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PROTOKÓŁ Nr LIV/18 

sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu  

15 października 2018r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

 

Przewodniczący Rady – Waldemar Ślusarczyk o godzinie 13
00

 otworzył posiedzenie i przywitał 

przybyłych na posiedzenie radnych, Burmistrza- J. Ozimka, Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską, 

Skarbnik – M. Nabrzeską sołtysów i przewodniczących rad osiedli oraz przedstawicieli mediów. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych. 

Nieobecni radni – P. Dudzic, M. Juśko, S. Naprawa, T. Surdyka. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia. 

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2.Przyjęcie protokołu sesji z  13.09.2018r. 

3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nisko w roku szkolnym 

2017/2018. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nisko na lata 2018-2026,  

2/ zmiany uchwały budżetowej na 2018r., 

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

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2019”., 

4/ zmieniająca uchwałę Nr XXV/311/17 Rady Miejskiej w Nisku dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych 

jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

5/ o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 

grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól i 

przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nisku 

6/ uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r do 31 sierpnia 2019r, 

6.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

7.Zamknięcie obrad sesji. 

Rada Miejska w Nisku w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek 

posiedzenia. 
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Ad. 2 

Przyjęcie protokołu sesji z  13.09.2018r. 

Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła protokół LIII sesji.  

 

Ad.3 

Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 

Burmistrz J. Ozimek poinformował, m.in., że: 

- uczestniczył w uroczystości powołania nowego komendanta Powiatowej Komendy Policji w Nisku- 

(P. Szybiak). 

- uczestniczył w spotkaniach i piknikach rodzinnych w poszczególnych osiedlach i sołectwach. 

Wpisały się już w tradycje naszej gminy. 

- po raz drugi w niżańskim Parku Miejskim odbył się festiwal obyczajów łowieckich zorganizowany 

przez Związek Łowiecki, 

- Burmistrz uczestniczył w konferencji G2- ARENA w zorganizowanej w Jasionce, poświęconej 

innowacjom inwestycyjnym i samorządowym.  

- na niżańskich plantach odbyły się obchody święta Wojska Polskiego, 

- w niżańskim magistracie wręczone zostały odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP dla par 

małżeńskich za 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego.  

- uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 3 Kompanii Regulacji Ruchu w 

niżańskiej jednostce wojskowej.  

W zakresie wykonania zadań inwestycyjnych Burmistrz poinformował, że: 

-zakończony został remont budynku na ul. 3 Maja, budynek po remoncie zostanie w całości 

przekazany pod działalność Związku Emerytów i Rencistów.  

- zakończona została budowa placu postojowego w sołectwie Wolina, na ukończeniu są też prace 

związane z budową budynku dla klubu sportowego w Racławicach oraz zaplecza wokół szkoły na os. 

Podwolina  

- przekazany został po rewitalizacji do użytku budynek tzw. oficyny dworskiej, obecnie mieści się 

tam Centrum Historii i Tradycji wraz z salą konferencyjną i ślubów.  

- zakończona została przebudowa stadionu wraz z bieżniami w sołectwie Zarzecze. 

- zakończono budowę drogi w sołectwie Wolina – ul. Piaskowa, zakończono też drogę za parkiem 

przy ogródkach działkowych, która była realizowana w ramach FOGR-u.  

- zakończono rozbudowę PSZOK, budynku socjalnego przy ul. Wyszyńskiego, sieci kanalizacyjnej w 

Wolinie rejon ul. Sienkiewicza, w trakcie budowa kan. w Nowosielcu. Zatwierdzony został też przez 

Wojewodę mpzp dla Nowosielca. 

- zakończono dokumentację i wydano decyzję przez ZRID na tereny przemysłowe w Nowosielcu. 
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- trwa przygotowanie dokumentacji na ul. Szopena, Rzeszowską, Gruntową i drogę na osiedlu Malce 

pod lasem równoległą do ul. Sandomierskiej. Trwa również przygotowanie dokumentacji na 

połączenie ul. Rzeszowskiej Bocznej z Piaskową żeby otworzyć w tym rejonie tereny budowlane. 

- w końcowej fazie znajduje się projektowanie drogi do obwodnicy – tzw. ul. Modrzewiowej. 

Opracowywana jest też dokumentacja na drogę i oświetlenie – ul. Konwaliowa. 

- w trakcie realizacji znajdują się ul. Konopnickiej, Wiejska, Karasia i Polna, Moniuszki, Kopernika i 

Leśna.  

-Burmistrz poinformował też, że występują opóźnienia w oddaniu do użytkowania budynku NCK 

„Sokół”. Wyjaśnił, że w trakcie rozbudowy i remontu budynku okazało się, że konieczna jest 

wymiana całej konstrukcji dachowej. Z tego powodu obiekt zostanie oddany do eksploatacji nie 

wcześniej niż pod koniec grudnia. 

- opóźnienia występują też w realizacji ścieżek rowerowych na Podwolinie, naliczone zostały kary 

umowne dla wykonawcy, ale nie ma zagrożeń żeby zadanie zostało niewykonane. 

Burmistrz dalej poinformował, że: 

- Gmina otrzymała promesę od Wojewody na ponad 400 000 zł na drogi, w ramach tych środków 

zostaną wykonane ulice: Polna, Moniuszki i Plac Polskiego Sierpnia.  

- odbyły się spotkania z GDDKiA w szczególności dot. ul. Sandomierskiej, chodnika w Racławicach 

i ścieżki rowerowej w Nowosielcu. Zadania te są obecnie w trakcie realizacji, na całej długości ul. 

Sandomierskiej zostanie wymieniony asfalt, prace zostaną zakończone już w tym tygodniu. 

- odbyła się narada dot. uzgodnień z GDDKiA odnośnie dokumentacji obwodnicy Niska i Stalowej 

Woli (kwestię zjazdów, przejść dla zwierząt, odpływy wód,) Ostatecznie porozumienie zostało 

podpisane, prace ruszą prawdopodobnie wiosną 2019r.  

- uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa i Wojewodę 

Podkarpackiego, na której ogłaszany był ranking tzw. „Złota setka gmin”, Gmina Nisko uplasowała 

się na 3 miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich w województwie podkarpackim oraz na 7 miejscu za 

pozyskiwanie środków unijnych.  

- odbyła się też konferencja „Czyste powietrze” – zmiana koncepcji każdy zainteresowany będzie 

składał wniosek indywidualnie, a nie zbiorowo Gmina. 

- po rozliczeniu br. zadłużenie Gminy wynosi nieco ponad 144 000 zł, podkreślił, że tak małe 

zadłużenie to duży wspólny sukces nas wszystkich.  

Nie zadano żadnych pytań i nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu. 

Ad.4 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nisko w roku szkolnym 2017/2018. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w/w informację radni otrzymali wraz z zaproszeniem na 

sesję celem zapoznania się. Stanowi ona zał. nr 1 do protokołu. W zastępstwie nieobecnej na 
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posiedzeniu Dyrektor CUW Pani A. Krawiec, ewentualnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 

odnośnie realizacji zadań oświatowych udzieli pracownik CUW – Pani D. Jaślanek.  

 Radny K. Tabian złożył podziękowania dla wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół za ich 

pracę i zaangażowanie, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów końcowych i duża liczba 

stypendystów. Należy tez podkreślić pracę Dyrektor CUW- A. Krawiec, która dba o właściwe 

funkcjonowanie szkół od strony ekonomicznej.  

Nie zadano żadnych pytań i nie zgłoszono uwag Przewodniczący Rady zamknął realizację punktu. 

Ad. 5 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Nabrzeska. Poinformowała, że zmiana dot. 

zmiany limitów w 2018r. o kwotę 500 000 zł na realizację zadania – budowa Sali gimnastycznej przy 

PSP Nr 1 w Nisku. Limit ten zostaje przesunięty na 2019r. spowodowane jest to tym, że przetarg na 

to zadanie był ogłaszany dwukrotnie a ceny ofert były wyższe niż środki w budżecie przewidziane na 

ten cel. Z uwagi na opóźnienia przetargowe zakres robót, który był przewidywany do realizacji w br, 

tj. wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych nie będzie wykonany. Zostaną wykonane tylko 

fundamenty.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – J. Graniczny poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Nie zadano żadnych pytań i nie zgłoszono uwag Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła: 

U C H W A Ł Ę Nr LIV/439/18 

w sprawie zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2018-2026. /zał. nr 

2 do protokołu/ 

 

2/ Skarbnik Gminy poinformowała, że zwiększeniu ulegają dochody i wydatki budżetowe: o kwotę 

10 479 zł tytułem subwencji oświatowej na doposażenie szkół i placówek w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne; o kwotę 92 940 zł tytułem należności od dłużników alimentacyjnych na pokrycie 

kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; o kwotę 3 800 zł w związku z 

wynajmem sal w domach osiedlowych w Nowej Wsi i Nowosielcu. Dokonuje się też przeniesienia 

wydatków w dziale 700 na kwotę 42 250 zł, w dziale 751 na kwotę 751,69 zł, w dziale 754 na kwotę 

8000 zł. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na budowę Sali gimnastycznej przy 

PSP Nr 1, zakres prac przewidziany do wykonania w 2018r nie zostanie zrealizowany. W związku z 

powyższym środki w kwocie 500 000 zł przeznacza się na remonty dróg gminnych i budowę ścieżki 

rowerowej – Nisko-Nowosielec i Nisko-Racławice.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – J. Graniczny poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Radny G. Bis złożył wniosek o zabezpieczenie 240 000 zł na budowę drogi –ul. Bukowina w 

Zarzeczu. W związku z tym, że sala gimnastyczna przy PSP Nr 1 nie będzie w br. budowana i są 

wolne środki wnioskuje o ich przeniesienie na budowę jeszcze w tym roku ul. Bukowiny.  

Burmistrz odpowiedział, że prace związane z budową Sali przy PSP Nr 1 ruszą w tym roku, w tym 

tygodniu zostanie przekazany plac budowy.  

Radny G. Bis podtrzymał złożony wniosek. Jego zdaniem środki w kwocie 870 000 zł, jakie 

zostały na tym zadaniu wystarczą na budowę fundamentów Sali.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek nie może zostać poddany pod głosowanie gdyż w 

uchwale w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, jaką Rada dziś podjęła środki w kwocie 

500 000 zł zostały już ujęte na 2019r. Zatem wniosek radnego G. Bisa jest bezzasadny. 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, przy 16 głosach „za” i jednym „przeciw” podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę  Nr LIV/440/18 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r  /zał. nr 3 do protokołu/ 

3/ Kolejny projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy – M. Jakubów. Przypomniała, że 

rokrocznie Rada uchwala Program Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Ma on na celu poprawę warunków 

życia społeczności lokalnej oraz wsparcie mieszkańców w działalności społecznej. Planowana kwota 

finansowania zadań to 192 000 zł. 

Nie zadano żadnych pytań i nie zgłoszono uwag Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę  Nr LIV/441/18 

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. /zał. nr 4 do protokołu/ 

 

4/ Z-ca Burmistrza – T. Sułkowska wyjaśniła, że projekt uchwały dot. zmian w zakresie jednostki 

obsługiwanej przez CUW, a jednostką tą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu. W związku z 

tym ze z dniem 1 września powstał w Zarzeczu Zespół Szkolno-Przedszkolny obejmujący szkołę 

podstawową i przedszkole konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.  
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Nie zadano żadnych pytań i nie zgłoszono uwag Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę  Nr LIV/442/18 

zmieniającą uchwałę Nr XXV/311/17 Rady Miejskiej w Nisku dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi  /zał. nr 5 do 

protokołu/ 

 

5/ Z-ca Burmistrza – T. Sułkowska wyjaśniła, że w związku ze zmianami ustaw na podstawie, 

których prowadzi działalność CUW oraz w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Zarzeczu należy dokonać stosownych zmian w przedmiotowej uchwale.  

Nie zadano żadnych pytań i nie zgłoszono uwag Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę  Nr LIV/443/18 

o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 

grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól i 

przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nisku./zał. nr 

6 do protokołu/ 

 

6/ Z-ca Burmistrza – T. Sułkowska przypomniała, że na poprzedniej sesji Rada podejmowała 

uchwałę w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r do 31 

sierpnia 2019r. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe działające w 

zakresie oświaty oraz przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dlatego też obecnie Rada może już 

podjąć uchwałę a nie projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

Nie zadano żadnych pytań i nie zgłoszono uwag Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 

podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę  Nr LIV/444/18 

w sprawie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r do 31 sierpnia 2019r. 

/zał. nr 7 do protokołu/ 
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Ad. 6 

Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania. 

Radny G. Bis wrócił do złożonego wcześniej wniosku. Jego zdaniem kolejność procedowania 

uchwał była nieprawidłowa, w uchwale dot., zmiany WPI jest zapis, że w br będą wylane 

fundamenty, ale w uchwale zmieniającej budżet jest inny zapis „z uwagi na przedłużające się 

postępowanie przetargowe na budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 zakres praz przewidziany do 

wykonania w 2018 r nie zostanie zrealizowany. W związku z powyższym środki w wysokości 

500 000 zł przeznacza się na remonty dróg gminnych oraz na dokumentację dróg gminnych i ścieżek 

rowerowych”. 

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że do realizacji przewidziany był zakres prac – fundamenty plus stan 

surowy zamknięty, w związku z tym, że nie damy rady wykonać takiego zakresu prac, być może 

wykonamy fundamenty i stan surowy otwarty, będzie to też uzależnione od pogody. Dlatego też nie 

możemy ograniczyć środków na to zdanie do 200 czy 300 bo potrzeba nam te 800 000 zł.  

  Radny B. Borowiec odnośnie remontu ul. Sandomierskiej w zapadliskach były pozostawione 

puste przestrzenie i tuż przed remontem drogi przez GDDKiA zostały wypełnione asfaltem, 

zawałowane, po czym GDDKiA zaczęła to frezować i odkuwać. Nasuwa się pytanie, jaki sens miało i 

po co ponoszono koszty zalewania tych ubytków skoro GDDKiA dwa dni później to zburzyła. Spytał 

też odnośnie drogi wzdłuż bloku 8B, gdzie sfrezowano część nawierzchni w miejscu gdzie było 

zastoisko wody, woda już spływa tylko, że tuż przed samym wjazdem zrobiło się zapadlisko tuż przy 

krawężniku, zgłasza sprawę, bo droga jeszcze jest na gwarancji.  

 Radny Z. Łuka odnośnie budowy basenu w Racławicach, powiedział, że w dniu 11 

października było spotkanie przedstawicieli PiS w miejscu gdzie basem ma być budowany i spytał 

obecnego tam, ministra sportu Bańkę czy Gmina Nisko składała wniosek na dofinansowanie tego 

zadania. Minister odpowiedział, że wniosek został złożony, ale był źle przygotowany i zajął jedno z 

ostatnich miejsc na 950 złożonych wniosków. Chciałby wiedzieć, jakie jest stanowisko Gminy w tej 

sprawie. 

 Przewodnicząca Osiedla Nr 8 PGO – A. Kołodziej powiedziała, że we wrześniu br składała 

pismo do Burmistrza odnośnie przejazdu ul. Wańkowicza ciężkiego sprzętu do budowy ul. 

Modrzewiowej, który bardzo niszczy tę ulice. Dostała odpowiedź, że jest zezwolenie na przejazd 

maszyn. Spytała czy są jakieś przeszkody żeby sprzęt jeździł przez ul Jaworową.  

 Radny G. Bis spytał odnośnie nowo powstałego budynku przy klubie sportowym w 

Racławicach w związku z tym, że właśnie został rozwiązany klub sportowy w Racławicach, jakie 

będą jego dalsze losy. Spytał też, jakie koszty poniosła w br. Gmina w związku z podpisaniem 

umowy kredytowej.  
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Radny B. Lechociński spytał czy program wymiany pieców realizowany przez Urząd 

Marszałkowski jest kontynuowany czy został zawieszony.  

 Radny Z. Kotuła na pytanie radnego G. Bisa odpowiedział, że nikt nie rozwiązywał klubu 

piłkarskiego w Racławicach, klub funkcjonuje. Nie ma tylko drużyny seniorów, ale szkolonych jest 

kilka grup zawodników od juniorów po młodszego trampkarza. Dlatego też budynek będzie 

wykorzystywany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Ponadto na stadionie w Racławicach 

rozgrywają swoje mecze drużyny młodzieżowe MKS Sokół. Poza tym na piętrze budynku mają mieć 

swoje pomieszczenia stowarzyszenia działające na terenie sołectwa Racławice. 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 – Nisko –Warchoły – M. Urban powiedział, że na jego 

osiedlu pojawiły się informacje, że ścieżka rowerowa do Nowosielca nie jest realizowana, bo Gmina 

zaprojektowała ścieżkę bez uzgodnienia z GDDKiA.  

 Radny B. Borowiec odnośnie ul. Modrzewiowej, która w trzech miejscach się już zapada, 

spytał, czym jest to spowodowane, czy ktoś już to analizował i znana jest przyczyna. Jakie Gmina 

zamierza podjąć działania żeby przywrócić drogę do właściwego stanu technicznego. 

 Radna A. Stępień podziękowała wszystkim za 16 lat pracy w Radzie Miejskiej, w 

nadchodzących wyborach już nie będzie startowała. W tym czasie były różne momenty lepsze i 

gorsze, nieraz spieraliśmy się w różnych sprawach mieliśmy różne zdania i poglądy. W dniu 

dzisiejszym chciałaby życzyć wszystkim tego, co najlepsze i w nadchodzących wyborach niech 

wygrają ci najlepsi.  

 Radny Z. Łuka spytał, co znajduje się na wyposażeniu budynku obok klubu sportowego w 

Racławicach. Podobno jest siłownia, sauna, czy jest możliwość korzystania z tych urządzeń przez 

mieszkańców.  

Burmistrz odpowiedział, że: 

- ma informację, że na ul. Sandomierskiej odkopana została nawierzchnia wokół 3 studni gdyż 

zamieniono tzw. sztywne włazy na włazy sprężynujące. Wątpliwości radnego B. Borowca przekaże 

wykonawcy i właścicielowi drogi, czyli GDDKiA. Zapadlisko na drodze wzdłuż bloku 8B zostanie 

sprawdzone przez właściwe służby UGiM. 

- odnośnie budynku przy klubie sportowym w Racławicach, to właśnie wpłynęło pismo MKS Sokół, 

który chce zawrzeć porozumienie, aby móc korzystać z tego obiektu.  

- z tytułu umowy kredytowej Gmina nie poniosła w br żadnych kosztów.  

- zdementował informację M. Urbana odnośnie realizacji ścieżek rowerowych wszystkie inwestycje 

niewykonywane na gruncie gminnym a wykonywane z udziałem gminy zawsze są uzgadniane. Może 

ktoś się w tej sprawie przejęzyczył. Zapewnił, że gmina posiada wszystkie porozumienia w tej 

sprawie z GDDKiA.  
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- rzeczywiście na ul Modrzewiowej są dwa czy trzy nieduże zagłębienia, trudno stwierdzić, co jest 

powodem być może związane jest to z siecią kanalizacyjną w tym rejonie. Sprawę zleci odpowiednim 

służbom UGiM. 

- odnośnie budowy basenu w Racławicach i wypowiedzi pana ministra Bańki to w trakcie swoich 50 

lat pracy nie słyszał żeby osoba pełniąca taką funkcję przyjechała do gminy i nie złożyła wizyty u 

miejscowych władz. Dziś dopiero ma informacje, że w ostatnim czasie trzech ministrów było w 

naszej gminie. Czy jest to właściwie zachowanie ocenę pozostawia innym. Niemniej jednak jest to 

zachowanie, co najmniej nieeleganckie. Nieprawdą jest to, co minister powiedział odnośnie wniosku 

złożonego na budowę basenu. Wniosek złożony przez Gminę Nisko był dobrze przygotowany. Przez 

wszystkie te lata żaden gminny wniosek nie został odrzucony znaczy to, że pracowaliśmy 

prawidłowo i były one przygotowane dobrze. Zdarzało się, że jeżeli były jakieś nieprawidłowości to 

ministerstwo wysyłało zapytanie żeby wniosek poprawić lub uzupełnić. Natomiast na dzień 

dzisiejszy nie mamy z ministerstwa sportu żadnych uwag odnośni nieprawidłowości we wniosku. 

Wiemy, że wnioski są procedowane, zatem są przyjęte bez uwag. Nie chce sprawy szeroko 

komentować wyślemy zapytanie do ministra w tej kwestii, jeżeli taką informacje rzeczywiście podał.  

Na pozostałe pytania, na które nie odpowiedział, udzieli odpowiedzi na piśmie.  

Burmistrz podkreślił, że obecne spotkanie jest ostatnim spotkaniem w takim gronie, to też 

jego ostatnia kadencja na stanowisku burmistrza. Podziękował wszystkim za 16 lat wspólnej pracy w 

samorządzie i życzył wszystkim sukcesów w nadchodzących wyborach samorządowych.  

Przewodniczący Rady W. Ślusarczyk w imieniu wszystkich radnych złożył podziękowania na 

ręce Burmistrza za jego pracę, pracę pracowników Urzędu oraz wszystkich radnych a na pamiątkę 

wszyscy otrzymali pamiątkowe tabla. 

Ad. 7 

Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął LIV sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz. 14
05

. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała K. Dubiel 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk 

 

 

 

 

 


