
PROTOKÓŁ Nr XLIII/17 

Sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu  

29 grudnia 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku 

 

 Przewodniczący Rady – Waldemar Ślusarczyk o godzinie 1100 otworzył posiedzenie 

XLIII/17 Sesji Rady Miejskiej w Nisku. Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych, 

Burmistrza – J. Ozimka, Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską, Prezesa MZK w Nisku                                    

-Z. Kuziorę, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów Urzędu, 

sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz przedstawicieli mediów. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 radnych.  

Nieobecnych - 7 radnych: Grzegorz Bis, Piotr Dudzic, Gabriela Karnat, Bogusław Lechociński, 

Stanisław Naprawa, Tadeusz Surdyka, Anna Stępień.  

Wobec powyższego Rada może podejmować wiążące decyzje. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

 

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2. Podsumowanie prac Rady Miejskiej za 2017 r. 

3. Roczne sprawozdanie z  prac stałych Komisji Rady Miejskiej. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2017 r., 

2/ wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, 

3/ dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. 

Z o.o w Nisku, 

4) ustanowienia roku 2018 - rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, 

5) zmiany Statutu Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, 

5. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – W. Ślusarczyk wyjaśnił, że w pkt 5 przewiduje prezentację 

dotyczącą krytej pływalni w Racławicach. 



Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek 

posiedzenia. 

 

Ad. 2.  Podsumowanie prac Rady Miejskiej za 2017 r. 

 

Przewodniczący - W. Ślusarczyk poinformował, że Rada Miejska w Nisku  pracowała 

zgodnie z planem pracy, który został zatwierdzony uchwałą Nr XXX/232/16 dnia 14 grudnia 

2016 r. 

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej w tym 2 zwołane 

w trybie nadzwyczajnym. Podjętych zostało 112 uchwał spośród których organ nadzoru uchylił 

2 w całości a w 2 innych uchylił niektóre zapisy. 

Rada Miejska podejmowała uchwały min. w sprawie: 

- przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku; 

- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-

2019; 

- przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: "Centrum Sportowo                

- Rekreacyjne w Racławicach";  

- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres 

od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 

- utworzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Nisku; 

- rozpatrzenie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego; 

- udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium za 2016 r.; 

- uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: "Nowosielec 

Produkcyjno - Usługowy".  

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miejska podjęła uchwały związane                

z gospodarką finansową tj.  

- 12 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu 

- uchwałę budżetową na 2018 r. 

- 3 uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego; 

- 3 uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego; 

- uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Mrocza dotkniętej klęską żywiołową            

w sierpniu b r.; 

- uchwałę w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski 

Zakład Komunalny Sp. Z o.o w Nisku.. 



Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miejska w 2017 r. podjęła: 

- 16 uchwał w zakresie gospodarowania mieniem gminnym w tym: 

- 11 uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości; 

- 1 uchwałę w sprawie dzierżawy; 

- 2 uchwały w sprawie nabycia nieruchomości; 

- 1 uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości; 

- 1 uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny.  

Przewodniczący zaznaczył, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniami, programami oraz 

działalnością różnych instytucji, jednostek organizacyjnych min.: 

- Zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- Z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

- Ze Sprawozdaniem z pracy Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, Miejskiego 

Zakładu Komunalnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, NCK "Sokół", Biblioteki Miejskiej.  

Rada Miejska zapoznała się również ze sprawozdaniami instytucji powiatowych tj.: 

- Informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Policji          

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy; 

- Informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży 

Pożarnych o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych 

na terenie Gminy i Miasta Nisko; 

- Informacją Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich                                

i Powiatowych dotyczącą realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Nisko. 

Przewodniczący podsumowując pracę Rady Miejskiej w 2017 r. stwierdził, że plan pracy Rady 

w całości został zrealizowany. 

Radni nie zgłosili pytań do omówionego punktu. 

 

Ad.3.  Roczne sprawozdanie z  prac stałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady - W. Ślusarczyk zaznaczył, że roczne sprawozdania z prac 

poszczególnych Komisji Rady były omawiane na posiedzeniach Komisji i nie ma potrzeby 

ponownego przedstawiania. 

Wobec powyższego radni nie zgłosili pytań co do sprawozdań i działania prac Komisji. 

 

 



Ad.4. 1/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. omówiła Skarbnik 

Gminy - M. Nabrzeska zaznaczyła, że w dniu dzisiejszym została złożona Autopoprawka do 

w/w projektu uchwały i wszystkie zmiany szczegółowo zostaną przedstawione. Wyjaśniła, że 

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 12 grudnia 2017 r. uzupełnił subwencję ogólną dla Miasta 

i Gminy Nisko w kwocie 40 924,- zł, o wskazaną kwotę zwiększa się plan dochodów                                  

i wydatków przeznaczonych na realizację zadań w oświacie w dziale 801 i 854. 

Poinformowała, że w wyniku oszczędności powstałych w czasie realizacji budżetu w 2017 r. 

dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 700 rozdział 70001 do Zarządu Budynków 

Komunalnych i Zieleni Miejskiej w kwocie 15 300,- zł oraz z działu 921 rozdział 92195 

Pozostała Działalność w kwocie 120 000,- zł do działu 801 rozdział 80104 Oświata                                    

i Wychowanie tj. kwota ogółem 135 300,- zł - o tę kwotę zwiększa się plan wydatków                                      

z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli. 

Skarbnik dodała również, że w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu na zakup ciągnika 

rolniczego dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia 

planu wydatków między zadaniami w tym rozdziale na kwotę 4 015,- zł oraz pomiędzy 

działami: dokonuje się przeniesienia z działu 600 -  kwotę 2 985,- zł.  

Ponadto Skarbnik zaznaczyła, że na zakup ciągnika w budżecie była zarezerwowana kwota 200 

000,- zł po przetargu koszt zakupu wynosi 207 000,- zł. 

Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dokonuje się przeniesienia planu wydatków między 

działami tj.: z działu 926 Pozostała Działalność do działu 750 Promocja i do działu 600 kwotę 

ogółem 5 976,09 zł oraz z działu 700 Pozostała Działalność do działu 750- Promocja dokonuje 

się przeniesienia w kwocie 1 151,- zł. Zmiany te dotyczą Funduszu Sołeckiego w Wolinie                       

i Racławicach.  

Kolejne zmiany są typowo porządkowe, polegają na przesunięciach planu wydatków między 

paragrafami w dziale 700 rozdział 795 na kwotę 220 000,- zł  z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn.: "Termomodernizacja Budynków Mieszkalnych" oraz w dziale 921 na kwotę 918 

200,- zł na remont NCK "Sokół" oraz w dziale 600 na kwotę 1 026,07 zł na zadanie pn.: 

"Mobilny MOF - budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy                 

i Miasta Nisko", a także w dziale 80195 na kwotę 70 000,- zł i 5 846,21 zł  na zadanie pn.: 

"Budowa Szkoły w Zarzeczu i Rozwój Edukacji Przedszkolnej na terenie Gminy Nisko.  

Skarbnik dodała, że przenosi się plan wydatków między rozdziałami tj.: w dziale 600                               

z rozdziału 615 do rozdziału 616 na kwotę 27 000,- zł na wykonanie drogi tłuczniowej                             



- ul. Błonie w Wolinie oraz plan wydatków między działami tj.: z działu 801 rozdział 80110 

Gimnazja -  kwotę 12 692,- zł do działu 854 na stołówki szkolne na zapłatę ZUS-u przenosi się 

kwotę 11 692,- zł i 1 000,- zł dla CUW również na zapłatę ZUS-u. 

  Następnie głos zabrał J. Graniczny - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

potwierdził, że omawiany projekt uchwały wraz z Autopoprawką był szczegółowo analizowany 

na posiedzeniu Komisji i jej członkowie wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie. 

Do omawianego projektu uchwały radni nie zadali pytań.  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Rada Miejska w Nisku                  

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: Uchwałę Nr XLIII/348/17 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2017 r. (Załącznik Nr 1 do protokołu). 

AD.4. 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2017. 

 

Głos zabrał J. Ozimek - Burmistrz G i M - wyjaśnił, że w  pierwotnych materiałach 

nastąpiła diametralna zmiana, dlatego w dniu Sesji został przekazany Radnym zmieniony 

projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających, gdzie suma wydatków 

niewygasających wynosi  5 000 000,- zł. Szczegóły przedstawi Skarbnik Gminy. 

 Skarbnik Gminy - M. Nabrzeska wyjaśniła, że zgodnie z art. 263 ust.2 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić, w drodze uchwały wykaz 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin 

spłaty dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie . Wobec powyższego Skarbnik 

wycofała pierwotny projekt uchwały na kwotę 8 158 000,- zł i wprowadzony został nowy 

projekt uchwały na kwotę 5 500 000,- zł do którego zgłoszona została autopoprawka, gdzie 

kwota wydatków niewygasających wynosi 5 000 000,- zł.  

Zmiany dotyczą pkt 4. NCK „Sokół” jest to kwota 694 419,26  zł oraz poz. 6 dotyczącej 

zadania: remont instalacji wod - kan - 243 000,50 zł  

Suma wydatków wynosi 5 mln. zł. W planie finansowym w rozdziale 71 paragraf 6050 - 307 

761,22 zł w dziale 921 rozdział 92109 jest to kwota 694 419,26 zł.  

Suma wydatków wynosi 5 000 000,- zł 

Skarbnik dodała, że w ostatnich dniach zmiany dokonywane były dynamicznie. Zarówno             

w dniu sesji jak i poprzedzającym dokonywane były płatności na podstawie faktur                                   

w niektórych przypadkach zostały wycofane wkłady unijne gdyż środki nie wpłynęły. 



  Radny B. Borowiec stwierdził, że dużo środków ujętych zostało na 

dokumentację projektową, w związku z czym nasuwa się pytanie: czy zamówienia publiczne nie 

zostały zrealizowane? Nie zakończyły się postępowania dotyczące zamówień publicznych? 

 Czy dokonano wyboru wykonawcy? Ma zastrzeżenia do zadania pn.: „Przebudowa Oficyny 

Pałacowej”, czy jest finansowane ze środków RPO, które nie spłynęły? Czy wszystkie wydatki  

spełniają przesłanki art. 263 ustawy o finansach publicznych? tzn. są albo w trakcie zamówień 

publicznych albo są zawarte w wyniku postępowania w którym dokonano wyboru wykonawcy? 

 Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Rada Miejska pracuje nad projektem 

uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających, który został przedstawiony w dniu 

Sesji. Radny J. Graniczny poinformował, że pierwotny projekt uchwały został wycofany                          

i wprowadzony projekt z autopoprawką, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz 

obecnie na Sesji. 

Skarbnik udzieliła odpowiedzi informując, że wszystkie 17 zadań spełniają przesłanki art. 263 

ust.2 ustawy o finansach publicznych, a zadanie dotyczące Przebudowy Oficyny Pałacowej jest 

finansowane ze środków RPO, które nie spłynęły. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu 

w roku 2018, przetarg nie jest rozstrzygnięty.  

P. Burmistrz poinformował o rozstrzygniętych przetargach w ostatnim okresie tj.  

- przetarg na budowę budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach – 

rozstrzygnięty, w trakcie realizacji; 

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

odcinku Nisko – Racławice” – rozstrzygnięty w trakcie realizacji; 

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.; „Budowa drogi gminnej              

ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem – 2 przetargi, rozstrzygnięty w trakcie realizacji; 

P. Burmistrz wyjaśnił, że terminy rozstrzygania przetargów zostały przesunięte, gdyż niektóre 

przetargi były ogłaszane dwukrotnie. Działania te były podejmowane z pełną świadomością               

z uwagi na duże różnice w ofertach przetargowych. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - J. Graniczny, 

przedstawił stanowisko Komisji, informując, że członkowie komisji po gruntownej analizie  

pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały zasadniczy wraz z autopoprawką              

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. 

Do omawianego projektu uchwały radni nie zadali więcej pytań. Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła: Uchwałę Nr XLIII/349/17 w sprawie wykazu wydatków niewygasających                           

z upływem roku budżetowego 2017. (Załącznik Nr 2 do protokołu). 



 

Ad. 4. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do kosztów zaopatrzenia w wodę 

ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. Z o.o w Nisku. 

 

 Projekt uchwały przedstawił Burmistrz - J. Ozimek informując, że w związku ze zmianą 

grup taryfowych zachodzi konieczność dostosowania do stanu zgodnego z aktualnymi taryfami. 

W uchwale budżetowej Gminy i Miasta Nisko na 2018 r. została zaplanowana dotacja 

przedmiotowa w dziale 400 z tytułu dopłat do cen wody w kwocie 130 200 zł. 

Cena wody oraz wysokość opłat pozostają bez zmian. 

Dopłaty za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przedstawiają się następująco: 

 

Rodzaj 

usługi 
Ceny wg 

taryf w zł 
Ceny dla 

odbiorców 

taryfowych 

zł 

Dopłata zł 

2-3 
Planowana 

ilość 

dostarczanej 

wody/m³/ 

Planowana 

kwota 

dopłaty 

zł 

5x4 

1 2 3 4 5 6 

Dostarczanie 

wody 

3,81 3,50 0,31 420.000 130.200 

 

  Radny B. Borowiec skierował następujące pytanie do Prezesa MZK Sp. Zo.o  w 

Nisku: "Ustawa Prawo Wodne mówi o wyłączeniu wód opadowych i roztopowych z kategorii 

ścieków, co Prezes poczyni w zakresie zagrożeń dla Spółki?" 

Prezes MZK stwierdził, że obecnie nie ma rozporządzeń co do wysokości cen za zrzut wód 

opadowych do ścieków, należy zaczekać do ukazania się odpowiednich aktów i uregulowań 

prawnych. 

Następnie głos zabrał J. Graniczny - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 

podkreślił, że kondycja Gminy Nisko jest bardzo dobra, dopłaty  w kwocie 130 200,- zł                  

w 2018 r. są korzyścią dla mieszkańców wielu gospodarstw domowych. W związku                                

z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Rada Miejska w Nisku 

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: Uchwałę Nr XLIII/350/17 w sprawie dopłat do 

kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez Miejski Zakład Komunalny Spółka                 

Z o.o w Nisku. (Załącznik Nr 3 do protokołu). 

 



Ad. 4. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 - rokiem Jubileuszu      100-

lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 

 Projekt uchwały przedstawił J. Ozimek - Burmistrz poinformował, że w całym kraju rok 

2018 został ogłoszony Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania prze Polskę Niepodległości. 

Staraniem Samorządu Gminy i Miasta Nisko w roku 2018 będzie zaplanowanych wiele 

wydarzeń mających na celu uświetnienie tego Jubileuszu, min. na poprzedniej Sesji Rady 

Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie obchodów 85-lecia Nadania Praw Miejskich 

Miastu. Burmistrz zarządzeniem powoła Zespół ds. koordynacji działań związanych z w/w 

obchodami i zaprasza do włączenia się w pracę Zespołu.  

 Radny - B. Borowiec zasugerował, aby dopisać w tytule uchwały nazwę Gminy na 

terenie której jest ustanawiany Jubileusz. Burmistrz - J. Ozimek również uważa, że należy            

w tytule dopisać nazwę Gminy. Tytuł uchwały powinien brzmieć następująco: "Uchwała                 

w sprawie ustanowienia na terenie Gminy i Miasta Nisko roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100-

lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości". 

Nie zgłoszono więcej pytań i uwag do w/w projektu uchwały. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: Uchwałę Nr 

XLIII/351/17 w sprawie ustanowienia na terenie Gminy i Miasta Nisko roku 2018 - 

Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości". (Załącznik Nr 4 

do protokołu). 

 

Ad. 4. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Budynków Komunalnych 

i Zieleni Miejskiej. 

 

 Projekt uchwały przedstawił Burmistrz - J. Ozimek, zaznaczając, że zmiana statutu 

Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej polega na rozszerzeniu przedmiotu 

działania, który wynika z zamiaru przeniesienia części zadań związanych z utrzymaniem 

porządku i czystości w gminie oraz zadań związanych z odśnieżaniem placów, chodników           

i parkingów, obsługą techniczną i administracyjną fontanny miejskiej. Dotychczas obsługą 

fontanny tj. przeglądami, konserwacją zajmowała się na zlecenie Urzędu - Firma Specjalizująca 

się opieką na tego typu obiektami, jednak koszt obsługi był zbyt wysoki. Obecnie  pracownicy 

ZBK i ZM mogą prowadzić nadzór nad tym obiektem. Wymieniona jednostka wyposażona jest 

w sprzęt odpowiedni do wykonywania powyższych zadań Burmistrz nadmienił, że Zakład 



nabiera doświadczenia i w przyszłości zamierza mu powierzyć zadanie dotyczące urządzenia           

i obsługi kąpieliska. Aktualnie wchodzą w życie nowe rozporządzenia dotyczące wymogów 

przy urządzaniu kąpielisk. 

Nie zgłoszono więcej pytań i uwag do w/w projektu uchwały. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: Uchwałę Nr 

XLIII/352/17 w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd 

Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

XXV/181/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Załącznik Nr 5 do 

protokołu). 

  

Ad. 5. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania  

Zgodnie z wymienionym porządkiem Sesji została przedstawiona  prezentacja obiektu 

Krytej Pływalni przy ul. Nadjeziorze w Racławicach, którą zreferował Paweł Mateja - Zastępca 

Kierownika ds. Inwestycji. Szczegółowo została omówiona koncepcja i projekt techniczny 

obiektu, który znajduje się do wglądu w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy          

i Miasta w Nisku. P. Mateja poinformował, że obecnie Gmina uzyskała pozwolenie na budowę 

tej inwestycji.  

Do zaprezentowanej koncepcji technicznej basenu Radny Z. Łuka zadał następujące 

pytania: 

1) Dlaczego nie zastosowano odzysku ciepła z wody zrzutowej z niecek? 

2) Dlaczego nie zastosowano Odnawialnych Źródeł Energii?, przykładem jest basen                        

w Stalowej Woli, który od września jest w remoncie i te instalacje są dobudowywane. 

P. Mateja wyjaśnił, że obecnie zaprojektowany jest odpływ ciepła z wentylacji pomieszczenia 

basenowego. Przy tych metodach uzdatniania wody, projektant przewiduje, że maksymalnie       

1 lub 2 razy w roku będzie wymieniana woda. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii będzie 

opracowana innym, odrębnym projektem.  

Radny Z. Łuka odniósł się co do odzyskania ciepła z wody zrzutowej zaznaczył, że                                 

w instalacjach OZE 10% wody używanej w basenie dziennie jest zrzucane do kanalizacji,                 

z tej wody można byłoby odzyskać ciepło pompą ciepła. 

P. Mateja zapewnił, że Gmina zwróci się do projektanta w tej sprawie o opinię. 



Następnie radny B. Borowiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kosztów utrzymania basenu 

tj.; 1) Jak i czym będzie ogrzewany obiekt? 

2) Jaki jest koszt kotłowni i czy jest w cenie basenu? 

3) Czy jest wyliczony średni koszt roczny utrzymania obiektu dla 50% i 100% obłożenia? 

Zastępca Kierownika Referatu Rozwój Gospodarczy wyjaśnił, że ogrzewanie basenu będzie               

z podłogi za pomocą kotłowni gazowej. W sprawie średniego kosztu utrzymania obiektu 

poinformował, że takie wyliczenia bądź symulacja nie była sporządzana. 

Na zakończenie głos zabrał J. Ozimek – Burmistrz Gminy i Miasta, który w związku z ostatnim 

posiedzeniem Sesji Rady Miejskiej w Nisku w 2017 r., podziękował wszystkim: 

Przewodniczącemu Rady, Radnym, Sołtysom, Przewodniczącym Rad Osiedlowych, 

Kierownikom Jednostek Organizacyjnych za dobrą współpracę, złożył życzenia Noworoczne. 

Radni nie zgłosili więcej pytań. 

 

Ad. 6. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady -  W. Ślusarczyk zamknął XLIII  Sesję Rady Miejskiej w Nisku                   

o godz. 1510. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała: 

Urszula Owanek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk 

 


