
Protokół nr 43/18
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

w dniu 15 lutego 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:30. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 27 do
protokołu oraz główny specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń
Własnościowych oraz Informacji Publicznej D.Bagnicki, prezes zarządu spółki
Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie E.Peikert, z-ca dyrektora ds.
technicznych spółki AKWA M.Młynarski, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
spółki „AKWA" E.Narłoch, Skarbnik Miasta M.Lisoń, dyrektor Gminnego

Zarządu Oświaty A.Fujarczuk, główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie M. Chmielowiec, z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury
R.Mnich, naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska R.Giblak,

naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami E.Siwek,

inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków
P.Kostrzewa, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk

oraz przedstawicielka Rady Seniorów.
Przewodniczący Komisji S.Czepiel stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego

planu   rozwoju  i  modernizacji      urządzeń  wodociągowych
i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.
w Nysie na lata 2018 - 2021".

2.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach

prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2017.
3.Zaopiniowanie wniosku dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości

w ramach "Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii
przedsiębiorców".

4.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
2)zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia

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

3)dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy
Nysa instrumentem płatniczym,

4)przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu

niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja "AKWA"
Sp. z o.o. w Nysie,

5)przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu
niepieniężnego (aportu) spółce  gminnej   Nyska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. w Nysie,

6)zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia ośrodka rehabilitacji

dzikich zwierząt,
7)określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2018 rok,



8)określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na
dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza,

9)wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości
wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października

2017r.  o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu

terytorialnego,
10)nieodpłatnego zbycia, w formie darowizny, przez Gminę Nysa na rzecz

Województwa Opolskiego udziału w prawie własności nieruchomości

zabudowanej położonej w Nysie - obręb ewidencyjny Śródmieście,
11)sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (Sudecka, dz. nr

103/8),
12)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (Górna Wieś, dz. nr 12/26),
13)sprzedaży w drodze  przetargu prawa własności nieruchomości

gminnych (dz. nr 7/1 i in.),
14)sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (ul. Piastowska),

15)nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa posiadanych przez osoby
fizyczne  udziałów w prawie  użytkowania  wieczystego  gruntu
stanowiącego własność Gminy Nysa, położonego w Nysie -   obręb

ewidencyjny Wróblewskiego,
16)zmiany uchwały Nr XLVI/682/17 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia

19 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu
Państwa w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym

Gminy Nysa,
17)przyznania dotacji   Parafii Rzymskokatolickiej   pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (1),
18)przyznania dotacji   Parafii Rzymskokatolickiej   pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (2),
19)przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela

w Nysie,
20)przyznania dotacji   Parafii Rzymskokatolickiej   pw. św. Urbana

w Głębinowie,
21)przyznania dotacji Zakonowi Braci Mniejszych Klasztoru Franciszkanów

w Nysie,
22)zmiany uchwały Nr XLIV/641/17 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia

7 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji
projektu  pt.  "Włączenie  społeczne  w Gminie  Nysą -   Centrum
Streetworkingu i Klub Rodzica" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach
działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.Przyjęcie informacji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.



Adl
Wprowadzenia do projektu uchwała dokonała prezes zarządu spółki Wodociągi
i Kanalizacja AKWA w Nysie E.Peikert, która poinformowała że do 12 marca
br. spółka jest zobligowana złożyć nowy wniosek taryfowy do Państwowej
Gospodarki Wodnej Wody Polskie. Wniosek szczegółowo omówiła z-ca
dyrektora ds. ekonomicznych spółki „AKWA" E.Narloch, informując, że
złożenie wniosku wymusza dostosowanie wieloletniego planu. Nowy wniosek

wynika m.in. z tego, że w kontekście wcześniej złożonego, można teraz
uwzględnić wszystkie inwestycje w ramach aktualizacji przedmiotowego
planu. Plan określa maksymalne na tę chwilę kwoty z maksymalną
amortyzacją. Wskazała, m.in. że plan jest ramowy i ma charakter otwarty oraz,
że wszystkie zapisane inwestycje uwzględniają miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego i studium Gminy Nysa.
Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Komisji S.Czepiel. Zapytał o zakup
samochodu ciśnieniowego. Wyjaśnień w temacie udzielił z-ca dyrektora ds.

technicznych spółki AKWA M.Młynarski.
Radny P.Wojtasik poprosił o przedstawienie konkretnych zadań ujętych
w planie. Z-ca dyrektora ds. technicznych spółki AKWA M.Młynarski wskazał
dwie główne strategiczne realizacje na rok 2018: ulica Piastowska i ulica
Kolejowa - Wrocławska. Kolejno ulica Orzeszkowej, budowa Galerii Dekada,

ulica Sienkiewicza, ulica Żwirki i Wigury oraz środki które należy ulokować
w oczyszczalnię ścieków. W latach 2019 wskazał m.in. ulicę Prudnicką, sieć
w Wierzbięcicach, ulicę Jagiellońska, rok 2020 przyłącze na ulicy Witkiewicza,
obszar gospodarczy w regonie ulicy Gdańskiej, modernizacja sieci przy ulicy

Słowiańskiej i przyległych. Powiedział, że plan będzie korygowany w zależności
od bieżących potrzeb. Poinformował, że od 12 marca br. stawki za wodę mogą

określać „Wody Polskie".
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych spółki „AKWA" E.Narloch poinformowała

o realizowanej inwestycji współfinansowanej z pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu a dot. stacji uzdatniania wody w Siestrzechowicach. Z-ca dyrektora
ds. technicznych spółki AKWA M.Młynarski powiedział, że w ramach pożyczki
planowane jest dodatkowo m.in. połączenie Hajduk z Nysą, osiedle przy Orląt

Lwowskich.
Radny P.Wojtasik zapytał o przebudowę Rynku i ulicy Celnej. Odpowiedzi
udzieliła prezes AKWA E.Peikert, informując, że są to koszty kwalifikowane

w ramach projektu.
Na obrady dołączył radny P.Szyra. W posiedzeniu uczestniczy 10 radnych.
Komisja pozytywnie jednogłośnie,  10 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja
"AKWA" Sp. z o.o. w Nysie na lata 2018 - 2021".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Nysa za rok 2017, przedstawił dyrektor Gminnego Zarządu

Oświaty A.Fujarczuk.



Komisja pozytywnie jednogłośnie, 10 głosami „za" przyjęła sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok

2017.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4.9
Projekt uchwały zreferował dyrektor GZO A.Fujarczuk.
Komisja pozytywnie,  8 głosami „za" przy 2  głosach wstrzymujących
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla
publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami

samorządu terytorialnego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3
Omówienia wniosku dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 9 głosami „za" zaopiniowała wniosek dot.

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach "Programu pomocy
de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców".
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4.1
Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie, 9 głosami „za" przy 1 wstrzymującym zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Obrady za zgodą Przewodniczącego opuścił radny D.Bednarz.
Komisja obraduje w 9 osobowym składzie.

Ad 4.2
Projekt uchwały zreferował Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie,  6 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2041.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 4.3
Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 9 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu

Gminy Nysa instrumentem płatniczym.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący o godzinie 14:05 ogłosił przerwę, po czym o godzinie 14:10

wznowił obrady.



Ad 4.4
Projekt uchwały omówił z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury

R.Mnich.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 9 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie

wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej   Wodociągi i Kanalizacja
"AKWA" Sp. z o.o. w Nysie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 4.5
Projekt uchwały omówił z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury

R.Mnich.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 9 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie

wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Nyska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. w Nysie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 4.6
Projekt uchwały omówił   naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony
Środowiska  R.Giblak.   Przedstawił     również   protest    mieszkańców

w przedmiotowym temacie, który dziś wpłynął do urzędu.
Komisja pozytywnie,  7 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego

utworzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 4.7
Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony
Środowiska R.Giblak.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 4.8
Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony
Środowiska R.Giblak. Wskazał   na prąd, gaz oraz przyłącz do Nyskiej
Energetyki Cieplnej, jako źródła ciepła promowane w tym programie.
Przewodniczący Komisji S.Czepiel powiedział, że poprzez promowanie gazu
zostały ograniczone środowiska wiejskie, gdyż tylko 4 sołectwa mają do niego
dostęp. Prosił o zrównanie dofinansowania do pozostałych źródeł.
Obrady opuścił za zgodą Przewodniczącego radny J.Czuchraj. W obradach

uczestniczy 8 radnych.
Udział w dyskusji wzięli: radny P.Szyra i Przewodniczący Komisji S.Czepiel
oraz radna D.Wąsowicz- Hołota. Radny P.Szyra wyraził pogląd, aby skłonić się

do dotacji gazowych oraz wniósł o likwidację zapisu o zgodzie pozostałych
właścicieli nieruchomości na wymianę czy przyłącz ogrzewania oraz poruszył

temat kolektorów słonecznych.



Komisja zawnioskowała w regulaminie udzielania dotacji w rozdziale 1  4
ust.l pkt.l podpunkt a, o zmianę zapisu na „(...) jednak nie więcej niż 4.000
zl". Komisja 7 glosami „za" przy 1 glosie wstrzymującym poparła przedmiotowy

wniosek.
Kolejno komisja zawnioskowała o wykreślenie w rozdziale 2  5 ust.4 punktu
3 i 4. Komisja 5 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących poparła

przedmiotowy wniosek.
Komisja pozytywnie. 6 głosami „za" przy 1 wstrzymującym zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną

powietrza wraz z wprowadzonymi poprawkami.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 4.22
Omówienia projektu uchwały dokonała główna księgowa Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nysie M. Chmielowiec.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 6 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/641/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
7 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu
pt. "Włączenie społeczne w Gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub
Rodzica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne,
Osi VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 4.10
Projekt  uchwały  omówiła naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Udział w dyskusji i pytania w temacie zadali: radna C.Lichnowska, radna
D.Wąsowicz- Hołota, radny P.Szyra oraz radny P.Wojtasik, którzy zapytali
m.in. o przeniesienie biblioteki na dworzec po modernizacji oraz co ze
sprzedażą całego budynku w momencie przekazania obiektu dla Województwa

Opolskiego.
Odpowiedzi   udzieliła  naczelnik  Wydziału  Geodezji     i     Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja negatywnie, 4 głosami przeciw i 4 wstrzymującymi zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego zbycia, w formie darowizny, przez
Gminę Nysa na rzecz Województwa Opolskiego udziału w prawie własności
nieruchomości  zabudowanej    położonej    w Nysie  -   obręb ewidencyjny

Śródmieście.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 4.11
Projekt uchwały omówiła naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (ul. Sudecka,

dz. nr 103/8).



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 4.12
Projekt  uchwały  omówiła naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej     prawa  własności

nieruchomości gminnej (Górna Wieś, dz. nr 12/26).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 4.13
Projekt  uchwały  omówiła naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości

gminnych (dz. nr 7/ 1 i in.).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 4.14
Projekt  uchwały  omówiła naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej   w drodze przetargu (ul.

Piastowska).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 4.15
Projekt  uchwały  omówiła naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa posiadanych przez osoby
fizyczne udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego
własność  Gminy  Nysa,  położonego  w Nysie  -    obręb  ewidencyjny

Wróblewskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 4.16
Projekt  uchwały  omówiła naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/682/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
19 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa
użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu

Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.



Ad 4.17
Projekt uchwały omówił  inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków P.Kostrzewa.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (1).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 4.18
Projekt uchwały omówił  inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków P.Kostrzewa.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie przyznania dotacji Parafd Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (2).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 4.19
Projekt uchwały omówił  inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków P.Kostrzewa.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyznania dotacji   Parafii Rzymskokatolickiej   pw. św. Jana

Chrzciciela w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 4.20
Projekt uchwały omówił  inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków P.Kostrzewa.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw. św. Urbana

w Głębinowie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 4.21
Projekt uchwały omówił  inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków P.Kostrzewa.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie  przyznania dotacji   Zakonowi Braci  Mniejszych Klasztoru

Franciszkanów w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 5
Temat zreferował naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

S. Piwowarczyk.
Komisja zapoznała się z informacją o zgłoszonych w 2017 żądaniach wypłaty
odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania
nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o
wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem lub zmianą

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad 6Komisja pozytywnie jednogłośnie, 8 głosami „za" poparła wniosek
Przewodniczącego Komisji S.Czepiela w temacie terenu po byłym FSD,
o przygotowanie rzeczowo-czasowego terminarza zakończenia opracowania

studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
informację, kiedy teoretycznie będzie można zbyć ten teren pod handel

wielkopowierzchniowy.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godzinie 16:10

zamknął posiedzenie.


