ROTOKÓŁ

Nr XXXIV/17

sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 22 marca 2017r
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

XXXIII sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W. Ślusarczyk.
Przywitał przybyłych na posiedzenie radnych (wg listy obecności). Stwierdził, że jest kworum: na
21 radnych uczestniczy w sesji 16 radnych.
Następnie przywitał:
- Burmistrza Gminy i Miasta – J. Ozimka
- Skarbnika Gminy – M. Nabrzeską
- Radnego Powiatu Niżańskiego – J. Srokę
- Radcę – A. Barć
- Prezesa MZK Nisko – Z. Kuziorę
- Dyrektorów jednostek organizacyjnych,
- Kierowników referatów UG
sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli lokalnych mediów oraz
mieszkańców Gminy.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu sesji z dnia 23 lutego 2017r.
3.Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” za 2016r.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku za 2016r.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Zarządu Budynków Mieszkalnych za 2016r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko
za lata 2014-2016.
8. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko za 2016 rok.
9.Informacja z kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wykorzystania przekazanych dotacji z budżetu Gminy
i Miasta Nisko w 2016 r.
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10.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum rekreacyjno-sportowe w
Racławicach” /materiały na płycie CD/.
2/ pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
3/ zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
4/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017r.
5/ przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku.
6/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1
września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
7/ ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko.
8/ utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku./załączniki do wglądu w BRM/
9/ określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
10/określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
11/zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w
art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
Gminę Nisko.
12/ przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działania 9.2 Poprawa, jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
13/zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Osi IX, Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa, jakości kształcenia ogólnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
11.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
12.Zamknięcie obrad sesji.
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Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. Sprawę przedstawiał dokładnie na wczorajszym
posiedzeniu połączonych Komisji: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Z wnioskiem o zamianę
wystąpiła Prezes Sądu Rejonowego w Nisku, w związku z zamiarem budowy nowej siedziby dla
Sądu Rejonowego w Nisku.
Przewodniczący zaproponował umieszczenie tego projektu jako ostatniego w punkcie 10.
Tak zmieniony porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.
Ad 2.
Protokół sesji z dnia 23 lutego 2017r przyjęty został jednogłośnie, bez uwag.
Ad 3.
Burmistrz poinformował, że w okresie od ostatniej sesji m.in.:
- poprosił, by Rada uczciła chwilą ciszy pamięć byłego, długoletniego Dowódcy Jednostki płk
A.Wrześniaka. Właśnie otrzymał informację, że zmarł.
- Generalna Dyrekcja Dróg dokonała przeglądu swoich dróg łącznie z przejściami dla pieszych..
Protokół jeszcze nie wpłynął.
- Burmistrz uczestniczył w pożegnaniu Dowódcy 3 Batalionu. Płk Szymula przeszedł na emeryturę.
- w PSP Nr 5 odbyły się „Zapasy Taneczne” , mała inicjatywa rozrosła się i obecnie to impreza
międzywojewódzka.
- Burmistrz uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP Nisko, roczne sprawozdanie z
działalności,
- w zebraniu sprawozdawczym Towarzystwa Numizmatycznego uczestniczyła Pani Sekretarz,
- uczestniczył we wspólnym zebraniu osiedlowym Osiedla Moskale i PGO.
- odbyło się wręczenie 8 parom medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie),
- odbyło się spotkanie Burmistrza z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów, tematem była m.in.
współpraca z Gminą, ze szkołami, z NCK „Sokół”,
- zakończyła się kontrola WFOŚ dotycząca realizowanych inwestycji z Programu Spójności,
protokół jeszcze nie wpłynął, ale większych uwag raczej nie ma,
- również kontrolowane było przeciwdziałanie alkoholizmowi, skontrolowano wszystkie
dokumenty, znaczących uwag nie wniesiono,
- kolejne spotkanie z emerytami połączone z Dniem Kobiet,
- również z okazji Dnia Kobiet spotkanie w NCK „Sokół”, połączone z otwarciem wystawy „Nitka
malowane”,
- złożył wizytę nowy Dyrektor Aresztu Śledczego, urzędowanie rozpoczął od 20 marca br,
- uczestniczył w konferencji w Polskiej Akademii Sukcesu w Rzeszowie, organizowana przez
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Polską Akademię Nauk,
- odbyło się spotkanie z Zarządem OSP Nisko w sprawie wspólnego wykorzystywania obiektu
przez OSP i Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej,
- Burmistrz uczestniczył w obradach PSST, przyjęto program obchodów wszystkich uroczystości
na rok bieżący, materiał do wglądu w internecie,
- uczestniczył Burmistrz w spotkaniu z Panią Minister Edukacji Narodowej w Rzeszowie,
- odbyła się narada z Prezesem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w sprawie podjęcia wspólnych
działań na rzecz ewentualnej budowy siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury w Nisku, stąd
projekt wprowadzonej na dzisiejszą sesję uchwały,
Dalej Burmistrz poinformował, że jest przygotowanych 13 pozycji związanych z przetargami m.in.
- budowę sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 łącznie z dwiema salami przedszkolnymi,
- złożony wniosek odnośnie OZE
- przygotowanie dróg,
- rozstrzygnięty przetarg na wykonanie drogi dojazdowej do obwodnicy Niska,
- rozstrzygnięty przetarg na drogę do terenów inwestycyjnych w Nowosielcu,
- ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku ZS Nr 3, z dofinansowaniem z RPO,
- w trakcie przygotowania dokumentacje dróg gminnych, szczególnie Osiedle Grądy,
- przetarg na ścieżkę do Nowosielca, I i II etap ogłoszony,
- ogłoszony przetarg na dokumentację na przebudowę dróg: Daszyńskiego, Formalskiej, Fredry
i Czarnieckiego.
Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o OZE, to jest to 56 pozycji, instalacji, łącznie ok 8 mln zł.
W skali województwa jest mało środków ( tylko 150 mln zł), i jeżeli nie będą one zwiększone, to
trudno liczyć na większe sukcesy w tej dziedzinie. Zobaczymy jakie będą decyzje Urzędu
Marszałkowskiego.
- podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy
budynku socjalnego (8 mieszkań), oraz uzyskaliśmy dofinansowanie termomodernizacji budynków
przy u. Sandomierskiej: Nr 7, 18 i 47 (85% dofinansowania).
Burmistrz poinformował, że jest w trakcie przetargu: ul. Szopena, ul. Polna, ul. Rzeszowska
Boczna, ul. Gruntowa, Malce – równoległa do Nr 77 i ul. Rzeszowska Boczna – połączenie z ul.
Piaskową i drogi tłuczniowe.
Poinformował też, że na ukończeniu jest dokumentacja ul. Gisgesa, 3 Maja, most na ul. Zielonej
i most na Barcówce na Pogoni i ul. Sanowa. W trakcie jest przebudowa kuchni w przedszkolu, trwa
budowa sali gimnastycznej w Zarzeczu, w trakcie dokumentacja basenu i szatni w Racławicach
oraz oświetlenie dróg. Burmistrz podkreślił, że niepokojącym jest, że nie są do tej pory
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uruchomione środki unijne i wiele inwestycji jest przetrzymywanych zwł. z MOF, bo nie wiadomo
jak będą one finansowane. Drastycznie skraca się cykl inwestycyjny w danym roku
kalendarzowym. Jeżeli przedłuży się to do końca czerwca, to w danym roku tematów nie da się
zamknąć.
Burmistrz poinformował też, że jest kłopot z ul. Sosnową, która miała być realizowana w ramach
budżetu obywatelskiego, bo faktycznie przebiega w innym miejscu, niż powinna wg map
i własności gruntu. Tam gdzie powinna być droga, rośnie las, a tam gdzie nie ma lasu, jest droga.
Potrzeba czasu, by to uporządkować.
Przewodniczący Rady poinformował, że ewentualna dyskusja przewidywana jest w pkt 11.
Ad 4.
Sprawozdanie z działalności NCK „Sokół” radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję (zał 1).
Przewodniczący Rady poprosił Panią Dyrektor NCK – A.Sochacką o przedstawienie tematu.
Pani Dyrektor podkreśliła, że większość radnych stara się uczestniczyć w przedsięwzięciach
organizowanych przez NCK. Centrum stara się, by działalność była różnorodna, obejmowała różne
dziedziny sztuki. Podstawowa pracą jest działalność dotycząca różnych zespołów i kół
zainteresowań, których zadaniem jest rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Poinformowała, że w Nisku istnieje 14 kół
i zespołów. Skupiają one 379 uczestników. Wszystkie zespoły prowadziły regularne próby oraz
uczestniczyły w lokalnych koncertach oraz przeglądach i konkursach wyjazdowych. W sumie
niżańskie zespoły wystąpiły 129 razy i zdobyły w minionym roku 58 nagród i wyróżnień. Dodała,
że w dyspozycji NCK znajduje się również budynek znajdujący się przy ul. 3 Maja. W znajdującej
się tam pracowni artystycznej odbywają się zajęcia plastyczne, spotkania Klubu Seniora oraz próby
chóru „Echo”.
Oddział w Zarzeczu prowadzi 5 grup artystycznych w których bierze udział ok 100 osób, a zespoły
uczestniczyły w 15 występach i koncertach.
Oddział w Nowosielcu ma 4 grupy, uczestniczy 87 osób i zespoły prezentowały się 39 razy.
Pani Dyrektor poinformowała, że w minionym roku odbyło się szereg koncertów zespołów
własnych, jak i artystów profesjonalnych zapraszanych okazjonalnie.
Nasze zespoły wystąpiły m.in. w „Świątecznych wspomnieniach”, „Wieczorze z Kolędą” czy
Przeglądzie Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła 2016”. Ponadto oprawiały artystycznie
imprezy organizowane przez inne placówki i instytucje. W NCK odbyło się tez kilka koncertów
w wykonaniu zespołów zawodowych. Dalej poinformowała, że od maja 2013r dodatkowym
miejscem artystycznych przedsięwzięć jest scena w Parku Miejskim. Tam również odbyło się kilka
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imprez plenerowych. Podkreśliła, że w 2016r bardzo prężnie działał teatr „Kontynuacja”, który
propagował sztukę teatralną wystawiając w ciągu roku cztery tytuły. W sumie teatr wystąpił 21
razy, nie tylko w Nisku, ale i okolicznych miejscowościach. NCK gościło również inne teatry
z zaprzyjaźnionych domów kultury m.in. ze Stalowej Woli, z Puław, z Biłgoraja i Tarnobrzega.
Placówka była organizatorem powiatowych i miejsko-gminnych trzech konkursów recytatorskich.
Odbywały

się

również

imprezy

cykliczne

m.in.:

konkurs

na

najciekawszą

szopkę

bożonarodzeniową, XI Przegląd Zespołów Tańcz Sportowego „Zapasy Taneczne 2016”, Koncert
Kapel Ludowych oraz IV Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich „Si Senior”. NCK było
organizatorem obchodów rocznic i świąt państwowych oraz kilku spotkań i wieczorów autorskich.
W przeciągu 2016r zorganizowano 8 wystaw bardzo różnych tematycznie.
Z oferty organizowania czasu wolnego we wszystkich placówkach skorzystało ok 500 osób w ciągu
wakacji i ferii.
W związku z brakiem aparatury cyfrowej projekcje filmowe odbywały się sporadycznie. Filmy
powtórkowe na taśmie analogowej grane były tylko w czasie ferii zimowych i wakacji.
Poinformowała też, że w 2016r NCK złożyło 4 projekty. Dofinansowanie uzyskał projekt złożony
do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup projektora multimedialnego w kwocie 10 tys zł,
oraz projekt „W krainie lalek” realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Collegium”. Ponadto
oddział w Zarzeczu, wspólnie z Towarzystwem Ziemi Zarzeckiej zrealizował projekt unijny
„Odkrywcy zaginionych smaków”. Pani Dyrektor podkreśliła, że NCK jest współorganizatorem
wielu przedsięwzięć artystycznych, współpracuje z placówkami oświatowymi, organizacjami
i stowarzyszeniami z terenu Gminy i Miasta Nisko, wypożycza oświetlenie, nagłośnienie, scenę,
scenografię oraz zapewnia plakatowanie.
Sprawozdanie z działalności NCK było przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Pomocy
Społecznej i Zadań Publicznych. Przewodnicząca G.Karnat wyraziła w imieniu Komisji uznanie dla
tak bogatej oferty NCK pomimo trudnych warunków lokalowych. Wyraziła nadzieję, że w nowej
siedzibie będzie jeszcze bogatsza działalność Centrum.
Ad 5.
Przewodniczący poprosił Panią Dyrektor Biblioteki Miejskiej – I. Nemeczek o przedstawienie
sprawozdania z działalności Biblioteki za rok 2016(zał 2).
Pani Dyrektor poinformowała, że w 2016r korzystało z Biblioteki 3 257 zarejestrowanych
czytelników i było to o 190 więcej niż w roku 2015. Wypożyczonych zostało 66 369 książek
(również wzrost o 2 356 woluminów). Nastąpił również wzrost aktywności czytelników, bo
odwiedzin było więcej o 4 538. Coraz młodsze dzieci są zapisywane do biblioteki. Czytelników do
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lat 5 mamy już 80. Najczęściej korzystają z Biblioteki osoby uczące się, potem niepracujące
a najmniej osoby pracujące. Zapewne wynika to z braku czasu.
Z czytelni, na miejscu skorzystało 13 719 osób z księgozbioru, audiobooków i filmów. Z internetu
skorzystało 9 225 osób. W stosunku do roku 2015 w czytelniach wzrosła liczba odwiedzin o 3 926
osób. Obserwuje się zmniejszoną liczbę udostępnień czasopism, bo czytelnicy korzystają z wydań
internetowych. Z tego powodu w oddziale dla dzieci nie prenumeruje się już żadnego czasopisma.
W czytelni dla dorosłych można skorzystać z takiej formy zakupu, jaką jest kiermasz „Książka za 1
zł”. W ubiegłym roku Biblioteka zarobiła na tym prawie 700 zł, więc ludzie korzystają z tej
możliwości. Poinformowała, że w czytelni proponowane są grupowe bądź indywidualne zajęcia
nauki korzystania

z komputera i internetu, lekcje biblioteczne, prowadzona jest bibliografia

regionalna. W roku ubiegłym księgozbiór wzbogacił się o 2 570 książek, z czego 2 105 zostało
zakupionych. Na 100 mieszkańców zakupiono prawie 12 książek, więc zbiry powiększają się w
dobrym tempie. Ze zbioru wycofywane są książki zniszczone lub zagubione przez czytelników.
Czytelnicy płacą za zagubione lub zniszczone książki albo zwracają książkę o tej samej wartości
literackiej i finansowej.
Oprócz wypożyczania książek Biblioteka zajmuje się działalnością edukacyjną i upowszechniającą
czytelnictwo. Ze spotkań autorskich w ubiegłym roku odbyły się m.in: z M. Krasowską, R.
Piątkowską, E. Zarębską, O. Rudnicką, J. Sztabą, K. Jerzykowską, M. Sikorskim. Dodała, że
czasem uda się Bibliotece zorganizować koncert, warsztaty ozdób świątecznych, jest cykliczna
akcja „Odjazdowy Bibliotekarz”, prowadzony jest Dyskusyjny Klub Książki, Dyskusyjny Klub
Filmowy, Klub Kubusia Puchatka. Poinformowała, że w ubiegłym roku był realizowany projekt
„Zielone Gry” w którym uczestniczyła szkoła elektryczna, organizowane były szkolenia dla
bibliotekarzy z powiatu niżańskiego. Organizowany jest czas wolny dla dzieci podczas ferii i
wakacji, organizowane są czytania książek w przedszkolu. Biblioteka współpracuje z Zespołem
Szkół Nr 2 w Nisku, Towarzystwem Ziemi Niżańskiej, Liceum Ogólnokształcącym, Biblioteką
Pedagogiczną i Aresztem Śledczym w Nisku. Dużą popularnością cieszy się strona internetowa
Biblioteki – w ubiegłym roku było 131 436 wejść.
Pani Dyrektor poinformowała, że Biblioteka składała projekt na adaptację budynku Gimnazjum Nr
1 pod potrzeby MBP, ale nie otrzymał on dofinansowania.
Poinformowała, że Biblioteka udostępnia zbiory elektronicznie. System automatycznie przypomina
o terminie zwrotu książek i nalicza kary. Książki zwracane są więc raczej terminowo.
Radny M. Folta z uznaniem stwierdził, że 66 000 wypożyczonych książek, to sukces na skalę
Polski. Rekordzistka wypożyczyła 371 książek w ciągu roku. Podkreślił, że sam od dziecka
związany jest z obiema instytucjami kultury. Obecnie korzystają z tych usług również jego synowie.
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Osobiście czeka na X rocznicę działalności teatru „Kontynuacja”, zapewne będzie to duże
wydarzenie. Sam też miał wkład w działalność tego zespołu.
Podkreślił duże zaangażowanie pracowników. Przykładem jest Biblioteka, która co tydzień robi
aktualizację księgozbioru, jest informacja dla czytelników o jakie pozycje księgozbiór się
wzbogacił, każdy czytelnik na maila otrzymuje informacje o terminie oddania książek. Ogólnie z
satysfakcją znajduje, że niżańskie instytucje kultury są w dobrej kondycji,jeśli chodzi o działalność.
Również Przewodniczący Komisji Oświaty K. Tabian w imieniu własnym i Komisji wyraził słowa
uznania i podziękowania na ręce Pani Dyrektor NCK „Sokół” oraz Pani Dyrektor Biblioteki
Miejskiej za pracę i zaangażowanie, za szereg inicjatyw kulturalnych i oświatowych.
Przewodniczący Rady zauważył, że należą się słowa uznania również dla mieszkańców, którzy
korzystają z tych możliwości i inicjatyw.
Burmistrz poinformował, że zbliżają się remonty obu obiektów. Wyjaśnił, że na ten czas NCK
będzie przeniesione do SP Nr 5 a Biblioteka powoli do budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szopena.
Burmistrz również wysoko ocenił funkcjonowanie obu jednostek i zapewnił, że uznanie to przyjmie
konkretną, materialną formę.
Ad 6.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie Sprawozdania (zał 3) z realizacji zadań Zarządu
Budynków Mieszkalnych Panią Dyrektor ZBKiZM K. Zyburę.
Pani Dyrektor poinformowała, że według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Budynków
Mieszkalnych administrował mieszkaniowym zasobem Gminy Nisko stanowiącym 135 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 4.962,97 m2.
Zarząd Budynków Mieszkalnych uczestniczył (udziałem właściciela) za Gminę Nisko w remontach
budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Nisko jest jednym ze
współwłaścicieli (w formie zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z uchwałami podejmowanymi
przez Wspólnoty Mieszkaniowe).
Wypłata zaliczek dokonywana była wobec 9 wspólnot mieszkaniowych.
Od dnia 1 czerwca 2012 roku obowiązuje ustalona Zarządzeniem nr 9/2012 Burmistrza Gminy
i Miasta Nisko z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Nisko stawka czynszu. Stawka bazowa czynszu wynosi obecnie 4,20 zł/1m2, natomiast stawka za
1m2 lokalu socjalnego wynosi 2,04 zł.
Podkreśliła, że stałym problemem funkcjonowania zakładu jest zadłużenie najemców mieszkań.
Zaległości z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Nisko z odsetkami na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 537.198,84 zł.
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Wyjaśniła, że na zadłużenie to składa się zadłużenie 61 najemców/osób korzystających z lokali
obecnie w kwocie 277.322,08 zł oraz zadłużenie 16 byłych najemców/poprzedników w kwocie
259.876,76 zł.
Na 30 lokali komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na dzień 31
grudnia 2016 roku zadłużonych było 16 mieszkań, w tym 1 mieszkanie powyżej 2.000,00 zł, 1
powyżej 1.000,00 zł i 5 powyżej 500,00 zł.
Istotne znaczenie ma natomiast systematyczne prowadzenie działań windykacyjnych.
W roku 2016 zostało spłaconych w całości 16 nakazów zapłaty, w tym 13 nakazów spłaconych było
dobrowolnie, 3 przez egzekucję komorniczą.
W 2016r na wniosek poszczególnych lokatorów za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Nisko zostało
zawartych 15 ugód na rozłożenie zadłużenia na raty. Łączna kwota zaległości objęta ugodami to
160.241,17 zł. Głównie ugody maja na celu współpracę z dłużnikiem, który pracuje dorywczo.
Zawarcie ugody ze względu na podjętą przez uchwałę nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia
29.12.2010r było korzystne dla najemców. Na dzień 31 grudnia 2016r z ugody wywiązywało się
już tylko 6 rodzin.
W okresie sprawozdawczym ZBM :
skierował 8 wniosków o egzekucję komorniczą.
zawarł 31 umów najmu (zawartych w ramach zamiany, na podstawie przydziałów na lokale
socjalne, 2 na podstawie wyroków o eksmisję).
Na koniec okresu sprawozdawczego ZBM dysponował 118 tytułami egzekucyjnymi, z których:
15 realizowanych było przez komornika sądowego,
21 postępowań komorniczych zawieszonych, w tym 21 z uwagi na zawarte ugody na ratalna spłatę
zadłużenia
15 postępowań było w trakcie czynności komorniczych (poszukiwanie majątku, informacje o
wysłuchaniu wierzyciela przed umorzeniem),
8 umorzono postępowanie z powodu bezskutecznej egzekucji, brak majątku, z którego można by
prowadzić egzekucję.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych miał do wykonania 1 wyrok o
eksmisję do pomieszczenia tymczasowego dla 4 osób. Wyrok ten nie jest wykonywany, ponieważ
dłużnicy spłacają zaległości będące powodem wystąpienia do sądu z pozwem o eksmisję.
W 2016r złożonych zostało 46 wniosków o przydział mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy
Nisko, w tym wpisanych na listę osób oczekujących 6, załatwionych odmownie 7, przydział
otrzymało 22 wnioskodawców i dokonano 5 przydziałów mieszkań w ramach zmiany.
Przewodnicząca G. Karnat zapytała o zadłużenie w stosunku do roku poprzedniego.
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Pani Dyrektor wyjaśniła, że zmalało o 23 tys zł. Poinformowała, że windykacja należności przez
komornika powoduje dodatkowe koszty, bo wniosek wymaga już opłaty ok 120 zł/osobę. Stąd
przez ostatni rok były próby pracy poprzez ugody. Zawieszane jest wówczas naliczanie odsetek,
jeżeli ktoś wywiązuje się ze spłat należności. Są wówczas spłaty w wysokości 1 tys- 2 tys, ale na tle
całości zadłużenia niewiele to widać.
Przewodnicząca G. Karnat poinformowała, że tematem zajmowała się Komisja Pomocy
Społecznej. Temat jest trudny, ale nie tylko nasza Gmina się z nim boryka. Burmistrz informował,
że jest nadzieja na wybudowanie kolejnych mieszkań socjalnych i w tym kierunku należy działać.
Radna A. Stępień zwróciła uwagę, że w Sprawozdaniu Pani Dyrektor napisała:”Zmieniająca
się na gorsze sytuacja ekonomiczna mieszkańców Gminy Nisko zmusza do podjęcia radykalnych
kroków celem pozyskania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,”. Zapytała ile mieszkań
socjalnych na obecną chwilę jest potrzebnych. Zapytała też jakie inne, od dotychczas
podejmowanych działań są potrzebne, by wynik finansowy nie był ujemny.
Pani Dyrektor K. Zybura wyjaśniła, że pilnie jest potrzeba 3 lokali socjalnych, by przenieść
lokatorów z budynku przy ul. Wyszyńskiego, który ma być wyburzony pod budowę nowego
budynku z mieszkaniami socjalnymi. Z wyroków jest chyba 3 osoby oczekujące i kilka osób
zapewne czeka na lokale socjalne. Dokładna lista jest u Kierownika Ref. OSK. Dane zmieniają się
dosyć szybko. Jeśli chodzi o zadłużenie, to najlepszą droga jest ugoda, bo maja prawo do lokalu,
otrzymują dodatki mieszkaniowe, nie są naliczane odsetki. Wszystko jednak zależy tylko od
zainteresowanych, czy zechcą wywiązywać się ze zobowiązania. To nie są duże kwoty. To jedynie
100 -200 zł plus czynsz, ale żeby stale się wywiązywali. Nawet w przypadku tych 6 rodzin,
egzekucja komornicza była bezskuteczna, więc lepszy efekt przynosi ugoda. Firma windykacyjna
jedynie poszłaby, sprawdziła, że nigdzie nie pracują i że nie ma z czego ściągnąć. Na tym by
zakończyła działanie. Odpracowywanie też nie zdaje egzaminu, bo chętnych było jedynie dwóch
dłużników.
Burmistrz J.Ozimek zabierając głos stwierdził, że w całej Polsce sfera ubóstwa jest dokuczliwa. Co
się trochę unormuje, to znów ktoś z zewnątrz przybędzie, zamelduje się w Nisku i zostanie. Liczy,
że lokal socjalny otrzyma. Są też cwaniacy. Z chwilą zagrożenia eksmisją, były przypadki, że po
kilkadziesiąt tysięcy spłacili od ręki. Oczywiście nie są wyrzucani na bruk, bo czasem widać, że
bieda, aż piszczy, to niech przynajmniej mieszkają we w miarę godziwych warunkach. Gmina nie
zbiednieje. Burmistrz stwierdził, że cieszy fakt, że te wybudowane mieszkania socjalne są
szanowane. Lepiej nawet niż w nimetowskim hotelu. Trzeba zakupić jeszcze 3 – 4 kontenery, jako
„straszaki”. Zdaniem Burmistrza niepokojącym jest, że przybywa samotnych matek z dziećmi.
Czasami nawet porzucają majątek wspólny i uciekają z 3, 4 dzieci. Jak pomóc. Prawnie nie bardzo
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jest możliwość. Najgorsze, że są i zdrowi, którzy mogliby odrabiać, ale oczywiście, że oni nie będą
sprzątali Parku. Takich będziemy starali się wyrzucić, ale autentycznie poszkodowanym przez życie
trzeba pomóc.
Ad 7.
O przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
i Mieście Nisko za lata 2014-2016 (zał nr 4) poprosił Przewodniczący Rady Panią Kierownik OPS
– E. Tłustą.
Pani Kierownik E. Tłusta stwierdziła, że nie będzie zanudzać Rady cyferkami, ale będzie mówiła,
chwaliła się efektami. Każdy program powinien przekładać się na efekty.
Przypomniała, że Program Wspierania Rodziny przyjęty został uchwałą Nr XLIX/380/14 Rady
Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2014r. Celem Programu jest pomoc rodzinom niewydolnym
wychowawczo na rzecz dzieci w tych rodzinach. Podkreśliła, że jest pocieszającym spadkowa
tendencja rodzin niewydolnych wychowawczo, przynajmniej tych, korzystających z pomocy
społecznej. Możliwe, że to efekt poprawy sytuacji materialnej z powodu programu 500+.
Podkreśliła, że rodziny niewydolne wychowawczo miały w okresie obowiązywania Programu
Wspierania, w okresie 2014-2016 dostęp do psychologa, prawnika, pedagogów szkolnych,
kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, dzielnicowych a przede wszystkim do
wychowawców w Świetlicach Środowiskowych. Podkreśliła dobrą jakość pracy zwłaszcza tych
świetlic środowiskowych i znaczenie ich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Poinformowała, że na
co dzień propagowana była też idea rodzicielstwa zastępczego poprzez ulotki, plakaty, mimo że to
raczej temat pracy Powiatu. Dzieci otrzymywały pomoc pozalekcyjną w świetlicach szkolnych
i świetlicach środowiskowych, był organizowany czas wolny w ferie, wakacje, były zielone i białe
szkoły. Rodziny, które miały trudności opiekuńczo-wychowawcze zachęcane były do udziału
w zajęciach w ramach Klubu Integracji Społecznej, brały udział w warsztatach dot. żywności,
zorganizowanych przez Stowarzyszenie z Malc. Przy tej okazji poinformowała, że jeżeli dochód na
członka rodziny nie przekracza 1028zł/osobę w rodzinie, to może korzystać z pomocy z Banku
Żywności. W praktyce, to 75% naszego społeczeństwa mogłoby korzystać z tej formy pomocy.
Dalej poinformowała Pani Kierownik, że rodzinom z problemami wychowawczymi była
świadczona pomoc materialna, finansowa i 500+. Tam gdzie sąd ograniczył prawa rodzicielskie
była pomoc kuratora, praca asystentów rodzinnych. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w tym
okresie utrzymuje się na stałym poziomie ok 22-23 rodzin. Zmniejszyła się liczba dzieci
przebywających w pieczy zastępczej, w domach dziecka: z 51 do 22. Nie znaczy to, że wszystkie te
dzieci powróciły do domów i sytuacja problemowa nie występuje. Po prostu wychowankowie w
domach dziecka dorastają, powracają do środowiska i zaczynają się problemy. W czasie pobytu
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dzieci w domach dziecka rodziny biologiczne są monitorowane, by dzieci mogły powrócić. Dużą
rolę spełniają kuratorzy pracujący z dziećmi, które popadły w konflikt z prawem, dla rodziców jest
możliwość uczestniczenia w zajęciach „szkoły dla rodziców”, a dzieci mogą uczestniczyć
w Placówkach Wsparcia Dziennego. Placówek tych jest 4. W każdej tylko jeden wychowawca, ale
bardzo dobra pracę wykonują. Do stałych zajęć w tych placówkach należą: zajęcia edukacyjne,
zajęcia grupowe, zajęcia plastyczno-manualne,ruchowe, komputerowe, kronikarskie, artystyczne,
kulinarne, czytelnicze, zabawowe.
Pani Kierownik zaprezentowała radnym zebrane w folder opisy działalności poszczególnych
świetlic środowiskowych udokumentowanych bogato zdjęciami zaangażowanych i zadowolonych
uczestników tych zajęć.
Poinformowała, że w ubiegłym roku wszystkie świetlice nawiązały kontakt z Fundacją
„Przyjaciółka” z Warszawy. Uczestniczyły one i ich rodzeństwo w akcji „Wypełnij plecak”, „Qurier
Świętego Mikołaja”. Paczki były naprawdę wartościowe i zaspokajały nawet kaprysy dzieci. Dzieci
te zostały nawet zaproszone do Warszawy na wystawę rękodzieła, ale ze względów finansowych
i organizacyjnych pojechał właściwie prywatnie tylko opiekun z rodzicem i dzieckiem, by
zaprezentować rękodzieło,które powstaje dzięki naszym dzieciom i by promować Nisko. Może
kiedyś, gdy będą jakieś programy, pojawią się środki, to pojadą większą grupą, by zaprezentować
efekty swojej pracy na zewnątrz.
Pani Kierownik podkreśliła, że zajęcia nie są jedynie w świetlicy prowadzone. Uczestnicy
wyjeżdżają do innych miejscowości, uczestniczą w różnych formach edukacyjnych, czy
rozrywkowych np. Muzeum Regionalne, spektakle teatralne, warsztaty wielkanocne, kręgielnia ,
basen, gospodarstwo agroturystyczne, fabryka cukierków w Krakowie itp. Oferta jest przebogata
i każda ze świetlic realizuje tak bogaty program, choć na co dzień np. Nisko ma słabą bazę
lokalową. Dzieci te często nie miałyby żadnej możliwości uczestniczenia w takich imprezach,
obecności w tak fantastycznych miejscach. Podkreśliła, że absolwenci świetlicowi, którzy teraz
odwiedzają placówkę przyznają, że gdyby nie uczestnictwo w zajęciach świetlicy, nie mieliby
możliwości osiągnięcia tego, co udało im się osiągnąć.
Przewodnicząca G.Karnat stwierdziła, że ciśnie się na usta tylko jedno zdanie: żal, że tak mało
miejsc w tych świetlicach i tak mało dzieci może z zajęć tych korzystać. Chętnych jest dużo więcej.
Przypomniała, że był na poprzedniej sesji zgłaszany wniosek z posiedzenia Komisji Pomocy
Społecznej: o zwiększenie ilości miejsc w tych świetlicach. Pan Burmistrz przychylił się do niego
i jest nadzieja, że będzie lepiej.
Przewodnicząca raz jeszcze wyraziła uznanie dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla Malce M..
Beera za zaangażowanie w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci z tego Osiedla. Zajęcia się
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odbywają i dzieci są bardzo zadowolone.
Burmistrz podkreślił, że baza lokalowa dla świetlic środowiskowych zarówno w mieście jak i na
terenie wiejskim w szkołach jest dostateczna. Pozostaje kwestia większych pieniędzy, a to już
zadanie trudniejsze. Burmistrz zapewnił, że będą podejmowane działania w celu zwiększenia
dostępności tych świetlic. Zauważył, że możliwe jest tez zwiększenie zajęć pozalekcyjnych w
szkołach.
Przewodnicząca G. Karnat zwróciła uwagę, że tu nie o zajęcia w szkołach chodzi, ale o miejsca w
tych świetlicach środowiskowych. By powstawały kolejne grupy.
Sołtys Woliny P. E Tomczak stwierdziła, że świetlica ta to okno na świat dla dzieci. Wyraziła
uznanie i podziękowanie dla Pani Kierownik E.Tłustej i pracownika świetlicy P. Katarzyny Ożóg.
Popiera wniosek o utworzenie kolejnej grupy w świetlicy, bo wiele dzieci jest chętnych,
a możliwości takiego poznawania świata, poza świetlicą, mogą nie mieć żadnych, nawet nie tylko
ze względów finansowych ale braku świadomości rodziców.
Ad 8.
Pani Sekretarz M. Jakubów stwierdziła, że Sprawozdanie z realizacji
Profilaktyki
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Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko za 2016 rok (zał 5) radni otrzymali wraz z
zaproszeniem na sesję. Zawiera ono szczegółowy opis działań i wydatkowanych środków na
profilaktykę.
Poinformowała, że w ramach pięciu konkursów zostały przyznane dotacje dla różnych organizacji
pozarządowych. W praktyce są to co roku te same organizacje z naszego terenu. W 2016r doszła
nam jedna organizacja z nowym zadaniem: Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce, które przejęło
program związany z dystrybucją żywności na terenie Gminy i Miasta Nisko dla naszych
mieszkańców. Wcześniej musieli po tę pomoc jechać do Stalowej Woli, co nie było komfortowe.
Teraz mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że mogą w godnych warunkach tę żywność odbierać
i obsługiwani są w bardzo profesjonalny sposób obsługiwani.
Reszta jest szczegółowo opisana, więc zaproponowała ograniczenie się do odpowiedzi na
ewentualne pytania.
Radna A. Stępień zwróciła uwagę, że jest taki punkt:”Zorganizowanie, prowadzenie
i dofinansowanie środowiskowych przedsięwzięć profilaktycznych promujących zdrowy styl
życia”. W tym punkcie jest zadanie: zakup alkomatu. Odbiorcą są mieszkańcy Gminy i Miasta
Nisko. Wydatkowana kwota – 1 600 zł. Zapytała gdzie ten alkomat jest.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest na wyposażeniu poradni psychologicznej. Ma zastosowanie do
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mieszkańców naszej Gminy i stąd jako odbiorcę wskazano właśnie mieszkańców Gminy i Miasta
Nisko.
Przewodnicząca G.Karnat stwierdziła, że ponieważ tym, którzy nie chcą, nie da się pomóc, to
cieszy chociaż to, że nie przekraczamy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Więcej
zrobić nie możemy.
Ad 9.
O przedstawienie informacji z kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wykorzystania przekazanych dotacji
z budżetu Gminy i Miasta Nisko w 2016 r.(zał nr 6) poprosił Przewodniczący Rady również Panią
Sekretarz M.Jakubów.
Wyjaśniła ona, że jednostka samorządu terytorialnego zlecająca zadania publiczne organizacjom
pozarządowym dokonuje kontroli ich realizacji. Kontrole przeprowadza się w trakcie realizacji
zadań i po ich zakończeniu. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie złożonych sprawozdań
z wykonania zadań publicznych. Organizacje pozarządowe przedstawiały rozliczenie dotacji na
obowiązujących drukach. Poinformowała, że od września 2016r obowiązują nowe wzory
formularzy ofert, umów i sprawozdań dla organizacji pozarządowych realizujących zadania
publiczne. Ocena prawidłowości sporządzenia sprawozdania przeprowadzana jest pod względem
formalnym, prawnym i rachunkowym, jak również pod względem zgodności z celami
i terminowością realizacji zadań. Przedłożona Radzie informacja z kontroli bardzo szczegółowo
opisuje zadania i wydatkowane na ich realizację środki.
Pani Sekretarz poinformowała dalej, że w 2016r łączna kwota przekazanych dotacji na realizację
zadań publicznych wyniosła 271 700 zł. rozdzielonych w pięciu konkursach.
Podkreśliła, że z przedstawionych sprawozdań wynika, iż wszystkie podmioty wydatkowały
otrzymane środki finansowe na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów.
Wobec braku pytań Przewodniczący zamknął realizację punktu i ogłosił 20minutową przerwę
w posiedzeniu.
Ad 10.
1/ O przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn.”Centrum rekreacyjno-sportowe w Racławicach” poprosił Przewodniczący Panią
Kierownik Ref PPB M.Biało-Gajdę.
Pani Kierownik poinformowała, że uchwalenie tego planu zagospodarowania jest zwieńczeniem
prac zapoczątkowanych uchwałą Rady z 6 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
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mpzp. Radnym zostały przesłane obszerne materiały tj projekt uchwały związanej z planem wraz z
załącznikami, Prognoza oddziaływania na środowisko, Prognoza skutków finansowych, Informacja
o zgodności ze Studium oraz dwa uzasadnienia: jedno Burmistrza a drugie wynikające z ustawy
o informacji o środowisku.
Podkreśliła, że do podjęcia uchwały niezbędne jest stwierdzenie przez Radę zgodności tego planu z
zapisami studium.
Poinformowała, że w październiku 2010 r m.in. dla tego terenu była uchwalona I zmiana studiumteren oznaczony 2 U2 i 4U1- t.j. usługi, usługi publiczne z zielenią towarzyszącą.
Zasadniczym celem podjęcia przedmiotowej uchwały jest przygotowanie terenu pod cele publiczne
m.in. basen pływacki, usługi sportowe i rekreacyjne. (Teren jest w większości terenem własności
gminnej).
Po podjęciu uchwały w maju 2015roku rozpoczęła się procedura przygotowania planu.
Zlecono opracowanie projektu planu – na sali jest obecny Projektant i będzie mógł udzielić
wyczerpujących odpowiedzi. Następnie sporządzony plan poddano czynnościom formalnoprawnym wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym takim jak:
- ocena projektu przez Komisje Urbanistyczno- Architektoniczną,
- dwukrotne uzgadnianie i opiniowanie Projektu Planu (było uzgodnienie negatywne RZGW),
- uzyskanie zgody ministra środowiska na wyłącznie gruntów rolnych klas II i III na cele
nierolnicze (najdłuższy etap trwał prawie 8 m-cy),
- wyłożenie projektu do publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej.
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu nie zostały wniesione uwagi zarówno do projektu
planu jak i prognozy oddziaływania na środowisko przez organy uzgadniające ani też inne
podmioty uprawnione..
Obszar planu obejmuje około 25 ha północną część Racławic tj. Błonia Racławickie.
Omawiany teren dla planu zagospodarowania przestrzennego jest zasadniczo niezainwestowany,
lecz na części północnej terenu jest stare boisko, a na południowej nowy skate park.
Teren ma pewne utrudnienia t.j. II i III klasa gruntów, przebiegająca projektowana droga obwodowa
miasta Niska (DK77), tereny zagrożenia powodziowego, strefa powiązań widokowych E-3 do
zabytkowych obiektów sakralnych, Natura 2000 (Dolina Dolnego Sanu) stąd pewne ograniczenia
w zapisach mpzp.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu daje duże korzyści potencjalnym uczestnikom
procesu budowlanego, gdyż na podstawie planu będzie możliwe uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
nie będzie decyzji o warunkach zabudowy, skróci się i uprości procedura związana z realizacją
inwestycji w tym terenie.
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Podjęcie uchwały, a właściwe realizacja inwestycji zapisanych w planie rodzi niewielkie
konsekwencje finansowe dla Gminy i Miasta Nisko wynikające ze wzrostu lub obniżenia wartości
nieruchomości.(zawarte w prognozie finansowej). Teren posiada już pewną infrastrukturę, która
musi być rozbudowana dla potrzeb planu. W perspektywie będzie konieczność modernizacji dróg
i infrastruktury dlatego w załączniku Nr 2 do uchwały wskazano źródła finansowania tych zadań.
Prezentowany plan realizował będzie również postanowienia strategii rozwoju gminy i miasta
Nisko 2014-2020: „Misją Gminy i Miasta Nisko jest poprawa warunków życia mieszkańców,
zapewnienie dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, otwarcie na innowacyjność oraz wzrost
atrakcyjności turystycznej”.
Pani Kierownik zaznaczyła, że plan realizował będzie również Program opieki nad zabytkami tzn.
będzie również narzędziem umożliwiającym świadome kształtowanie walorów krajobrazu
kulturowego oraz kontrolę inwestycji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego przedstawił pozytywną opinię Komisji
względem przedłożonego projektu uchwały.
Radna A.Stępień, nawiązując do załączonej prognozy finansowej, zapytała ile kosztuje wymiana
jednego kilometra sieci wodociągowej. W ubiegłym roku od Prezesa MZK dowiedzieliśmy się, że
wymiana jednego kilometra wodociągu to koszt od 2,5 do 3 mln zł. Tu, w tym dokumencie, który
otrzymaliśmy, koszt budowy 1 metra sieci wodociągowej wynosi 180 zł, czyli 1 km kosztowałby
180 tys zł. Różnica wynosi 2 320 tys zł. Jak należy to rozumieć? Gdzie Rada została wprowadzona
w błąd?
Drugie pytanie radnej A. Stępień dotyczyło opłaty planistycznej. Podkreśliła, że Rada Miejska nie
uchwaliła stawki procentowej takiej opłaty, a w prognozie dochodów z tytułu takiej opłaty jest
kwota 164 tys zł. Jaka stawka procentowa została w tym planie przyjęta?
Radny Z. Łuka, nawiązując do informacji o budowie kąpieliska w tym rejonie, zapytał, czy
została wykonana ekspertyza geofizyczna gruntu w Racławicach pod budowę krytej pływalni? Jeśli
tak, to jakie są jej wyniki.
Drugie pytanie radnego Z. Łuki dotyczyło wypowiedzi Burmistrza zamieszczonej na portalu RNI
24, że była zgłoszona inna lokalizacja krytej pływalni – przy ul. Szopena w Nisku. Czy ktoś
z Urzędu analizował poważnie tę lokalizację?
Pani Kierownik M. Biało-Gajda wyjaśniła, że jest w planie zapisane 30% opłaty planistycznej. Jest
to wskaźnik maksymalny w tym planie, ale tylko w sytuacji, gdy teren będzie zbyty w przeciągu 5
lat. To się zdarzyć nie może, bo Gmina sama sobie nie sprzeda terenu. To można mówić o
prywatnych działkach i wówczas możemy naliczać opłatę planistyczną.
Jeśli chodzi o ekspertyzę geologiczną, to badania takie robi się do potrzeb projektu. Obecnie
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Projektant robi projekt zagospodarowania i projekt budowlany i jest to w jego zakresie. My mamy
jedynie w opracowaniu ekofizjograficznym „badawcze otwory” i tam określono poziom wód
gruntowych na poziomie 1,1 do 2,7, co zresztą jest zapisane dokładnie w zapisach prognozy
środowiskowej. Jest tam zapisane, które tereny są najkorzystniejsze dla posadowienia dużych
obiektów kubaturowych i właśnie w takim terenie basen jest planowany.
Projektant planu, Pan Adam Syczewski wyjaśnił, że kwota 180 zł za metr bieżący sieci
wodociągowej to kwota szacunkowa na podstawie realizowanych w innych miejscach inwestycji.
Oczywiście lokalne uwarunkowania, rozwiązania techniczne, rodzaj sieci mogą powodować pewne
różnice w kosztach, ale skąd kwota 2,5 mln zł zupełnie nie umie powiedzieć.
Co do lokalizacji Burmistrz podkreślił, że ta Rada uchwalając plan, wskazała tereny sportoworekreacyjne w Racławicach i dlatego kryta pływalnia planowana jest tam, a nie przy ul. Szopena.
Prezes MZK Z. Kuziora poinformował, że koszt wodociągu w terenie uzbrojonym jest wyższy niż
w nieuzbrojonym i wynosi ok 25-350 zł/m.b. Oczywiście zależy też od średnicy rur. Te miliony, to
zdaniem Prezesa przekłamanie jego słów.
Radna A.Stępień przytoczyła dialog z Prezesem na potwierdzenie prawdziwości.
Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/256/17
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum rekreacyjnosportowe w Racławicach”(zał nr 7).
Pani Kierownik M.Biało-Gajda poinformowała, przy tej okazji o planie zagospodarowania dla
Nowosielca. Stwierdziła, że pojawiają się różna zapytania i wątpliwości. Wyjaśniła, że plan jest na
etapie przygotowania do Komisji

Urbanistyczno- Architektonicznej. Projektant z Rzeszowa

przesłał już pierwszą wersję projektu zmiany Studium, będzie on analizowany na Komisji. Gdy
tylko będzie informacja o pozytywnych bilansach przystąpi do przygotowania projektu uchwały
o sporządzeniu planu na ten teren. Umowa z projektantem jest zawarta na czas do końca bieżącego
roku, więc czasu powinno wystarczyć na opracowanie III zmiany dla Nowosielca.
2/ Odnośnie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o odcinek drogi w Zarzeczu, w okolicy kościoła, szkoły, przychodni
zdrowia, Domu Kultury i sklepu. Po lewej stronie jest ścieżka rowerowa. Prawą należy
uporządkować. Pomoc dotyczy inwestycji pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 w m.
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Zarzecze”. Marszałek Wojewodztwa Podkarpackiego pismem z dnia 01.03.2017 zwrócił się do
Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o dofinansowanie tego zadania. Burmistrz podkreślił, że nie
godził się na cały odcinek tej drogi, od skrzyżowania do mostu, bo przy okazji realizacji S 19
mogłaby ulec dużej degradacji. Samo centrum Zarzecza zyska estetyczny wygląd.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów J.Graniczny poinformował o pozytywnej opinii
Komisji względem przedstawionego projektu.
Nie zadano żadnych pytań.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/257/17
w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (zał nr 8).
3/ Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2017 wraz z autopoprawką Panią Skarbnik M. Nabrzeską.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany wynikają z następujących faktów:
- w wyniku podpisanego Aneksu do porozumienia z 8.02.2010 r. zawartego przez Zarząd Powiatu
Niżańskiego z Gminą Nisko w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku
zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla MBP na realizację w/w zadań.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.594.000 zł z przeznaczeniem na
realizację niżej wymienionych zadań:
- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Przebudowa drogi
wojewódzkiej w nr 858 w miejscowości

Zarzecze – 60.000,00 – skutek podjętej wcześniej

uchwały,
- „Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, Brzozowa, Grądy i Jaśminowa w miejscowości
Nisko”- roboty pozostałe – 650.000,00
- „Budowa drogi ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem – dokumentacja projektowa”55.000,00
- bieżące remonty dróg gminnych – 270.000,00
- „Przebudowa dojścia do przystanku Nisko - Osiedle” – 14.000,00
- wyżywienie dzieci w świetlicach środowiskowo-profilaktycznych – 18.000,00
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu” - 10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej

–

40.000,00
- budowa i dobudowa oświetlenia dróg – 70.000,00
18

- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w ZS Nr 3 w Nisku – 250.000,00
- projekt dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – ZS Nr 2 w Nisku – 15.000,00 i ZS w
Nowosielcu – 15.000,00 zł.
- „Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi” – 127.000,00.
Źródłem sfinansowania w/w wydatków jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie
1.594.000,00.
Poinformowała, że przeniesienia planu wydatków w § 1 ust. 3 uchwały to przeniesienia miedzy
paragrafami wydatków w ramach działu i rozdziału.
Dalej wyjaśniła, że zgłoszona autopoprawka polega na tym, że po poz. Dział 700 Rozdział 70095
dodaje się Dział 801 Rozdział 80195
- wydatki – zmniejszenie
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dokumentacja projektowa i przebudowa
podgrzewalni posiłków w ZS Nr 2 na blok żywieniowy” – 10.000 zł
- wydatki – zwiększenie
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dokumentacja projektowa sali
gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Nisku” – 10.000 zł
2. Po poz. Dział 801 Rozdział 80195 dodaje się Dział 900 Rozdział 90001
- przeniesienie planu wydatków
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Wolnie, Nowej Wsi i Zarzeczu (PROW)” - 400.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Wolinie, Nowej Wsi i Zarzeczu (PROW) – 400.000 zł.
Zaznaczyła, że zmiany te mają charakter jedynie porządkowy, dla potrzeb ogłaszanych przetargów.
Przewodniczący J. Graniczny poinformował, że Komisja Budżetowa zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie.
Nie zadano żadnych pytań.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/258/17
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. (zał nr 9).
4/ O przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017r.
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Ref OSK – W. Praconia.
Kierownik W. Pracoń wyjaśnił, że uchwała jest obligatoryjna, w treści od kilku lat praktycznie taka
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sama. Jest obowiązek podjęcia jej do końca marca. Kierownik stwierdził, że wszystko jest zapisane,
więc treści nie ma co omawiać. Poinformował, że w minionym roku wyłapano 22 psy i 24 koty. Po
sterylizacji weterynarz znalazł im nowych właścicieli. 8 psów zostało zabitych na drogach.
Całkowity koszt wyniósł 24 800 zł. Na rok 2017 Gmina ma zaplanowane 26 000 zł.
Przewodnicząca G. Karnat przedstawiła pozytywna opinię Komisji Pomocy Społecznej i Zadań
Publicznych względem projektu uchwały. Zapytała, czy jest w schronisku jakiś pies z terenu naszej
Gminy.
Kierownik wyjaśnił, że nie ma ani jednego. Jeżeli pies idzie do adopcji, to nie ma potrzeby
przetrzymywania go w schronisku. Wszystkim udało się znaleźć nowy dom. Koszt utrzymania
jednego psa w schronisku przez miesiąc wynosi np. w Rzeszowie w „kundelku” 4000 zł.
Więcej pytań ani uwag nie było.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/259/17
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku. (zał nr 10).
5/ Kolejny projekt uchwały dotyczył przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nisku.
Przewodniczący przypomniał, że na sesji 23 lutego Rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru
przekształcenia.
Burmistrz podziękował za jednomyślność w tej sprawie. Poinformował też, że zostało złożone do
Ministra Edukacji odwołanie w sprawie negatywnej opinii Kuratora Oświaty względem zamiaru
przekształcenia szkoły. Do dziś nie ma odpowiedzi. Druga identyczna uchwała została podjęta
i przesłana do Wojewody, terminy minęły i decyzji nie ma. Traktujemy to jako pozytywne opinie
w tej sprawie. Poinformował, że w Rzeszowie odbyło się spotkanie z Panią Minister. Ostatnia
„Sztafeta” zamieszcza artykuł na temat jak spotkanie to wyglądało. Pani Minister twierdzi, że
żadnych zmian kadrowych nie będzie. Nie chce słuchać samorządów, że zwolnienia będą, bo tak
udowadniali wszyscy wójtowie, burmistrzowie. Na siłę mają być utrzymywane malutkie szkoły.
Burmistrz poinformował, że równocześnie wysłał pismo do Kurii Sandomierskiej, by ksiądz nie
zajmował się szkołą. Od tego jest burmistrz. Ksiądz niech zajmuje się katechezą.
Burmistrz oświadczył, że podtrzymuje projekt uchwały w sprawie przekształcenia PSP Nr 6 w
szkołę o strukturze klas I-III i oddziałem przedszkolnym.
Pani Dyrektor CUW A. Krawiec poinformowała, że opinia związków zawodowych na temat
przekształcenia PSP Nr 6 jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja zaopiniowała
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przedłożony projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku pytań, czy uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/260/17
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nisku (zał nr 11).
6/ Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu następnej uchwały: w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1
września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Pani Dyrektor A. Krawiec wyjaśniła, że projekt sieci szkół podstawowych i gimnazjów również
został podjęty na ostatniej sesji. Uchwała została przesłana do Kuratorium Oświaty celem
zaopiniowania projektu sieci. Dnia 13 marca nadeszła pozytywna opinia Kuratora Oświaty o
projektowanej sieci. Jeśli chodzi o związki zawodowe, to ZNP zaopiniowało ten projekt uchwały
pozytywnie, a „Solidarność” zaopiniowała negatywnie. Zaznaczyła, że opinia Kuratora jest wiążąca
i niewiele gmin uzyskało pozytywną opinię Kuratora do projektu sieci szkół.
Poinformowała, że są drobne zmiany w przesłanym radnym projekcie: w zał nr 1 w pkt 2, przy
obwodzie PSP nr 3 należy skreślić ul. Jaśminową, bo przez pomyłkę tam się znalazła. Również przy
gimnazjach, w obwodzie gimnazjum Nr 3 należy skreślić ul. Jaśminową.
Dalej, w związku z podjęciem przed chwilą uchwały w sprawie przekształcenia PSP nr 6 w Nisku,
należy dopisać w załączniku Nr 1, w pkt 5 przy PSP Nr 6 w Nisku, ul. Sandomierska 114:”o
strukturze klas I-III”.
Poinformowała, że w takim kształcie będzie przesłana uchwała do Wojewody.
Przewodniczący K. Tabian poinformował, że Komisja Oświaty zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały pozytywnie.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/261/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (zał nr 12).
7/ Pani Dyrektor A. Krawiec poinformowała, że następny projekt uchwały wynika stąd, że od 1
września 2017r będzie funkcjonowało nowe przedszkole w Nisku, przy ul. Dąbrowskiego 8.
Będzie mieściło się w budynku PSP Nr 4, będzie to Przedszkole Nr 2. Dodała, że sieć oddziałów
przedszkolnych i przedszkoli mieliśmy trochę przestarzałą, bo z 2004r i stąd wprowadzamy nową.
Chcemy by oddziały przedszkolne funkcjonowały przy wszystkich szkołach podstawowych.
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Przewodniczący K. Tabian przedstawił pozytywna opinię Komisji Oświaty względem
przedłożonego projektu uchwały.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/262/17
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko (zał nr 13).
8/ Pani Dyrektor A. Krawiec poinformowała, że projekt kolejnej uchwały wynika również
z utworzenia Przedszkola Nr 2 w budynku PSP Nr 4. Będą obie te placówki zlokalizowane w
jednym budynku. Racjonalnym będzie połączenie tych dwóch placówek i powierzenie
kierownictwa jednemu człowiekowi zarówno w sprawie zarządzania, racjonalnego zarządzania
kadrą. Szkoła jest jednociągowa, przedszkole nieduże, więc chyba to dobry pomysł.
Przewodniczący K. Tabian poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku Komisja Oświaty zaopiniowała pozytywnie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/263/17
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku (zał nr 14)
9/ Kolejny projekt uchwały dotyczył określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom
liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów.
Pani Dyrektor A. Krawiec wyjaśniła, że kryteria naboru są trochę inne do przedszkola a inne do
oddziału przedszkolnego. Jeśli chodzi o przedszkola mamy w dalszym ciągu trochę mało miejsc
i dlatego wychodzimy z założenia, że lepiej by do przedszkola uczęszczały dzieci 3 i 4 letnie i stąd
w projekcie uchwały te dzieci otrzymały dużą punktację przy rekrutacji – 20 pkt. Dzieci 6letnie
mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych przy szkołach i stąd otrzymują niską punktację przy
rekrutacji – 5 pkt. Podkreśliła, że to są kryteria na drugim etapie rekrutacji. Kryteria na I etapie są
określone ustawowo. Poinformowała, że Burmistrz wydał zarządzenie zgodnie z którym rekrutacja
rozpocznie się 3 kwietnia.
Przewodniczący K. Tabian przedstawił pozytywna opinię Komisji Oświaty względem projektu
uchwały.
Radny M. Folta zwrócił uwagę, że należy lepiej doinformować rodziców 6latków, że mogą
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umieścić dziecko w oddziale przedszkolnym w szkole. Są sale i sanitariaty dostosowane i dobrze
byłoby, by była ta baza dobrze zagospodarowana.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że trwały rozmowy z rodzicami i 15 dzieci 6letnich ma przejść od 1
września do szkół w obwodach. Byłoby to 15 miejsc dla 3 -4 latków w Przedszkolu Nr 1.
W Podwolinie będzie tych miejsc 40. Może starczy miejsc dla najmłodszych. Ostatecznie nawet
4latek może znaleźć się w oddziale przedszkolnym, bo warunki są, ale korzystniej byłoby, by były
to dzieci 5 -6 letnie. Spotkania organizacyjne są organizowane cały czas, bo z dniem 1 kwietnia całe
przedszkole z powodu remontu jest przenoszone na Podwolinę. Warunki przygotowane są bardzo
dobre, będzie zorganizowany dowóz i na okres 4 miesięcy będzie tam funkcjonowało Przedszkole
Nr 1.
Radny M. Folta zauważył, że z rozmów z rodzicami dzieci przedszkolnych wynika, że nie mają
świadomości jakie warunki stworzono w Podwolinie, panikują i należy dla ich uświadomienia
nawet wycieczkę tam zaproponować. Żeby nie obawiali się, że dzieci trafią w gorsze warunki.
Pani Dyrektor zapewniła, że będą jeszcze dodatkowe działania podjęte.
Poinformowała również, że dzieci kończących opiekę w Żłobku jest 35. 5ro z nich, z uwagi na
późniejszy miesiąc urodzenia może pozostać w żłobku, ale dla 30 raczej musimy mieć miejsce w
przedszkolach.
Więcej pytań ani uwag nie było.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/264/17
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (zał nr
15)
10/ O przedstawienie projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych poprosił
Przewodniczący Panią Dyrektor A. Krawiec.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że zgodnie z brzmieniem art. 133 ust.2 ustawy Prawo oświatowe
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wg nowych przepisów oddział nie może liczyć
więcej niż 25 uczniów.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
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lokalnych potrzeb społecznych.
Kryteriom określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Podkreśliła,
że zaproponowane w projekcie uchwały kryteria spełniają powyższe zasady. Dodała, że zasadniczo
nie ma problemów z przyjęciem do klas pierwszych, ale gdyby nagle rodzice zechcieli zapisać
wszystkie dzieci do jednej szkoły, to zabezpieczamy się taka uchwałą, bo oddział kosztuje 100 tys
zł.
Przewodniczący K. Tabian przedstawił pozytywna opinię Komisji Oświaty względem projektu
uchwały.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/265/17
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów (zał nr 16)
11/ Przedstawiając projekt uchwały w sprawie pensum dla dyrektorów szkół Pani Dyrektor
A. Krawiec wyjaśniła, że w związku ze zmianą struktury szkół wynikającą z wprowadzenia nowego
ustroju szkolnego zachodzi konieczność dostosowania pensum dyrektorów szkół od dnia 1 września
2017r. Zaznaczyła, że przepisy prawa (art. 42.ust. 6 Karty Nauczyciela ) przewidują w stosunku do
nauczyciela – dyrektora szkoły obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji
pensum,

z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres

obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
Kompetencja w zakresie obniżenia wymiaru pensum dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej
oraz zwolnienie z obowiązku realizacji pensum należy do organu prowadzącego szkołę ( art. 42
ust.7 Karty Nauczyciela)
Ustawa Karta Nauczyciela upoważnia organy prowadzące przedszkola i szkoły m.in. do ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42.ust.3 Karty Nauczyciela.
Mając na uwadze zwiększającą się liczbę uczniów potrzebujących wsparcia przy jednoczesnych
trudnościach w obniżaniu kosztów stałych, został przygotowany powyższy projekt ustalenia
tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli współpracujących ze wszystkimi nauczycielami
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danych przedmiotów.
Projekt uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991r o związkach zawodowych
został przesłany do organizacji związkowych działających w szkołach prowadzonych przez Gminę
Nisko. Oba związki zaopiniowały projekt uchwały negatywnie. Podkreśliła, że projekt przewidywał
zmniejszenie ilości godzin dla dyrektorów szkół o 4 godziny. Dodała, że po dyskusji na posiedzeniu
Komisji Oświaty okazało się, że Komisja opowiada się za dodatkowym zmniejszeniem wymiaru
godzin dla dyrektorów:
w pkt 2 przy szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych dyrektor do 8 oddziałów miał 8 godzin
( proponowano 10 godz), od 9 – 18 oddziałów -4 godz (propozycja 5 godzin), 19 i więcej godzin –
2 godz (propozycja była 3 godz). Dla wicedyrektorów była propozycja 12 godzin. Komisja
zaproponowała 10 godzin.
Dalej, zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty w pkt 2, usuwamy dodany pkt 7 – gimnastyka
korekcyjna i pozostaje tylko pkt 6 - zajęcia rewalidacyjne .
Przewodniczący K. Tabian przedstawił pozytywna opinię

- po wprowadzeniu zgłoszonych

poprawek - Komisji Oświaty względem omawianego projektu uchwały.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/266/17
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie
wymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Nisko. (zał nr 17)
12/ i 13/ Projekt kolejnych dwóch – z racji, że się wiążą ze sobą - uchwał przedstawiła również
Pani Dyrektor CUW A. Krawiec.
Poinformowała, że Gmina Nisko w 2016r przystąpiła do konkursu w ramach Osi IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt złożony przez Gminę Nisko zakwalifikowany został z wysoką punktacją do realizacji.
Projekt „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych
w Gminie i Mieście Nisko” będzie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku,
Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu, Gimnazjum w Nowosielcu.
Wartość projektu wynosi 902 144,80,-zł
W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, audio- wizualny, dydaktyczny ,
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pomoce naukowe o wartości ok. 250 000,-zł. Szkoleniami zostaną objęci nauczyciele szkół.
Od 1 września 2017r rozpoczną się zajęcia dla uczniów . Docelowo z zajęć edukacyjnych skorzysta
370 uczniów. W ramach projektu dla uczniów zostaną zorganizowane wycieczki edukacyjne.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018r.
Dodała, że do wczoraj dokumenty musiały być złożone do WUP w Rzeszowie.
Podkreśliła, że warunkiem podpisania umowy jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu w ramach Osi IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2
Poprawa, jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do
realizacji projektu w ramach Osi IX.
Poinformowała, że zakupiony w ramach projektu sprzęt przeznaczony będzie przede wszystkim do
PSP Nr 1, bo szkoły w Zarzeczu i Nowosielcu otrzymały sprzęt z innego programu. Dalej
poinformowała, że zajęcia edukacyjne dla uczniów będą prowadzone od września do czerwca
przyszłego roku szkolnego. Będą tez szkolenia dla nauczycieli. Poinformowała, że nasz wkład
własny jest niepieniężny, liczony jak wynagrodzenie dla nauczycieli w soboty i w wakacje (w takim
czasie będą te szkolenia realizowane).Podkreśliła, że to bardzo korzystny warunek dla Gminy.
Po odczytaniu kolejno projektów obu uchwał, po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji
Oświaty względem obu projektów uchwał przez Przewodniczącego K. Tabiana Rada Miejska w
Nisku, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, kolejno podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/267/17
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX, Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa, jakości kształcenia ogólnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (zał nr 18)
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/268/17
zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Osi IX, Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa, jakości kształcenia ogólnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. . (zał nr 19)
14/ Przewodniczący Rady poinformował, że właściwie ostatni projekt uchwały był dziś
wprowadzany pod obrady, już jest omówiony i w związku z tym poprosił jedynie o przedstawienie
opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej względem projektu.
Przewodniczący M.Pachla poinformował, że przedłożony Radzie projekt uchwały został na
posiedzeniu Komisji zaopiniowany pozytywnie.
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Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/269/17
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany
nieruchomości. (zał nr 20)
Ad 11.
1/ Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Rady Miejskiej w Nisku na uchwałę Rady
Miejskiej w Nisku Nr XVIII/168/17 z dnia 17 lutego 2012r w sprawie pozbawienia dotychczasowej
kategorii publicznej drogi gminnej ul. Sandomierskiej-Bocznej, położonej na terenie Gminy i
Miasta Nisko.

Należy skargę przekazać wraz z wyjaśnieniami. Po rozmowie z Burmistrzem

Przewodniczący proponuje wskazać do reprezentowania Rady i przygotowania wyjaśnienia dla
Sądu Administracyjnego Radcę E.Bieniowską.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do udzielenia Radcy E. Bieniowskiej upoważnienia do
reprezentowania Rady Miejskiej w sprawie skargi na uchwałę Nr XVIII/168/12.
Burmistrz przypomniał, że chodzi o drogę wzdłuż Zakładów Mięsnych. Była ona drogą zakładową
i taką pozostała. Zmiana kategorii potrzebna była, jak wspomniał Przewodniczący, do uzyskania
możliwości wybudowania skrzyżowania z ul. Modrzewiową. Tam chodzi o prostą rzecz: Zakłady
Mięsne kiedyś rozbudowały tę drogę, łącznie z parkingami. Właściciel nabył tę działkę z całym
urządzeniem terenu. Szerokość asfaltu wynosi 12-14m, ale Gmina tego asfaltu nie kładła i nie ma
obowiązku go usuwać. Nasza droga była i jest, a właściciel resztę asfaltu niech usuwa, jeżeli chce.
Bez zmiany tej kategorii drogi Generalna Dyrekcja by nie zezwoliła na wybudowanie łącznika do
obwodnicy tj ul. Modrzewiowej, bo za blisko było następne skrzyżowanie takiej kategorii dróg.
2/ Przewodniczący J.Graniczny zapytał Prezesa MZK o jakość wody pitnej na dzień dzisiejszy.
Dalej zapytał na jakim etapie są przygotowania do modernizacji oczyszczalni ścieków. Trzecie
pytanie dotyczyło ubytków wody: czy jest na poziomie 12%, czy niższym, wyższym?.
3/ Przewodnicząca G. Karnat zapytała, czy Prezes podejmuje jakieś działania, by skończyć
z pompowaniem ścieków na Malcach, bo to bardzo kłopotliwe.
4/ Sołtys Woliny, E. Tomczak zapytała, czy jest jakiś harmonogram realizacji prac związanych
z budżetem obywatelskim. Niektóre działania wymagają odpowiednich procedur i może to nie
zmieścić się w czasie, stąd zaniepokojenie mieszkańców. Drugie pytanie dotyczyło wniosku
Komisji Rewizyjnej o zadbanie o budynek DK w Wolinie: jak uruchomić te działania, bo to też
pilne prace. Jako sołtys czuje się odpowiedzialna za to mienie gminne i chciałaby, by prace jak
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najszybciej były wykonane.
5/ Przewodniczący Z. Kotuła stwierdził, że wyrażając zgodę na przeznaczenie działki pod budowę
sądu Rada niejako skazała na zakończenie działalności przedszkole przy ul. Gisgesa. Występując w
imieniu radnych Niżańskiego Bloku Wyborczego wnioskuje do Burmistrza o pilną rozbudowę
przedszkola Nr 1 przy ul. Szopena, by liczba miejsc pozostała na niezmienionym poziomie.
6/ W związku z obecnością Prezesa MZK radny Z. Łuka zapytał o wyciek wody w styczniu
w Malcach: trwał ok 5 dni. Chciałby coś więcej wiedzieć na ten temat.
7/ Przewodniczący Zarządu Osiedla Malce M. Beer zapytał, czy przekształcenie szkoły w Malcach
jest już ostateczne?
W odpowiedzi Prezes MZK poinformował, że od maja ubiegłego roku jakość wody pitnej jest
dobra. Był jeden, dwudniowy przypadek w Nowosielcu. Było zachwianie z aluminium. Dodał, że
wszystkie wyniki są wieszane na stronie internetowej.
Co do oczyszczalni ścieków, to do końca kwietnia powinno być podpisanie umowy, następnie
ogłoszony zostanie przetarg i wybór wykonawcy, następnie przystąpimy do realizacji zadania.
Co do strat wody pitnej Prezes wyjaśnił, że już w ubiegłym roku informował Radę, że zużycie
energii i koszt środków chemicznych na całość strat wody (ok 150 tys m3) to razem ok 60 tys zł.
Nie, jak sugerowali niektórzy radni 600 tys zł. Informował, że do wymiany jest ok 50 km
wodociągu robionego „na kielich”. To koszt ok 10 mln zł. Poza tym na zaworach też są mniejsze
lub większe przecieki. Bez start nie da się utrzymać wodociągu. Gdyby wyłożyć na modernizację te
10 mln zł, to amortyzacja będzie rocznie wynosiła 400 tys zł. To nawet nie jest logiczne, ani
ekonomiczne. Zdaniem Prezesa korzystniej pozostać przy obecnym stanie start wody, bo są poniżej
średniej krajowej. Za ubiegły rok straty są w granicach 14-15%. Jeśli chodzi o pompowanie
ścieków w Malcach, to wszyscy wiedzą – zdaniem Prezesa, że ta instalacja podciśnieniowa nie
funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. Poinformował dalej, że w tym roku kończy się ten
5letni okres trwałości projektu i będzie przerabiana częściowo na grawitacyjną. Już projektant
otrzymał zadanie, jest nadzieja, że w tym roku ruszą prace.
Co do wycieku na Malcach, to trwał długo, bo trudno było na weekend wyłączyć ludziom wodę.
Burmistrz J.Ozimek odpowiadając poinformował, że sprawa realizacji zadania w ramach
budżetu obywatelskiego w Wolinie jest już na etapie przetargu. Ref RG przygotowuje propozycje
odnośnie szkoły i w niedługim czasie będzie jasność kiedy rozpoczną się prace.
- Nad rozbudową przedszkola przy ul. Szopena trzeba się zastanowić, bo rzeczywiście w przypadku
zamknięcia przedszkola przy ul Gisgesa ubędzie 4 oddziały i zapotrzebowanie społeczne może być
większe. Gdyby w tym roku opracować dokumentację, to mogłoby sprawnie to przebiegać.
Burmistrz podkreślił, że łatwiej przy istniejącym obiekcie dobudować dwa – cztery oddziały, niż
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wybudować od podstaw nowy obiekt. Zupełnie inne koszty. Wniosek zasadny i od Rady zależy, czy
będziemy go realizować. Burmistrz zadeklarował, że na najbliższej sesji przedstawi propozycję
kosztów i dokumentacji. Można też spodziewać się dodatkowych środków od Marszałka czy
Wojewody na takie zadanie.
- Co do szkoły w Malcach Burmistrz podkreślił, że to ostateczna decyzja Rady. Teraz uchwała
zostanie przekazana Wojewodzie w trybie nadzoru.
- Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń, bo w kwietniu
może nie być sesji, jako że materiał z kwietnia Rada już zrealizowała.
Ad 12.
Przewodniczący W. Ślusarczyk zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej w Nisku o godz16.10
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała M. Kopeć
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Ślusarczyk
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