota dopłaty to 79 zł. Wydawało się, że najłatwiej rozpropagować 

akcję przez Związek Emerytów, bo to 150 osób, ale – zdaniem Burmistrza -  chyba trzeba inaczej 

dotrzeć do zainteresowanych. Należy wyznaczyć punkt, dać informację na stronę internetową 

i w prasie i może będzie efekt. 

- co do Osiedla Tysiąclecia Burmistrz potwierdził, że niewielkie inwestycje, a Osiedle zmieniło 

w tej części diametralnie swój wygląd. Zostało niewiele do dokończenia i Burmistrz zapewnił, że 

jeśli się zobowiązał, to słowa dotrzymuje. 

- zastoisko wody na ul. Tysiąclecia rzeczywiście jest i trzeba go zlikwidować. Drogowcy muszą to 

zrobić. 

- kanalizacja na Malcach była poruszana wiele razy. Burmistrz polecił Prezesowi MZK udzielić 

Przewodniczącej Karnat odpowiedzi na piśmie, jak czynności będą podejmowane. 

Na zakończenie Burmistrz podziękował za uchwalenie budżetu na rok 2018 i złożył wszystkim 

życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia. 
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Również Przewodniczący dołączył się z życzeniami świątecznymi dla wszystkich obecnych 

i rodzin. 

Ad 11. 

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął XLII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 16.10. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała M. Kopeć 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                   Waldemar Ślusarczyk 


