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Dnia 18 lutego 2016 r. odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad,
Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie
międzysesyjnym, informując między innymi o złożonych wnioskach o dofinansowanie.

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności za 2015 r.: stałych Komisji Rady,
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz informacją Zarządu Powiatu o sposobie
realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za okres II półrocza 2015 r.

Rada wyraziła zamiar włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem do
Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem z dniem 1 września 2016 r. Z analizy demograficznej i
ekonomicznej wynika, że funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem
jako samodzielnej jednostki byłoby niekorzystne z punktu widzenia prawidłowej realizacji zadań
publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej na terenie Powiatu
Niżańskiego. Obecnie w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem uczy się 15
uczniów w klasie III. Pomimo wielu prób ze strony organu prowadzącego oraz Dyrektora szkoły,
nie udało się w wyniku rekrutacji utworzyć klasy I zarówno w roku szkolnym 2014/2015 jak i
2015/2016. Dzięki włączeniu do Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, szkoła uniknie likwidacji.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański. Po zapoznaniu
się z projektami uchwał, wyraziła zgodę na realizację projektu Powiatowego Urzędu Pracy w
Nisku pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (II)” w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (…) oraz na zawarcie umowy
pomiędzy Powiatem Niżańskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia
szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP - Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej”. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku pozwoli
na objęcie wsparciem większej liczby osób młodych oraz zaproponowanie im szerszego
spektrum działań, z których będą mogli skorzystać. Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej będzie rozwiązaniem kompleksowym, które przede wszystkim będzie miało na
celu udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych
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wykorzystaniem informacji przestrzennej, jak również posłuży strukturom administracji
publicznej w działalności planistycznej oraz zarządzaniu informacją.

Rada dokonała zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz rozpatrzyła
skargę na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku. W ramach
konsultacji społecznych poświęconych konstrukcji „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” dla
powiatu niżańskiego, zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Niżańskim w roku 2015.
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