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P R O T O K Ó Ł   Nr LII/18 

 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 10 sierpnia 2018r 

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku 

 

 Nadzwyczajną LII sesję Rady Miejskiej VII kadencji otworzył o godz 15.00 

Przewodniczący – W. Ślusarczyk. 

Przywitał przybyłych na posiedzenie: 

- Burmistrza – J. Ozimka, 

- Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską, 

- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską, 

- Sekretarza Urzędu – M. Jakubów, 

- Członka Zarządu Powiatu – J. Srokę 

Kierowników Referatów UGiM, radnych, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz 

przedstawicieli lokalnych mediów. 

Stwierdził, że nieobecnych jest 6 radnych (lista obecności w załączeniu), obecnych 15 radnych, 

więc jest kworum i obrady są prawomocne. 

Przewodniczący wyjaśnił, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza w trybie nadzwyczajnym 

z uwagi zwłaszcza na konieczność przyjęcia zmian w uchwale budżetowej oraz uchwał potrzebnych 

do przystąpienia do projektów.  Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian we Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nisko na lata 

2018-2026. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Nisko miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nisko. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Nisko. 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

Burmistrz J. Ozimek przyznał, że materiału starczyłoby na sesję zwyczajną, ale terminy są napięte. 

Co więcej, okazuje się, że i ten porządek trzeba rozszerzyć, bo wyszła sprawa parkingu przy ul. 

Paderewskiego. Radni projekt w tej sprawie otrzymali z materiałami na posiedzenie. Burmistrz 

poinformował dalej, że pojawiły się nowe zasady i nowe możliwości związane z MOF-ami. 
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Przedstawi ten projekt Zastępca Burmistrza. 

Pani T. Sułkowska zgłosiła autopoprawkę do porządku sesji poprzez wprowadzenie: 

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Nisku z dnia 16.04.2018r Nr XLVII/387/18 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016-

2022”. Pani Burmistrz wyjaśniła, że wynika to stąd, że wg najnowszych ustaleń w Urzędzie 

Marszałkowskim, ze środy tego tygodnia, gminy mogą samodzielnie składać wnioski do Programu 

Rewitalizacji. Dotychczas występowaliśmy wspólnie ze Stalową Wolą i inwestycja musiała się 

zamknąć w kwocie 3 mln zł. Teraz nie mamy tego ograniczenia i zadanie możemy rozszerzyć nawet 

do kwoty 10 mln zł. Stąd w Lokalnym Programie Rewitalizacji  chcemy rozszerzyć  zadanie 

„Zagospodarowanie zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i 

nadaniem mu nowych funkcji”. Zakres rzeczowy tego rozszerzenia zawarty jest w projekcie 

uchwały przedłożonej radnym. 

Burmistrz J. Ozimek zwrócił uwagę, że dla nas niekoniecznie jest to korzystne, bo w ramach MOFu 

te 3 mln zł były prawie pewne do pozyskania. Przy tym rozproszeniu wniosków może w efekcie 

być różnie. Dodał, ze do końca jeszcze nie wiadomo, czy pójdziemy z tym Projektem razem, czy 

osobno od Stalowej Woli, ale przygotowani musimy być na każdą ewentualność. 

Przewodniczący Rady zaproponował, by projekt uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu 

Niżańskiego umieścić w punkcie 8 porządku, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji” w punkcie 9 porządku, a pkt 8 stanie się 

punktem 10 porządku. 

Tak zmieniony porządek posiedzenia Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad 2. 

Pani Skarbnik M. Nabrzeska przedstawiła projekt zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 

Poinformowała, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 6 lipca 2018 r. 

przyznał dla Gminy  i Miasta Nisko promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań pn. 

1. „Remont drogi gminnej Nr 102599 R  ul. Plac Polskiego Sierpnia w Nisku”. 

2. „Remont drogi gminnej Nr 102624 R ul. Polna w Zarzeczu”. 

Wartość dotacji wynosi 410.000,00 zł . W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów  

i wydatków budżetu o kwotę 410.000,00 zł. 

Kolejna zmiana to zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 tys. zł  jako nawiązanie do uchwały 

podjętej na ostatniej sesji, gdzie zmieniona była uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ 

i zmieniono kwotę z 2 mln zł na 1 950 tys zł. Zmniejszone zostają więc przychodu z tytułu 

zaciągnięcia pożyczki. By wszystko się bilansowało należy zmniejszyć i wydatki. 

Dokonuje się także przeniesienia planu dochodów miedzy paragrafami klasyfikacji dochodów 
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w dziale 801 rozdział 80195  na kwotę  58.894,00 zł w związku z realizacją projektu „Bajkowa 

Kraina” przedszkole w Zarzeczu. Dokonujemy zmiany klasyfikacji dostosowując do przelewów 

dokonanych przez Ministra Finansów. 

Na wniosek sołtysa Nowej Wsi dokonuje się zmian w planie Funduszu Sołeckiego na rok 2018 dla 

Nowej Wsi w dziale 700 rozdziale 70095 na kwotę 1.300,00 zł. 

Po dokonaniu analizy budżetu za 6 miesięcy br. w wyniku oszczędności przenosi się plan z działu  

852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe w wysokości 87.000,00 zł do: 

- Dział 900 Rozdział 90004 – 32.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Budynków Komunalnych 

i Zieleni Miejskiej z uwagi na zwiększony zakres utrzymania terenów zielonych tj. koszenie, 

zamiatanie chodników, placów i utrzymanie placów zabaw. 

- Dział 900 Rozdział 92109 –  55.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla NCK „Sokół” – 

w związku z realizacją projektu dot. powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji oraz 

koniecznością zatrudnienia kustosza i kosztami działalności tej komórki. 

Dokonuje się także przeniesienia planu wydatków w ramach poszczególnych działów i rozdziałów 

w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych tj.: 

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 

  - budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr. Nisko i Nowa Wieś –   

150.000,00 zł (Dz. 010 Rozdz. 01042) tj. wkład własny do otrzymania dotacji 50 tys zł z FOGR;    

 - pomoc finansowa dla Powiatu Niżańskiego do zadania „Utwardzenie terenu przy Bibliotece 

Pedagogicznej na ul. Paderewskiego w Nisku  (Dz. 600 Rozdz. 60014) – 33.068,00 zł; 

  - remont drogi gminnej ul. Plac Polskiego Sierpnia w Nisku i ul. Polna w Zarzeczu -200.000,00 zł 

(Dz. 600 Rozdz. 60078) tj. wkład własny do otrzymanej promesy; 

- zakup usług remontowych na drogach gminnych paragraf 4270 skreśla się kwotę 976 932 

i wpisuje 570 tys zł. – 806.932,00 zł; skreśla się też  paragraf 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 

166 932 zł i tą kwotę przenosi się do rozdziału 92109, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych, na zadanie „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty 

kulturalnej MOF Stalowa Wola. Przebudowa i rozbudowa budynku NCK Sokół w Nisku”. 

- kolejna zmiana to przeniesienie z paragrafu 4270 kwoty 70 tys zł do Rozdz 92695, paragraf 6050- 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie” Budowa budynku zaplecza sanitarnego 

ogólnodostępnego przy zbiorniku wodnym na oś Podwolina w Nisku oraz elementów małej 

architektury na oś Podwolina w Nisku”. 

Zmiany w zakresie inwestycyjnym: 

  - budowa odcinka ul. Karasia w Nisku wraz z parkingiem i odcinkiem ścieżki rowerowej  - 

zadanie uzupełniające do projektu Mobilny MOF w Stalowej Woli – (Dz. 600 Rozdz. 60016) – 

170.000,00 zł; 
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  - budowa instalacji solarnej w Zespole Szkół w Zarzeczu (Dz. 801 Rozdz. 80195) – 10.000,00 zł; 

  - dostosowanie pomieszczeń w PSP w Zarzeczu do potrzeb Przedszkola (Dz. 801 Rozdz. 80195)  - 

162.000,00 zł; 

  - przenosi się również plan wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  w Dz. 801 

Rozdz. 80195; zmiany te dotyczą realizacji projektu „Bajkowa Kraina” -  przedszkole w Zarzeczu; 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec gm. Nisko - III etap           (Dz.  

900 Rozdz. 90001) – 50.000,00 zł; 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi , Malcach i Wolinie ( Dz. 900 Rozdz. 90001)  - 

110.000,00 zł; 

- opracowanie IV zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Nisko ( Dz. 710 Rozdz. 71004) – 40.000,00 zł. 

  2. Pani Skarbnik poinformowała dalej: Zmniejsza się plan wydatków na realizację niżej 

wymienionych zadań inwestycyjnych: 

       - budowa planu zabaw przy Żłobku Miejskim (Dz. 855 Rozdz. 85505) – 120.000,00 zł; 

       - budowa kanalizacji deszczowej ul. Wańkowicza (Dz. 600 Rozdz. 60016) - 110.000,00 zł; 

        - budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Nisku (Dz. 801 Rozdz. 80195) - 1.330.000,00 zł; 

       - termomodernizacja budynków oświatowych PSP nr 1 w Nisku , PSP w Nowosielcu                                

(Dz. 801 Rozdz. 80195) – 70.000,00 zł; 

       - budowa krytej pływalni w Racławicach (Dz. 926 Rozdz. 92601) – 40.000,00 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała, że jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 50.000,00 zł, 

tj. z kwoty 7.809.194,00 zł do kwoty 7.759.194,00 zł. 

Burmistrz podkreślił, że planowana inwestycja w Żłobku nie będzie realizowana, bo dwukrotnie 

przetarg był ogłaszany i oferty dwukrotnie przewyższały zaplanowaną kwotę. Również 

odstępujemy od budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Wańkowicza, bo Wojskowa Agencja 

Mienia w poniedziałek zgłosiła, że w bieżącym roku chce rozpocząć budowę kolejnego budynku 

mieszkalnego. Cały transport będzie odbywał się ta uliczką. Nie ma więc sensu wykonywania jej 

teraz, ale po zakończeniu tej inwestycji. Dalej Burmistrz wyjaśnił, że programy na 

termomodernizację nie są ogłaszane i prawdopodobnie w tym roku nie będzie to realizowane. Co 

do klimatyzacji w NCK, Burmistrz wyjaśnił, że niestety nie było tego w projekcie, a ostatnie 

pogody i temperatury pokazały, że bez tego nie da się pracować, więc póki trwa inwestycja należy 

rozszerzyć to zadanie, by potem nie kuć ścian i obiekt oddać kompletny do użytku. 

Radny Z. Łuka zapytał dlaczego rezygnujemy z budowy sali gimnastycznej i dlaczego z pływalni 

zdejmujemy kwotę 40 tys zł. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie rezygnujemy z żadnej inwestycji o które radny pyta. Nie ma jeszcze 

rozstrzygnięcia Ministerstwa Sportu na temat partycypacji w kosztach do sal gimnastycznych, 
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nawet gdyby był, to jutro jest kolejny przetarg na salę, bo poprzedni był unieważniony ze względu 

na ceny. Na sali zostawiamy 800 tys na stan zerowy i fundamenty. Jeżeli pojawią się środki, to 

wrócimy również do basenu. 

Przewodniczący Z. Kotuła zapytał jaka kwota pozostaje po tej operacji na inwestycji pn „kryta 

pływalnia”, bo zdaje mu się, że całkiem niewielka, rzędu kilkunastu tysięcy. 

Pani Burmistrz poinformowała, że pozostaje kwota 210 tys zł. 

Więcej pytań nie zadano. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/405/18 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. (zał nr 1) 

 

Ad 3. 

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie  zmian we Wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Nisko na lata 2018-2026 Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to uaktualnienie wykazu przedsięwzięć 

z uwagi na dokonane zmiany w planach dotyczących niektórych zadań, przesunięcia czasowe 

i zakresu upoważnień Burmistrza do zaciągania zobowiązań. 

Wyjaśniła dalej, że na dzisiejszej sesji zdjęte były środki z basenu i sali gimnastycznej. Na 

inwestycji kryta pływalnia pozostaje 210 tys zł na rok 2018, na rok 2019 – 7 065 546,00zł i w 2020r 

– 7 724 454,00 zł. Razem jest to 15 mln zł, czyli inwestycja pozostaje na taką kwotę na jaką była 

zaplanowana. Na inwestycji sala gimnastyczna przy PSP Nr 1 w 2018r pozostaje  1 370 000 zł, 

w 2019 – 3 300 000 zł i w 2020r – 1 330 000 zł. Razem jest to 6 mln zł. Zobaczymy co będzie po 

przetargu.  I to są wszystkie zmiany we Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Żadnych pytań nie zadano. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/406/18 

w sprawie  zmian we Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nisko 

na lata 2018-2026 (zał nr 2) 

Ad 4. 

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pani Burmistrz wyjaśniła, że 

chodzi o określenie na terenie Gminy kolejnego obszaru przestrzeni publicznej. Wskazany 

w projekcie uchwały obszar jest terenem wokół zbiornika wodnego w Podwolinie. Podkreśliła, że 

aby móc starać się o środki na inwestycje wokół zbiornika, teren ten musi być określony jako 
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przestrzeń publiczna. I stąd przedłożony projekt uchwały. 

Radny Z. Łuka zapytał, czy cały wskazany teren jest terenem gminnym? 

Pani Burmistrz potwierdziła. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/407/18 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy  (zał nr 3) 

Ad 5. 

Następny projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz. Poinformowała, że w dniu 9 marca 2018 r. 

weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze 

uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, 

nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

Podkreśliła, że treść przedmiotowej uchwały, regulującej zasady usytuowania punktów sprzedaży 

nie odbiega znacząco od brzmienia poprzedniej uchwały regulującej tą materię. Dodała, że  

poprzednia uchwała z 2013 r. nie budziła wątpliwości interpretacyjnych w praktyce. 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Pani Sekretarz potwierdziła, że projekty uchwał dotyczących 

sprzedaży alkoholu były konsultowane z mieszkańcami osiedli i sołectw. 

Radna G. Karnat zaniepokoiła się, że tych miejsc sprzedaży będzie więcej. 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że dotychczas pozwolenie wydawane było dla miejsca i nie było ważne 

jakie alkohole będą tam sprzedawane. Piwo było nielimitowane. Obecnie na każdy rodzaj alkoholu 

wydawane jest osobne zezwolenie. Na piwo też. Stąd można odnieść takie wrażenie. Generalnie 

jednak liczba punktów sprzedaży nie wzrasta. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/408/18 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych  (zał nr 4) 

Ad 6. 

Pani Sekretarz wyjaśniła odnośnie kolejnego projektu uchwały, że do tej pory limitowana była 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na 

poziomie 80 punktów. Każdy punkt mógł uzyskać maksymalnie 3 zezwolenia, na sprzedaż napojów 
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alkoholowych. Dotychczas, napoje alkoholowe zawierające do 4,5% zawartości alkoholu, oraz 

piwo nie były limitowane. 

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 100 zezwoleń do 4,5 proc. zawartości 

alkoholu oraz na piwo, 80 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) i 80 zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. 

Zaznaczyła, że co się tyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 40 punktów. W nowym projekcie 

uchwały proponujemy liczbę: 60 zezwoleń na sprzedaż do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na 

piwa, 40 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 40 

zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. Od 2008r. limity nie uległy zmianie. Zmiana 

ustawy zobowiązuje do wprowadzenia limitu na alkohole do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo. 

Podkreśliła, że przed podjęciem uchwały Rada Miejska zasięga opinii jednostek pomocniczych 

gminy (sołectwa, osiedla) a także w miejscowościach w których rozmieszczone są jednostki 

wojskowe, zasięga opinii właściwych dowódców garnizonów. Tak też się stało. Nie było opinii 

negatywnych. 

Następnie  Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/409/18 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy i Miasta Nisko   (zał nr 5) 

Ad 7. 

Pani Sekretarz poinformowała, że następny projekt uchwały dotyczy odstępstw od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Poinformowała, że  Rada Miejska 

może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy 

odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało 

negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust.1 i nie będzie zakłócało 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Miejscem publicznym są: ulica, park, sklep czy obiekt 

użyteczności  publicznej. Są to wszelkie  miejsca powszechnie dostępne. 

Mając powyższe na uwadze przyjęto, iż tereny rekreacyjno - sportowe stanowią miejsce publiczne o 

którym mowa w regulacjach ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ujęte w uchwale odstępstwa od zakazu spożywania  napojów alkoholowych, nie będą miały 

negatywnego  wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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 Do projektu uchwały w sprawie odstępstw od zakazu sprzedaży alkoholu zgłosiła 

zastrzeżenia Przewodnicząca G. Karnat. Była i jest przeciwna wydawaniu zezwolenia na sprzedaż 

na działce przy sklepie i zarazem przy kościele. Uważa, że w Malcach wystarczy tylko jedno 

miejsce na imprezy plenerowe i związaną z tym sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Burmistrz J.Ozimek stwierdził, że faktycznie to jest właściwie przy placu kościelnym i stąd 

uważa wniosek radnej G. Karnat za zasadny. 

Przewodniczący Z. Kotuła zwrócił uwagę, że dla Racławic było wnioskowane o możliwość 

wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu na obiekcie sportowym przy ul. Lubelskiej. Jest  działka 

przy ul. Zielonej, ale jeżeli to rzeczywiście jest ta sama działka, to wnosi o sprostowanie, że  

wskazany jest obiekt na błoniu przy ul. Lubelskiej (bo ulica na błoniu nie ma nazwy). To tu 

ewentualnie mogą odbywać się imprezy typu pikniki rodzinne itp. Przy ul. Zielonej jest skate park, 

ale tam nie ma miejsca na większa imprezę. 

Burmistrz przyznał, że chodzi o budynek i stadion, więc należy zaznaczyć, że to ul. Lubelska. 

Następnie  Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/410/18 

w sprawie odstępstwa od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach publicznych 

na terenie Gminy i Miasta Nisko   (zał nr 6) 

Ad 8. 

Burmistrz wyjaśnił odnośnie projektu następnej uchwały, że Gmina i Miasto Nisko udzieliło 

Powiatowi Niżańskiemu w styczniu 2018 roku pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł 

z przeznaczeniem na zadanie: „Utwardzenie placu przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku”. W wyniku 

przeprowadzonej procedury przetargowej zabezpieczona kwota przez Powiat Niżański okazała się 

niewystarczająca na pokrycie kosztów. W związku z powyższym Starosta Niżański pismem nr 

GM.7001.1.24.2018 z dnia 15.06.2018r. zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 

o dodatkową pomoc dofinansowania inwestycji, bo chce rozpocząć inwestycję. Teren jest bardzo 

zaniedbany i nie zdobi Niska. 

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. 

Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) w przypadku udzielania pomocy finansowej dla jednostki samorządu 

terytorialnego, wymagane jest podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

odrębnej uchwały określającej w/w pomoc. Stąd projekt uchwały przedłożony Radzie. 

Żadnych pytań nie zadano. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/411/18 

w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego   (zał nr 7) 
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Ad 9. 

Pani Burmistrz raz jeszcze wyjaśniła, że w uchwale w sprawie zmiany „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji” chodzi o rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji wokół zbiornika w Podwolinie 

w związku z tym, że Gmina Nisko będzie ten wniosek składała samodzielnie, a nie w ramach MOF 

ze Stalową Wolą. 

Przewodniczący Z. Kotuła zapytał, czy Gmina przewiduje w najbliższych latach zorganizowanie 

w Podwolinie kąpieliska? Pyta, bo dziwnym byłoby planowanie takiego urządzenia jak zjeżdżalnia 

wodna, gdy będzie tabliczka z napisem „zakaz kąpieli” . 

Pani Burmistrz potwierdziła, że jest planowane kąpielisko i prawdopodobnie w grudniu będzie 

projekt stosownej uchwały. Już w tych podstawowych zadaniach było zorganizowanie kąpieliska. 

Teraz rozszerzamy zadanie o dodatkowe elementy. 

Radny Z. Łuka stwierdził, że brakuje mu wśród tych zadań punktów natryskowych, by opłukać się 

po wyjściu z tej wody. 

Pani Burmistrz zauważyła, że budowa budynku sanitariatów i przebieralni jest wśród 

podstawowych zadań do realizacji w ramach tego Programu. 

Radny B. Borowiec zapytał, czy jest jakaś decyzja Sanepidu w sprawie przydatności, dopuszczenia  

tej wody dla celów zorganizowania kąpieliska? 

Pani Burmistrz poinformowała, że wcześniej była ta woda badana, czy nadaje się i stwierdzono, że 

się nadaje. Gdy kąpielisko będzie tworzone, to raz jeszcze do Sanepidu będzie zapytanie w tej 

sprawie. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła: 

U C H W A Ł Ę   Nr LII/412/18 

w sprawie zmiany uchwały RM w Nisku z dnia 16.04.2018r Nr XLVII/387/18 w sprawie 

przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016-2022”   

(zał nr 8) 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że planowane jest wykonanie Tabla na zakończenie kadencji. 

Poprosił o dostarczenie do Biura Rady zdjęć. 

Ad 10 

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął nadzwyczajną LII sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz 

15.45. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała M. Kopeć 
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                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                           Waldemar Ślusarczyk 


