
Protokół nr 53/18
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa

w dniu 09 listopada 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 08:09. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 8
oraz Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowhrczyk, Z-ca
Skarbnika pf. Naczelnika Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak, Z-ca

Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej K.Godyn, Z-ca Naczelnika
Wydziału Rozwoju Infrastruktury R. Mnich.
Przewodniczący Komisji Ł.Bogdanowski stwierdził, iż w posiedzeniu
uczestniczy 6 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy
Jagiellońskiej i Nowowiejskiej,

2)przystąpienie do sporządzenia miejscowego, planu ^agospodarowania
przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów,

3)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
4)zmiany uchwały Nr XLVH/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22

stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2041,

5)obniżenia  kwoty  stanowiącej     średnią  cenę  sprzedaży  drewna
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze
Gminy Nysa,

6)obniżenia średniej   ceny skupu żyta przyjmowanej  jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa,

7)zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca
2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej   przez właścicieli
nieruchomości.

2.Sprawy różne, wolne wnioski.
3.Zakończenie obrad.

Ad 1.1  !
Projekt uchwały omówił  Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
S.Piwowarczyk..

Na obrady dołączył radny P.Smoter, na sali obraduje 7 radnych.
W dyskusji udział wzięli radny S.Czepiel, Naczelnik Wydziału Planowania
Przestrzennego S.Piwowarczyk oraz radny P.Smoter.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie,  7 głosami za zaopiniowała projekt
uchwały :w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi1 Konradowa oraz części miasta Nysy
w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



Ad 1.2
Projekt uchwały omówił  Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
S.Piwowarczyk.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie,  7 głosami za zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1.3
Projekt  uchwały  omówiła Z-ca  Skarbnika pf.  Naczelnika  Wydziału
Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.

Na obrady dołączył radny P.Dziaduś, na sali 8 radnych.
W dyskusji udział wzięli radny P.Smoter, radna D.Pasieka, Przewodniczący
Ł.Bogdanowski, Z-ca Skarbnika pf.  Naczelnika Wydziału Finansowego
J.Zagórska-Kwaśniak, radny S.Czepiel, Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju

Polityki Społecznej K.Godyń oraz Z-ca Naczelnika Rozwoju Infrastruktury
R.Mnich.

Komisja pozytywnie 7 głosami za i 1 głosem wstrzymującym zaopiniowała
wniosek radnej D.Pasieki w sprawie sprawdzenia czy możliwe jest wynajęcie
mieszkania na wolnym rynku, w trybie pilnym, na potrzeby mieszkania
chronionego.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie,  8 głosami za zaopiniowała wniosek
radnego P.Smotera w sprawie wykonania w mieszkaniu chronionym,
instalacji   gazowej   i   ogrzewania gazowego lub ogrzewania NEC, a nie
ogrzewania elektrycznego.
Komisja pozytywnie 6 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 1.4
Projekt  uchwały  omówiła Z-ca Skarbnika  pf.   Naczelnika  Wydziału
Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.

Komisja pozytywnie 4 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 22 stycznia w sprawie uchwalenia wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2018-2041.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 1.5
Projekt  uchwały  omówiła Z-ca Skarbnika pf.  Naczelnika  Wydziału
Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.

Komisja pozytywnie 7 głosami za i 1 głosem wstrzymującym zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej   średnią cenę
sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego
na obszarze Gminy Nysa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 1.6
Projekt  uchwały  omówiła Z-ca Skarbnika pf.  Naczelnika Wydziału
Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.



Komisja pozytywnie 7 głosami za i 1 głosem wstrzymującym zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 1.7
Projekt  uchwały  omówiła Z-ca  Skarbnika  pf.  Naczelnika  Wydziału
Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.

Komisja pozytywnie 7 głosami za i 1 głosem wstrzymującym zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 2
Sprawy różne, wolne wnioski

Radni nie składali wniosków.
Przewodniczący Ł.Bogdanowski podziękował   za 4 lata wspólnej   pracy
w komisji, za zaangażowanie oraz życzył powodzenia w dalszej drodze.

Ad 3
Zakończenie obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie 9:08
zamknął posiedzenie.
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