
Protokół XXIV
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 30 września 2016 roku

w godzinach 13.00 - 15:30

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie Marcin Wajda
0godzinie 1307 otwor2yl XXIV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził,
że w sesji bierze udział 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 23 osoby stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 43
do niniejszego protokołu. Sesja rozpoczęła się od hymnu państwowego.
Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady M.Wajda przywitał przybyłych na
dzisiejszą sesję: starostę Cz. Biłobrana, przewodniczącego Rady Powiatu
M. Aranowicza, burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza, skarbnika Miasta
M. Lisonia, sekretarza Miasta R. Piegzę, prezesów spółek gminnych,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nysa (lista
obecności stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu), sołtysów (lista
obecności sołtysów stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu),
naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego (lista obecności
naczelników stanowi załącznik nr  42  do  niniejszego  protokołu)
1mieszkańców miasta, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.
Z-ca Przewodniczącego Rady M. Wajda wniósł o wprowadzenie do porządku
obrad jako pkt. 5.13 projektu uchwały w sprawie zaliczenia, drogi
powiatowej do kategorii dróg gminnych. Następnie poddał pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 5.13 projektu uchwały
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
Stwierdził, że 9 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących porządek nie
został zmieniony.

Wobec powyższego porządek przedstawiał się następująco:

1.Sprawy organizacyjne:
1)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
2)przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej,
3)informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
4)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych.
3.Wnioski radnych.
4.Oświadczenia radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016r.,
2)zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia

21  stycznia 2016r.  w sprawie  uchwalenia wieloletniej   prognozy
finansowej na lata 2016- 2029,

3)rozpatrzenia skargi ;na działalność
Zastępcy Burmistrza Nysy,

4)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
część  miasta Nysy w rejonie ulicy Adama Asnyka, Racławickiej
i Mazowieckiej,



Ad 1.2
Radni nie zgłaszali uwag do protokołu XXIII sesji.
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida  poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu XXIII sesji.
Stwierdził, że protokół XXIII sesji Rady Miejskiej przyjęty został  12 glosami
„za" przy 2 glosach wstrzymujących.

Ad 1.3
Z zapytaniami zwrócili się:
Radny P.Woitasik zapytał   o umieszczoną na stronie BIP informację
o podwyżkach dyrektorów jednostek gminnych.
Burmistrz K.Kolbiarz poinformował, iż zapis pojawił się w związku ze zmianą
zarządzenia odnośnie obowiązujących stawek oraz zaprzeczył jakoby jakieś
podwyżki miały miejsce.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 1.4
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida poinformował, że uczestniczył w cyklu
spotkań w placówkach oświatowych w Gminie Nysa, uczestniczył w sesji
Rady Powiatu w Nysie oraz otwarciu nowej siedziby Starostwa Powiatowego
w Nysie.

5)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Złotogłowice,

6)ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski",
7)wzniesienia w Nysie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa

Piłsudskiego,
8)zmiany uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja

2015 r.  w sprawie określania trybu powoływania członków oraz
organizacji   i   trybu działania Gminnej   Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Nysie,

9)wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie,

10)zasad udzielania pomocy materialnej   dla studentów w ramach
Programu  Stypendialnego  „Mieszkaniowe  Stypendium Burmistrza
Nysy",

11)zasad udzielania pomocy materialnej   dla studentów w ramach
Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy",

12)zasad udzielenia pomocy materialnej   dla studentów w ramach
Programu  Stypendialnego   „Stypendium Burmistrza  Nysy  dla
Olimpijczyka".

6.Informacja na temat działalności wspólnot mieszkaniowych z
udziałem Gminy Nysa w 2015 r.

7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad.



Ad 2
Radny J. Chabiński złożył interpelację w temacie zmiany wysokości opłat
taryfowych  za  dostawę  wody i odbiór  ścieków. Prosił   o  wskazanie
przeznaczenia dodatkowych środków pozyskanych przez Gminę.
Treść interpelacji stanowi zał^cznik nr la do protokołu.

Radny P.Woitasik złożył interpelację w temacie:
1)nabycia przez Gminę terenów po byłym FSD.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
2)zakupu nieruchomości korzystając z prawa pierwokupu nieruchomości

niezabudowanych.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3
Radny J.Chabiński złożył wniosek:

1)aby w przyszłości spółka AKWA wraz z Burmistrzem dostosowywali
ewentualne zmiany taryf do okresów rozliczeń tj. 1 stycznia lub 1 lipca,
gdyż każda dodatkowa generuje koszty.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

2)aby  spółka  EKOM wykonała  dodatkową  zbiórkę   odpadów
wielkogabarytowych w najbliższych tygodniach.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny P.Smoter   złożył  wniosek o pilne usunięcie składowiska opon
i  tworzyw  sztucznych  z  posesji  przy  ul.  Bramy  Grodkowskiej
i uniemożliwienie spalania odpadów na ww. posesji.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radna D.Pasieka złożyła wniosek o pilne podjęcie działań zmierzających do
wybudowania bezpiecznej zatoki dla pojazdów dowożących dzieci do Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nysie.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny A.Zelent złożył wniosek o otwarcie, uporządkowanie i udrożnienie
sięgacza przy drodze Aleja Wojska Polskiego nr 53 oraz przy ulicy
Gen. Sosnkowskiego.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny Ł.Bogdanowski złożył  wniosek w sprawie przekazania środków
finansowych w wysokości 4 tys. zł. do Przedszkola nr 5 na zakup zabawek
dla dzieci niepełnosprawnych.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Radny P.Szyra złożył wniosek o zbudowanie w Nysie elektronicznego systemu
informacji turystycznej,  który umożliwia samodzielne zwiedzanie miasta
z elektronicznym przewodnikiem.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radna D.Wasowicz- Hołota złożyła wniosek:



1)o nie „usuwanie" działkowców z pobocza chodnika prowadzącego na
targowisko.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

2)o ujęcie w budżetowych zadaniach inwestycyjnych na 2017 r. budowy
nawierzchni ul. Mazowieckiej.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radni Ligi Nyskiej złożyli wniosek w sprawie:
1)modernizacji i rozbudowy placu zabaw przy Al.Lompy w Nysie,
2)opracowania dokumentacji projektowej dla budynków budownictwa

mieszkaniowego- komunalnego,

3)zabezpieczenia środków na opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego umożliwiających budowę drogi wojewódzkiej łączącej
obwodnicę Nysy z drogą wojewódzką 411 w miejscowości Podkamień.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Radny R.Kamuda złożył wniosek o zmianę sposobu wywozu nieczystości od
właścicieli domków letniskowych w Skorochowie.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 4,
Radny P. Dziaduś oświadczył   o pomówieniach odnośnie jego osoby.
Zdementował plotki na temat swojej osoby.
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida ogłosił 10 minut przerwy.

Obrady wznowiono o godzinie 13:47.

Z-ca Przewodniczącego Rady M.Wajda wraz z Burmistrzem K.Kolbiarzem
złożyli gratulacje Przewodniczącemu Rady P.Nakoniecznemu z okazji
narodzin syna.
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Wajda przekazał prowadzenie obrad
Przewodniczącemu Rady P. Nakoniecznemu.

Ad 5. 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2O16r.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji   Urbanistyki  i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Materiał dodatkowy zreferował Skarbnik Miasta M. Lisoń.
Na sali obecnych jest 16 radnych.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016r.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12 głosami „za",
1 głosem przeciw i 3 wstrzymującymi.
Uchwała nr XXTV/357/16 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.



Ad 5. 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2029.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował,   że komisja 4 głosami „za" i 4 głosami przeciw nie
rozstrzygnęła opinii na temat projektu uchwały.
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2016- 2029.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 11 głosami „za" przy
2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących.
Uchwala nr XXIV/358/16 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 5.3
Podjecie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi

.na działalność Zastępcy Burmistrza Nysy.
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  R.Kamuda poinformował,  że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, uznając skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  rozpatrzenia skargina
działalność Zastępcy Burmistrza Nysy.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 11 głosami „za" przy
4 wstrzymujących.
Uchwała nr XXTV/359/16 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 5.4
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Adama
Asnyka, Racławickiej i Mazowieckiej.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Urbanistyki i Rolnictwa G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie stwierdzenie,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część
miasta Nysy w rejonie ulicy Adama Asnyka, Racławickiej i Mazowieckiej nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nysa uchwalonego uchwałą nr L/750/14 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r., zmienionego uchwałą
Nr XV/217/2015 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r.
Stwierdził, że 12 radnych głosowało „za", 3 radnych wstrzymało się od głosu
wobec czego Rada uznała, że miejscowy plan nie narusza uwarunkowań
studium.

Kolejno  poddał    pod  głosowanie  odrzucenie  uwagi  Spółki Cywilnej

zawartą w piśmie z dnia 20.06.2016 r. dotyczącą
wykreślenia w projekcie planu zapisu w 10 ust. 8 dotyczącego zakaża na



terenach objętych planem prowadzenia handlu obwoźnego. Powyższy zapis
ma na celu wprowadzenie  zasad chroniących i kształtujących ład
przestrzenny oraz zapewniających estetykę  śródmieścia Nysy. Handel
obwoźny przewidziany jest w obrębie targowiska miejskiego oraz na
obszarach, którymi dysponuje Nyski Zarząd Nieruchomości.
Stwierdził, że 8 radnych głosowało „za", 2 przeciw i 5 wstrzymało się od
głosu, wobec czego rozstrzygnięcie Burmistrza zostało utrzymane.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w  sprawie   miejscowego   planu  zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Adama Asnyka, Racławickiej
i Mazowieckiej.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12 głosami „za" przy
3 głosach wstrzymujących.
Uchwała nr XXTV/360/16 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 5.5
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice.
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i  Rolnictwa G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w  sprawie   przystąpienia  do   sporządzenia  miejscowego   planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice.
Przewodniczący  stwierdził,    że  uchwała została podjęta jednogłośnie
15 głosami „za".

Uchwała nr XXTV/361/16 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 5.6
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia
pn. "Tryton Nyski".
Przewodniczący Komisji   Rewizyjnej   R.Kamuda poinformował,  że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji   Kultury i Kultury Fizycznej   L.Cwaina
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji   Urbanistyki i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski".
Przewodniczący  stwierdził,    że  uchwała została podjęta jednogłośnie
15 głosami „za".

Uchwała nr XXTV/362/16 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.



Ad 5.7
Podjęcie  uchwały  w sprawie  wzniesienia  w Nysie  pomnika
upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji   Urbanistyki i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji   Kultury i Kultury Fizycznej   L.Cwajna
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny P.Smoter zapytał, czy miasto będzie finansować budowę pomnika.
Burmistrz K.Kolbiarz powiedział,   że jest  kilku sponsorów prywatnych,
deklaracja Starosty odnośnie współfinansowania budowy oraz Gmina Nysa
również dołoży ^cegiełkę" do budowy.
Starosta Cz.Biłobran poinformował, iż owe wsparcie przyznaje Rada Powiatu.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wzniesienia w Nysie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 11 głosami „za" przy
1 przeciw i 4 wstrzymujących.
Uchwała nr XXTV/363/16 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 5.8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/15 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określania trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
28 maja 2015 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Nysie.
Przewodniczący stwierdził,  że uchwała została podjęta 14 głosami „za"
i 2 wstrzymujących.
Uchwała nr XXIV/364/16 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 5.9
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej
w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Nysie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja nie wskazała kandydata do Rady.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zapytał czy są chętne osoby do pracy
w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jako przedstawiciele
Rady Miejskiej. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie zdjęcie
z porządku obrad sesji punktu 5.9 w sprawie wskazania przedstawiciela
Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Nysie.



Przewodniczący stwierdził, że uchwala została zdjęta z porządku 15 głosami
„za" przy 1 wstrzymującym.

Ad 5.9
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował, iż w związku ze zdjęciem
z porządku obrad punktu 5.9 dalsza numeracja ulega zmianie, wobec czego
punkt 5.10 będzie realizowany jako punkt 5.9.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla
studentów  w  ramach  Programu  Stypendialnego  „Mieszkaniowe
Stypendium Burmistrza Nysy".
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały wraz
z wnioskiem o zmianę kryterium odległości z 50 km na 30 km.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował,  że komisja również złożyła wniosek o zmianę kryterium
odległości i wraz z tym wnioskiem pozytywnie zaopiniowała projektu
uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie  zmianę
w projekcie uchwały w  6 ust. 3 pkt 4 polegającą na zastąpieniu słowa
„rezygnacji z zamieszania" słowem „rezygnacji z zamieszkania". Stwierdził,
że 12 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach
Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy".
Przewodniczący  stwierdził,   że  uchwała została  podjęta jednogłośnie
16 głosami „za".

Uchwala nr XXIV/365/16 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 5.10
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla
studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium
Burmistrza Nysy".
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z wniesionym do projektu wnioskiem dotyczącym przeniesienia „wagi" oceny
punktowej kryteriów merytorycznych w pkt 3, 6 i 9 do 3.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja również złożyła wniosek o którym poinformował
Przewodniczący Komisji   Oświaty i wraz z tym wnioskiem pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach
Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy".
Przewodniczący stwierdził,    że  uchwała została podjęta jednogłośnie
16 głosami „za".

Uchwala nr XXTV/366/16 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.



Ad 5.11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia pomocy materialnej dla
studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium
Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka".
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował,   że  komisja po^ytywnie  zaopiniowała projekt  uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował,   że  komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt  uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zasad udzielenia pomocy materialnej dla studentów w ramach
Programu Stypendialnego „ Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka".
Przewodniczący  stwierdził,   że  uchwała została  podjęta jednogłośnie
16 głosami „za".

Uchwała nr XXTV/367/16 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny na wniosek Starosty Cz.Biłobrana
poprosił o wprowadzenie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września
2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, dotyczące zakazu
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów
od linii brzegów rzek i jezior na terenie obszarów chronionego krajobrazu.
Temat omówił Starosta Cz.Biłobran.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wniósł o rozszerzenie porządku obrad
przez dodanie w pkt 6 stanowiska Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego. Stwierdził, że 14 głosami „za" porządek
obrad został zmieniony. Ogłoszono 5 minut przerwy.
Obrady wznowiono o godz. 14:40, na Sali w tym momencie obecnych byłoH
radnych.
Kolejno Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wniósł  o wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał w sprawach:
-zbycia nieruchomości gminnych w drodze  przetargu (Górna Wieś,
dz. nr 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 55/10, 55/11). Poddał pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości gminnych w drodze przetargu (Górna Wieś, dz. nr 53/3,
53/4, 53/5, 53/6, 55/10, 55/11). Stwierdził, że projekt powyższej uchwały
12 głosami „za" i 1 głosem wstrzymującym został dodany do porządku obrad
jako punkt 5.12;
-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/1). Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 13 głosami „za" został dodany do porządku
obrad jako punkt 5.13;
-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/14). Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 13 głosami „za" został dodany do porządku
obrad jako punkt 5.14;
-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/15). Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 13 głosami „za" został dodany do porządku
obrad jako punkt 5.15;



-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/19). Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 13 głosami „za" został dodany do porządku
obrad jako punkt 5.16;
-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/5). Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 12 głosami „za" został dodany do porządku
obrad jako punkt 5.17;
-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/16 i 39/17).
Stwierdził, że projekt powyższej uchwały 12 głosami „za" został dodany do
porządku obrad jako punkt 5.18;
-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/18). Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 12 głosami „za" został dodany do porządku
obrad jako punkt 5.19;
-sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/9). Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 13 głosami „za" został dodany do porządku
obrad jako punkt 5.20;

sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/8 i 39/10).
Stwierdził, że projekt powyższej uchwały 13 głosami „za" został dodany do
porządku obrad jako punkt 5.21;

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie
bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(dz. nr 60 k.m. 40, ul. Morcinka). Stwierdził, że projekt powyższej uchwały
13głosami „za" został dodany do porządku obrad jako punkt 5.22;

zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych. Stwierdził,
że projekt powyższej uchwały 11 głosami „za" przy 1 przeciw i 2 głosach
wstrzymującym nie został wprowadzony do porządku obrad.

Ad 5.12
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze
przetargu (Górna Wieś, dz. nr 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 55/10, 55/11).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu (Górna Wieś,
dz. nr 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 55/10, 55/11).
Przewodniczący stwierdził,   że  uchwała została podjęta jednogłośnie
14głosami „za".

Uchwala nr XXTV/368/16 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad 5.13
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/1).



Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i  Rolnictwa G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/1).
Przewodniczący  stwierdził,    że  uchwała została podjęta jednogłośnie
14 głosami „za".
Uchwała nr XXTV/369/16 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad 5.14
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/14).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności
nieruchomości   stanowiącej     własność   Gminy  Nysa  (Śródmieście,
dz. nr 39/14).
Przewodniczący  stwierdził,   że  uchwała została podjęta jednogłośnie
14 głosami „za".

Uchwala nr XXIV/370/16 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 5.15
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/15).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji   Urbanistyki  i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności
nieruchomości   stanowiącej     własność   Gminy  Nysa  (Śródmieście,
dz. nr 39/15).
Przewodniczący  stwierdził,   że  uchwała została podjęta jednogłośnie
13głosami „za".

Uchwała nr XXTV/371/16 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad 5.16
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/19).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności
nieruchomości   stanowiącej     własność   Gminy  Nysa  (Śródmieście,
dz. nr 39/19).
Przewodniczący  stwierdził,   że  uchwała została  podjęta jednogłośnie
14głosami „za".



Uchwała nr XXIV/372/16 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad 5.17
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/5).
Z-ca Przewodniczącej Komisji Urbanistyki i Rolnictwa G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/5).
Przewodniczący stwierdził,   że  uchwała została podjęta jednogłośnie
14głosami „za".

Uchwała nr XXIV/373/16 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad 5.18
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/16 i 39/17).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/16
i 39/17).
Przewodniczący stwierdził,   że  uchwała została podjęta jednogłośnie
15głosami „za".

Uchwała nr XXIV/374/16 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad 5.19
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/18).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki i Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności
nieruchomości   stanowiącej     własność   Gminy  Nysa  (Śródmieście,
dz. nr 39/18).
Przewodniczący  stwierdził,    że  uchwała została podjęta jednogłośnie
15 głosami „za".

Uchwała nr XXTV/375/16 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad 5.20
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/9).
Z-ca Przewodniczącej Komisji Urbanistyki i Rolnictwa G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Śródmieście, dz. nr 39/9).
Przewodniczący stwierdził,   że  uchwała została podjęta jednogłośnie
13głosami „za".

Uchwała nr XXTV/376/16 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad 5.21
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
(Śródmieście, dz. nr 39/8 i 39/10).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i  Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności
nieruchomości   stanowiącej     własność   Gminy  Nysa  (Śródmieście,
dz. nr 39/8 i 39/10).
Przewodniczący  stwierdził,   że  uchwała została  podjęta jednogłośnie
15 głosami „za".

Uchwała nr XXIV/377/16 stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ad 5.22
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Nysa (dz. nr 60 k.m. 40, ul. Morcinka).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie poprawkę
polegającą na zamianie w 1 słowa „niemieszkalnego" na „niemieszkalnymi".
Stwierdził, że 12 głosami „za" poprawka została przyjęta.
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody  na wydzierżawienie  na okres  10 lat,   w trybie
bezprzetargowym,     nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Nysa
(dz. nr 60 k.m. 40, ul. Morcinka).

Przewodniczący  stwierdził,   że  uchwała została podjęta jednogłośnie
14głosami „za".

Uchwała nr XXIV/378/16 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad 6
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie
stanowiska Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu, dotyczące zakaża budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów rzek i jezior na

terenie obszarów chronionego krajobrazu. Stwierdził, że 14 głosami „za"
stanowisko Rady zostało przyjęte.
Stanowisko stanowi załącznik nr 37 do protokołu.



CY

Ad 7
Przyjęcie informacji na temat działalności wspólnot mieszkaniowych
z udziałem Gminy Nysa w 2015 r.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
J.Czuchrai poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie
informacji.
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki i Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie informacji.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie  przyjęcie
informacji na temat działalności wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy
Nysa w 2015 r. Stwierdził, że 14 głosami „za" informacja została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad 8 sprawy różne wolne wnioski
Radny R.Kamuda zaproponował, by każdy z radnych zakupił karnet na
mecze siatkarzy Stali Nysa i dzięki temu wsparł naszą miejscową drużynę.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny udzielił głosu mieszkance miasta pani
M. Tomczak, która poprosiła o możliwość prezentacji projektu „Kuźnia Nysa".
Wniosek wcześniejszy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów aby
zaprosić p. Tomczak na komisje.
Wniosek o udzielenie głosu stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zobowiązał Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiela oraz Przewodniczącego
Komisji    Kultury i  Kultury  Fizycznej    A.Zelenta  do  włączenia  do
harmonogramu pracy komisji spotkanie z panią M.Tomczak.

9. Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 15:30 zamknął
obrady XXIV sesji Rady Miejskiej.


