
Protokół L/18
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 24 kwietnia 2018 roku

w godzinach 13:00 - 15:50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny o godzinie 13:00
otworzył L sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji bierze udział
18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Sesja
rozpoczęła się od hymnu państwowego. Następnie Przewodniczący Rady
P.Nakonieczny przywitał przybyłych na dzisiejszą sesję: Burmistrza Nysy
K.Kolbiarza wraz z zastępcami P.Bobakiem i M.Rymarzem, Skarbnika Miasta
M.Lisonia, Sekretarza Miasta E.Ślimak, przewodniczącego Rady Seniorów
R.Rogowskiego, Prezesa Regionalnej Nyskiej Izby Gospodarczej Z.Majkę (lista
obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 26 do protokołu),
prezesów spółek gminnych, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Nysa (lista obecności stanowi załącznik nr 27 do
niniejszego protokołu), sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 28 do
protokołu), naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego (lista
obecności naczelników stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu),
mieszkańców miasta oraz przedstawicieli mediów, którzy przybyli na

dzisiejszą sesję.
Przewodniczący wniósł o rozszerzenie porządku obrad przez wprowadzenie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Nysy
zarejestrowanej pod sygnaturą nr AO.OK. 1510.4.2018 na działalność
Burmistrza Nysy. Stwierdził, że 15 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym
porządek został rozszerzony poprzez dodanie projektu uchwały jako 5.9.
Kolejno Burmistrz Nysy K.Kolbiarz wniósł o rozszerzenie porządku sesji
poprzez wprowadzenie następujących projektów uchwał w sprawach:
•udzielenia odpowiedzi na skargę McDonald's Polska sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie na uchwałę nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na
terenie Gminy Nysa obiektów małej  architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane.  Przewodniczący poddał   pod głosowanie  wprowadzenie
projektu uchwały jako 5.10 i stwierdził, że jednogłośnie 17 głosami „za"

porządek został zmieniony;
•zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca

2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały
jako 5.11 i stwierdził, że jednogłośnie 16 głosami „za" porządek został

rozszerzony;
•zmiany uchwały Nr XLVI/692/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19

grudnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki dotacji   przedmiotowej
udzielanej    Centrum Integracji   Społecznej   w Nysie  na rok 2018.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały



jako 5.12 i stwierdził, że jednogłośnie 16 głosami „za" porządek został

zmieniony;
•   zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady Miejskiej   w Nysie z  dnia

7 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały
jako 5.13 i stwierdził, że jednogłośnie 14 głosami „za" porządek uległ
zmianie.

Jednocześnie  przewodniczący poinformował   o  przedłożonym materiale
dodatkowym do projektów uchwal dot. zmian budżetu i wieloletniej prognozy
finansowej.
Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.Sprawy organizacyjne:

1)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
2)przyjęcie protokołu z XLIX 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 Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1)odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych,

2)uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego
Kozarzewskiego,

3)uchwalenia   zmiany   miejscowego   planu   zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice
i  Go Świno wice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
4)określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy

Nysa oraz długości sezonu kąpielowego,
5)sprzedaży nieruchomości gminnej 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 (dz. nr 18/2 k.m.24),

6)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
7)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakresie podziału wolnych

środków z 2017 roku,
8)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,

9)rozpatrzenia skargi mieszkańców Nysy zarejestrowanej pod sygnaturą
nr AO.OK.1510.4.2018 na działalność Burmistrza Nysy,

10)udzielenia odpowiedzi na skargę McDonald's Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na uchwałę nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i
warunków sytuowania na terenie  Gminy Nysa obiektów małej
architektury,  tablic  reklamowych i urządzeń reklamowych oraz



ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

11)zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych

w każdym okręgu,
12)zmiany uchwały Nr XLVI/692/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia

19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2018,

13)zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
7 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok

2018.
6.Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za rok

2017.
7.Informacja z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2017 rok,
8.Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za rok 2017.
9.Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Wspierania

Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017.
10.Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za rok 2017.
11.Sprawy różne, wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad.

Ad 1.2
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu XLIX sesji. Stwierdził, że protokół XLIX sesji Rady Miejskiej został
przyjęty pozytywnie, jednogłośnie 17 głosami „za".

Ad 1.3
Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.
Radny P. Smoter zapytał o przygotowanie symbolicznej mogiły i tablicy
poświęconej ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nazistów, ukraińskich
nacjonalistów i sowietów oraz o parking przy ulicy Kusocińskiego- Zwycięstwa,
jaki jest przewidywany termin zakończenia projektu, przystąpienia do zadania
i planowany w tym roku zakres do wykonania.
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytów A.Bukała
wskazał miejsce lokalizacji mogiły na Cmentarzu Złotogłowickim.
Poinformował również, że uroczyste odsłonięcie nastąpi podczas święta Dnia
Flagi w dniu 2 maja br. Natomiast w temacie parkingu wypowiedział się
naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Pięgza. który poinformował
o zakończeniu przydzielania zadań w tym temacie i kolejno ogłoszeniu
przetargu w następnym tygodniu.
Radna D.Wasowicz- Hołota zachęciła do udziału w uroczystości odsłonięcia
symbolicznej mogiły wszystkich Polaków ofiar ludobójstwa w dniu 2 maja br.
na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Złotogłowickiej w Nysie oraz
zaapelowała do Gminnego Zarządu Oświaty, aby zachęcić szkoły do
wystawienia pocztów sztandarowych, gdyż należy się to inicjatorce tego
wydarzenia pani Janinie Johnson.



Radny P.Wojtasik zapytał o brak wykazu w działalności międzysesyjnej, zadań
realizowanych przez samodzielne stanowisko ds. inwestora. Odpowiedzi
udzielił z-ca burmistrza M.Rymarz, który przeprosił za brak tej informacji,
jednocześnie wyjaśniając, iż spowodowane to było wizytami zagranicznych
inwestorów.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 1.4
Informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował o odbytym spotkaniu
z kupcami Targowiska Miejskiego w Nysie. Spotkanie zorganizowane zostało
przez urząd z udziałem pana burmistrza, na którym to kupcy przedstawili
swoje pomysły, propozycje i oczekiwania. Zaprosił radnych na kolejne,
jutrzejsze spotkanie w tej sprawie. Podziękował również za zaproszenie na
podsumowanie roku 2017 przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy
Nysa oraz przekazał podziękowania ze strony prezesa zarządu OSP
S.Jankowicza za wsparcie finansowe.

Ad 2.
Interpelacje radnych.
Radny P.Smoter poprosił Przewodniczącego Rady o wyjaśnienie dlaczego od
kilku miesięcy Urząd Miejski w Nysie nie jest w stanie odpowiedzieć na złożony
przez niego wniosek w sprawie udostępnienia protokołu z przekazania budowy
Przedszkola nr 10 po bezrobotnych wraz z zakresem budowy, spisem
wykonanych prac oraz stwierdzonych usterek. Uważa się ignorowany w tym
temacie. Przewodniczący Rady zobowiązał się do zajęcia sprawą w ramach
swoich kompetencji.

Radny G.Samborski złożył interpelację w temacie planów i zamierzeń dot.
nowego sezonu siatkarskiego, ponieważ klub AZS PWSZ Stal Nysa skończył
już sezon stąd pytanie, który trener poprowadzi nową drużynę w nowym
sezonie. Czy prawdą jest ze zarząd klubu chce, aby Stal Nysa zagrała
w nowym sezonie w Plus Lidze a wtedy to koszt utrzymania dla budżetu miasta
to ok. 5 min zł. więc kto za to zapłaci. Kolejno zapytał, czy do końca kadencji
planowane są zmiany cen dla mieszkańców i podwyżki opłat cen śmieci, wody
lub innych opłat.

Radny D.Pięch złożył interpelacje w sprawach:
1)Oświetlenia wielu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie

w budynku po Gimnazjum nr 2 podczas całego weekendu, zarówno
w nocy jak i w dzień.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2)Montażu szlabanu parkingowego przy wjeździe przy ulicy 11 Listopada
na parking Hali Sportowej oraz informację, czy jest tam planowane
pobieranie opłat.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radna J.Trytko-Warczak podziękowała za otrzymane odpowiedzi na wnioski
i interpelację i zwróciła się z prośbą o  udzielenie odpowiedzi na zapytanie



w temacie worków na odpady segregowane, w związku z dużym
zainteresowaniem mieszkańców w tym temacie. (Radna otrzymała odpowiedź
na piśmie podczas sesji).
Radna D.Wąsowicz- Hołota ponowiła zapytanie o wniosek z poprzedniej sesji
w temacie remontu murku na Placu Ludinghausen.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował, że działacze samorządowi
zwrócili się z zapytaniem dotyczącym Europejskiej Karty Równości Kobiet
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, którą to deklarację jako samorząd podjęliśmy

uchwałą Nr XXXIII/317/08 z dnia 27 czerwca 2008r. Interpelacja dotyczy
działań jakie były podejmowane przez samorząd nyski w okresie od
podpisania tej deklaracji do czasu obecnego oraz czy podjęcie tej deklaracji
przyniosło miastu jakiekolwiek korzyści. Wskazał, iż oczekuje propozycji co
dalej z tym zamierzamy zrobić sugerując, aby z deklaracji, które są
nierealizowane wycofać się.

Ad 3.
Wnioski radnych.
Radny P.Smoter złożył następujące wnioski:

1)w temacie śmieci na terenie miasta. Wniósł o zweryfikowanie wszystkich
podpisanych umów, wyegzekwowanie wszystkich obowiązków jakie
ciążą na osobach i zakładach, które są odpowiedzialne za utrzymanie
czystości na terenie całej gminy- zarówno parku miejskiego i miasta,
a w szczególności Śródmieścia. Zaproponował powrót do poprzednich
systemów, kiedy to były ogłaszane przetargi na utrzymanie w czystości
parku miejskiego. Prosił o natychmiastowe działania w tej sprawie,

2)w sprawie terenu FSD. Wyraził się negatywnie w temacie wprowadzenia
przemysłu na teren FSD, twierdząc że teren ten ma wszelkie walory, by
być nowoczesną dzielnicą miasta. Wskazał ulice Karpacką i Dubois
w Nysie jako przykład terenów dla rozwoju przemysłu. Uważa, że jeżeli
poszukujemy dużych przedsiębiorców to powinniśmy przygotować dla
nich miejsce adekwatne do ich potrzeb i specyfiki ich działalności.
Poprosił, aby zastanowić się nad zmianą tego kierunku działania.

Radna D.Pasieka złożyła wnioski dotyczące:
1)Rozszerzenia zakresu prac związanych z termomodernizacją Przedszkoli

nr 6 i 10 w Nysie, poprzez instalację rolet zewnętrznych w oknach
przedszkoli, które zostały zakwalifikowane do termomodernizacji.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

2)Rozważenia możliwości pokrycia ścieżek spacerowych w części parku
miejskiego w sąsiedztwie Fortu Wodnego drobnoziarnistym kruszywem,
gdyż według opinii nauczycieli tak przygotowane alejki mogłyby służyć
uczniom nyskich szkół oraz miłośnikom biegania.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny P.Wojtasik w imieniu Stowarzyszenia Ligi Nyskiej złożył wniosek
o przyznanie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy
ul. Mickiewicza w Nysie w wysokości 50 tys. zł. na rozpoczęcie zadnia
polegającego na budowie sieci wodociągowej.



Treść wniosku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny P.Wojtasik zawnioskował w następujących tematach:
1)Zmiany lokalizacji  biura Architekta Miejskiego, gdyż od momentu

wejścia w życie przepisów kodeksu krajobrazowego biuro to przeżywa
wzmożony ruch petentów.

2)Pilnego remontu ulicy Kmicica, która jest jedyną drogą wjazdową do
tzw. osiedla przy ul. Słowiańskiej.

3)Wystąpienia do Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Nysie z wnioskiem o zabezpieczenie budynku po byłej Fabryce Pomocy
Naukowych przy ul. Kmicica.

4)Zwrócenia się do Powiatu Nyskiego o remont powierzchni odcinka drogi
w ciągu Alei Wojska Polskiego (w okolicach stolarni), gdzie prowadzone
były roboty drogowe i nawierzchnia nie została doprowadzona do stanu
poprzedniego.

5)Wydania decyzji    nakazującej    wykonania obowiązku utrzymania
porządku i czystości właścicielowi przy ulicy Prudnickiej (dz.nr 30/40
i 30/41) za przystankiem autobusowym MZK.

Treść wniosków stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
6)Zorganizowania na sali obrad Rady Miejskiej stolika medialnego dla

dziennikarzy (biurko + krzesła) w celu poprawy ich warunków pracy.

Radny G.Samborski w imieniu mieszkańców zawnioskował o uruchomienie na
dworcu PKP toalety oraz punktu sprzedaży kawy/herbaty przed zakończeniem
planowanego remontu.

Radny P.Szyra zawnioskował o dokończenie sprzątania terenu pomiędzy
garażami na ulicy Żwirki i Wigury i właściwe przycięcie drzew, gdyż
mieszkańcy skarżą się, że nie zostało to właściwie zrobione. Pomimo
kilkakrotnych przyjazdów w celu uprzątnięcia połamanych drzew, nie
przycięto ich estetycznie i funkcjonalnie, stąd nadal sterczą kikuty drzew
i istnieje zagrożenie kolejnego upadku drzewa. Ponadto nie zabrano z terenu
pozostałości po sprzątaniu.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny przypomniał składany kilkakrotnie
wniosek o usunięcie malunków swastyk z terenu miasta i poinformował, że
jeżeli Straż Miejska ma problem z ewidencjonowaniem tego to mieszkańcy są
w stanie pomóc. Wyraził również chęć pomocy, jeżeli Gmina ma problem
z usunięciem tych malunków i skutecznym wezwaniem właścicieli budynków
do uporządkowania swoich elewacji. Przypomniał o wykonaniu zastępczym
i obciążeniu właściciela nieruchomości rachunkiem za wykonanie takich prac
czyszczących jednocześnie wnioskując o ich wykonanie.

Radny P.Smoter zapytał, dlaczego relacje z sesji Rady Miejskiej w Nysie są
publikowane z 5 miesięcznym opóźnieniem na stronie internetowej miasta.
Wniósł o niezwłoczne umieszczanie plików.

Ad 4.
Oświadczenia radnych.



Radni nie składali oświadczeń.

Ad 5.1
Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych.
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  J.Czuchrai poinformował,   że komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny P.Szyra poinformował, że był wnioskodawcą złożonego na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej wniosku dotyczącego wprowadzenia zezwolenie miejscowo
(np. teren Jeziora Nyskiego) tak jak w przypadku sołectw, gdyż wyłączamy
tereny wiejskie do organizacji imprez, natomiast w mieście jest konieczność
wskazania konkretnego miejsca.
Radny P.Smoter wyraził pogląd, że należy na stałe wskazać miejsca które
zostaną wyłączone z zakazu spożywania alkoholu, sugerując, że właściwym
jest teren nad rzeką, między mostem Kościuszki, a tamą wojskową po stronie
dawnego  ogniska  plastycznego  ze  względu,  że  jest   to  miejsce
w którym mieszkańcy często organizują grille.
Udział   w dyskusji   zabrał   radny P.Szyra, P.Wojtasik, przewodniczący
P.Nakonieczny oraz radna J.Trytko-Warczak.

Głos zabrała naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich M.Czepił oświadczając,
że  po  wejściu w życie  ustawy w przedmiotowym temacie  podjęła
natychmiastowe   działania.   Poinformowała  naczelników  wydziałów
o konieczności zwrócenia się do jednostek podległych i sołtysów w celu
wskazania wydarzeń z uwzględnieniem odstępstwa od zakazu spożywania
alkoholu w miejscach publicznych. Kolejno na bazie otrzymanych zwrotnie
informacji powstał projekt uchwały z wskazanymi wydarzeniami, który to
radni otrzymali.
Radny P.Wojtasik  zaproponował,   aby cały teren jeziora był  wyłączony
z zakazu przez cały rok. W trakcie wypowiedzi w temacie procedowanej
uchwały, stwierdził mi.in. że osoby które nadużywają alkoholu przesiadują
w parkach, na placach zabaw oraz, że takie sytuacje są nagminne.
W kontekście  tej     wypowiedzi  Przewodniczący  Rady  P.Nakonieczny
zasugerował, aby Straż Miejska zwróciła większą uwagę na przedstawiany
problem.
Radny P.Dziaduś podzielił zdanie, że tworzy się fikcję, dlatego, że Nyski
Ośrodek Rekreacji został stworzony do spotkań towarzyskich przy kiełbasce.
Hipokryzją jest mówienie, że jeśli ta uchwała wejdzie w życie to ludzie będą
karani. Radny przytoczył przykład ze swojego miejsca zamieszkania, gdzie
codziennie  pojawiają się  osoby,  które  nagminnie  spożywają alkohol,
a w momencie zgłaszania interwencji ani Policja, ani Straż Miejska nie reagują.
Skrytykował  metody działania Policji   i   Straży Miejskiej    wobec osób
spożywających, bądź chcących spożyć alkohol w miejscu publicznym. Jego
zdaniem bardziej karane są osoby, które chcą spożyć alkohol niż te, które
faktycznie go spożywają w niedozwolonych do tego miejscach. Złożył wniosek
aby uchwała została poprawiona i wyznaczono kilka miejsc na terenie miasta,
w których będzie można legalnie spożywać alkohol m.in., np. na bulwarach



przy rzece z dala od ośrodków pedagogicznych, szkól, przedszkoli, kościołów
oraz innych obiektów religijnych.
Wniosek radnego nie uzyskał aprobaty radnych.
Wiceprzewodniczący Rady R.Kamuda złożył wniosek formalny o zamknięcie
dyskusji,  która merytorycznie  nic  nie  wnosi  do  projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek i stwierdził, że
11 głosami „za" przy 7 głosach przeciw i 3 wstrzymujących dyskusja
w temacie zostaje zamknięta. Kolejno poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych i stwierdził, że 12 głosami „za" przy 4 przeciw i 5
wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr L/745/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 5.2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu
w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego.
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  J.Czuchraj   poinformował,  że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych M.Żukowska

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego
Kozarzewskiego. Stwierdził, że jednogłośnie 22 głosami „za" uchwała została
podjęta.
Uchwała nr L/746/18 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 5.3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach
wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia
granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał pod głosowanie zgodność projektu
uchwały ze studium. Stwierdził, że 17 głosami „za" przy 4 wstrzymujących
uznano, że projekt  planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania.
Radna D.Pasieka wyraziła wątpliwość czy poddany pod głosowanie plan nie
narusza studium. Prosiła o informację w tym temacie. Odpowiedzi udzielił
z-ca burmistrza M.Rymarz, informując, że temat stwierdzenia zgodności
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym
studium wynika z porównania funkcji, które są wprowadzane w ramach mpzp
z dopuszczalnymi aktywnościami jakie przewiduje studium.
Wskazał, że na obszarze przewidzianym w planie jest wpisane studium „AG"
czyli tereny aktywności gospodarczej i w ramach tych terenów są tworzone
mpzp. W tym przypadku mówimy o tym, że mpzp koresponduje ze studium
w zakresie przemysłu.



Kolejno przewodniczący P.Nakonieczny omówił procedurę podejmowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie poddał pod
głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa
w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do

objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stwierdził, że
20 głosami „za" uchwała została podjęta.
0godzinie 14:10 przewodniczący ogłosił  5 minut przerwy technicznej,
a następnie o godzinie 14:15 wznowił obrady.
Uchwała nr L/747/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 5.4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk
położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A.Zelent poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie
Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego. Stwierdził, że jednogłośnie
19 glosami „za" uchwała została podjęta.
Uchwała nr L/748/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 5.5
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze
przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu
1przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/2
k.m.24).

Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z-ca burmistrza M.Rymarz wniósł  o wprowadzenie zmiany w projekcie
przedmiotowej uchwały, aby zmienić zapis w 1 poprzez dopisanie po słowach
"- obręb ewidencyjny Śródmieście" wraz z prawem własności budynków

posadowionych na tym gruncie. Uszczegółowienie tego zapisu pozwoli
w drodze przetargu na sprzedaż zarówno prawa własności użytkowania
wieczystego wraz z budynkami, które są na działce.
Radna D.Wąsowicz- Hołota poinformowała, że nie jest członkiem Komisji
Urbanistyki i Rolnictwa i poprosiła o przybliżenie tematu procedowanej
sprzedaży. Odpowiedzi udzielił z-ca burmistrza M.Rymarz, który wskazał, że
obszar wskazanej działki to 2 ha na terenie FSD, gdzie znajduje się hala
tłoczni i budynek stolarni i niezbędne jest ustanowienie służebności przejazdu.
Przewodniczący P.Nakonieczny zapytał, czy w przyszłości będzie
zaprojektowanie wjazdu na ta działkę od ulicy Słowiańskiej?



Z-ca burmistrza M.Rymarz odpowiedział, że w przyszłości w 3 etapie jest
zaplanowane wykonanie ronda i połączenie i skomunikowanie tego terenu
z ulicą Słowiańską.
Radny P.Wojtasik zapytał   dlaczego ta działka jest  tak niesymetryczna.
Z-ca burmistrza M.Rymarz poinformował, że granica działki jest wytyczona
zgodnie z koncepcją przebudowy i służy do bezpiecznego zjazdu na rondo.
Przewodniczący Radny P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie wniesioną
poprawkę i stwierdził,  że 16 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących
zmiana została uwzględniona. Kolejno poddał pod głosowanie projekt uchwały
i stwierdził, że 15 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących
uchwała została podjęta wraz z poprawką.
Uchwała nr L/749/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 5.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Materiał dodatkowy omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Radny P.Smoter w temacie wprowadzenia zadania na kwotę 900 tys. zł na
uzbrojenie terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oświadczył, iż
chwila jest bardzo doniosła i że będzie głosował pozytywnie i na stojąco.
Wskazał, że budowa podstawowej infrastruktury zajmuje ok. 1- 2 lata stąd
atrakcyjność strefy spada, gdyż inwestor nie będzie chciał tyle czekać. Uważa,
że zadanie to powinno być realizowane jako pierwsze.
Wiceprzewodniczący Rady S.Czepiel zapytał dyrektora Gminnego Zarządu
Oświaty o program termomodernizacji placówek oświatowych na terenach
miejskich czy z terenów wiejskich, którym to w przyszłym roku zostaną objęte
również placówki wiejskie.
Dyrektor GZO A.Fuiarczuk poinformował, że tereny wiejskie również są objęte
takim programem. Wskazał nowy plac zabaw w oddziale zamiejscowym
w Rusocinie, w Białej Nyskiej, termomodernizacją objęta jest też Szkoła
Podstawowa w Białej Nyskiej. Oświadczył, że raz do roku obowiązkiem każdej
szkoły jest przeprowadzenie oględzin stanu technicznego urządzeń na placach
zabaw.

Radny D.Pięch nie zgodził się z zadaniem wykonania pomnika marszałka
J.Piłsudskiego i zwiększenie środków na ten cel. Oświadczył, że nie jest
zwolennikiem budowania pomników oraz, że nie spotkał się z aprobatą
mieszkańców przy budowie tego pomnika. Prosił o zastanowienie się czy
zadanie to jest zasadne.
Z-ca burmistrza M.Rymarz odniósł się do zarzutów radnego P.Smotera
w temacie dokonania przyłączy na WSSE. Przybliżył m.in. temat porozumienia
z TAURON-em, które jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów. Wskazał, że
Spółka Wodno-Kanalizacyjna AKWA zakończyła w roku ubiegłym realizację
inwestycji dot. doprowadzenia wodociągu do strefy i poprzez strefę zasilenie
6 sołectw. Wskazał, że działanie w temacie strefy jest konsekwentne.
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Radny P.Woitasik ad vocem do wypowiedzi z-cy burmistrza M.Rymarza.
Uważa, że strefa ma ogromne znaczenie i że uzbrojenie strefy mogliśmy zrobić
w ramach własnych środków tak jak w przypadku budowy hali czy kupna
FSD. W jego opinii straciliśmy 3 lata na przygotowanie terenu WSSE tak, aby

mógł na niego wejść inwestor.
Przewodniczący P.Nakonieczny zapytał o zwiększeniu środków na poprawę
funkcjonalności sali obrad Rady Miejskiej. Z-ca burmistrza P.Bobak
poinformował, że wprowadzana w zmianach budżetu kwota jest niezbędna do
rozstrzygnięcia przetargu w kontekście nowej ustawy o konieczności

transmisji obrad sesji.
Radny P.Smoter wniósł aby planowany do zakupu sprzęt umożliwiał

transmisję obrad na żywo.
Kolejno Przewodniczący P.Nakonieczny zapytał również o złożony wniosek dot.
dofinansowania przebudowy drogi w ramach zadania rządowego - budowa
dróg gminnych i powiatowych i konieczności zabezpieczenia środków na to
zadanie. Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza poinformował,
że z uzyskanych informacji w tym temacie wynika, że zabezpieczenie
finansowe potrzebne będzie dopiero przed podpisaniem umowy, natomiast
same procedury oceny będą trwały do końca maja br.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok wraz  z materiałami
dodatkowymi. Radny P.Smoter głosował stojąc. Przewodniczący stwierdził, że
19 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr L/750/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 5.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok
w zakresie podziału wolnych środków z 2017 roku.
Przewodniczący Komisji    Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakresie podziału
wolnych środków z 2017 roku. Stwierdził, że 17 glosami „za" przy 1 głosie
przeciw i 5 wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr L/751/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 5.8
Podjęcie 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.
Przewodniczący Komisji    Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
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22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2018 - 2041 wraz z materiałem dodatkowym. Stwierdził, że 17 głosami
„za" przy 6 wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr L/752/18 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 5.9
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Nysy
zarejestrowanej pod sygnaturą nr AO.OK. 1510.4.2018 na działalność

Burmistrza Nysy.
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  J.Czuchrai poinformował,   że komisja
uznała skargę za bezzasadną.
Radna D. Wasowicz- Hołota zapytała na jakiej zasadzie uznano, że skarga jest
bezzasadna.

Radny P.Szyra poinformował, że temat był szeroko omawiany na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej. Wskazał, że komisja również miała wątpliwości, natomiast
zaproszona na posiedzenie komisji radca prawny A.Markiewicz, wyjaśniła że
status prawny dot. kanału bielawskiego jest sporny i w tym temacie rozgrywa
się na drodze sądowej.   Do momentu rozstrzygnięcia sądu nie sposób
przesądzić, kto jest właścicielem kanału.
Głos w dyskusji zabrała radna D.Wasowicz- Hołota i radny P.Wojtasik oraz
przewodniczący rady P.Nakonieczny. Wyjaśnień udzielił   radca prawny
K.Furtan, który wskazał, że obecnie trwają dwa procesy w przedmiotowym
temacie wobec czego, Gmina na chwilę obecną uważa, że nie jest właścicielem

przedmiotowego kanału.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Nysy zarejestrowanej   pod
sygnaturą nr AO.OK. 1510.4.2018 na działalność Burmistrza Nysy. Stwierdził,
że 16 głosami „za" przy 3 glosach przeciw i 3 wstrzymujących uchwała została

podjęta.
Uchwała nr L/753/18 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 5.10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę McDonald's
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na uchwałę nr XLVI/676/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania na terenie  Gminy Nysa obiektów małej
architektury, tablic  reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja zapoznała się ze skargą.
Architekt  Miejski R.Jabłoński poinformował,   że autor uchwały zgodnie
z zapisami umowy odniósł się do zarzutów skarżącego.
Ad vocem radna D.Wasowicz- Hołota uznała, że skarżący ma po części rację

bo część miasta w której usytuowany jest McDonald's jest w katastrofalnym
stanie.

Przewodniczący P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę McDonald's Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na uchwałę nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie
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z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane. Stwierdził, że 19 głosami „za" przy 2 wstrzymujących uchwala
została podjęta.
Uchwała nr L/754/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 5.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych

wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący P.Nakonieczny poinformował, że projekt uchwały został do
radnych rozesłany, natomiast nie był opiniowany przez komisje.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Czuchrai oświadczył, że na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich M.Czepił
wyjaśniła czego wymagają poprawki, a mianowicie że błędnie zostały
przypisane ulice do danego okręgu. Projekt uchwały nie był opiniowany.
Przewodniczący P.Nakonieczny - dodał, że projekt wpłynął do Rady dopiero
17.04.2018r. Poprosił o wyjaśnienie przyczyn i korekty, która jest w nim
opisana. Ponadto zaznaczył, że radni nie podejmują uchwały na nowo tylko
korygują ją w oparciu o pismo Komisarza Wyborczego.
Z-ca Burmistrza P.Bobak - wyjaśnił, że tak jak zostało podane
w uzasadnieniu pojawił się błąd techniczny. Wszystkie obliczenia dokonane są
prawidłowo, zarówno jeśli chodzi o podział okręgów jak i ilości osób, które
mogą w tych okręgach głosować. Natomiast w części opisowej uchwały,
w okręgu nr 1 pojawiły się nazwy bodajże 4 ulic, które miały trafić do okręgu
nr 3. O bardziej szczegółową wypowiedź poprosił naczelnika Wydziału Spraw
Obywatelskich M.Czepił.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich M.Czepił oświadczyła, że uchwała,
która została podjęta przez Radę Miejską na ostatniej sesji zawierała poprawne
obliczenia jeśli chodzi o podział mandatów w poszczególnych okręgach
wyborczych. Natomiast błąd nastąpił przy przepisywaniu projektu - obwód nr
14 zamiast zostać wpisany do okręgu nr 3 został wpisany do okręgu nr 1.
Zaznaczyła, że wszelkie wyliczenia były prawidłowe. Komisarz w ramach
nadzoru wystosował postanowienie, w którym wzywa Państwa Radnych do
skorygowania tego projektu uchwały. Załącznik do tej uchwały jest napisany
na nowo tylko dlatego, żeby w przyszłości można było w łatwy sposób odczytać
ten projekt uchwały dotyczący prawidłowości podjętej przez radnych uchwały.
Na koniec przeprosiła za zaistniały błąd.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu. Stwierdził, że 15 głosami „za" i 3 głosach wstrzymujących się uchwała
została podjęta.
Uchwała nr L/755/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Ad 5.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/692/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki
dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie

na rok 2018.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt  uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/692/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
19 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia stawki dotacji  przedmiotowej
udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2018. Stwierdził, że
16 głosami „za" przy 2 wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr L/756/18 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 5.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla

Gminy Nysa na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z zaproponowanym przez komisję wnioskiem o zdjęcie kwoty 40 tys. zł z  1
pkt 5 ppkt a - współpraca z ruchami, społecznościami i organizacjami
abstynenckimi oraz przeznaczenie ich na nowe zadnie 7- czyli wykonanie
monitoringu wizyjnego przy Gminnych placówkach Oświatowych w celu
zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu
i stosowaniem przemocy — 40 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna D.Wąsowicz-Hołota poprosiła o pisemną informacje dlaczego zawsze
w ciągu roku wprowadzane są tak duże kwoty na realizację zadań GPPiRPA
z niewykorzystanych na ten cel środków z roku poprzedniego.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał pod głosowanie poprawkę Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych polegającą na zmianie zapisu  1 pkt 5 ppkt a -
współpraca z ruchami, społecznościami i organizacjami abstynenckimi,
polegającej na zmniejszeniu kwoty 50 000 zł do kwoty 10 000 zł
i wprowadzeniu nowego zadania w 1 pkt 7 wykonanie monitoringu wizyjnego
przy gminnych placówkach oświatowych w celu zminimalizowania
negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem
przemocy w kwocie 40 000 zł. Stwierdził, że 15 głosami „za" przy 2 głosach
wstrzymujących poprawka została uwzględniona. Kolejno poddał pod
głosowanie przedmiotową uchwałę i stwierdził, że jednogłośnie 17 głosami „za"
uchwała została podjęta wraz z poprawką.
Uchwała nr L/757/18 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 6
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za
rok 2017.



Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewodniczący   P.Nakonieczny   poddał     pod  głosowanie   przyjęcie
„Sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za rok
2017". Stwierdził, że 16 głosami „za" sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 7
Informacja z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie „Informacji
z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2017 rok". Stwierdził, że
jednogłośnie 17 głosami „za" informacja została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 8
Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za rok

2017.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie „Informacji
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za rok 2017". Stwierdził, że
jednogłośnie 19 głosami „za" informacja została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 9
Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Wspierania
Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 - 2017.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewodniczący   P.Nakonieczny   poddał      pod  głosowanie   przyjęcie
„Sprawozdania z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Wspierania
Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 -  2017".
Stwierdził, że 18 głosami „za" przy 1 wstrzymującym sprawozdanie zostało

przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 10.
Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za rok 2017.
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owała:

Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński

poinformował, że komisja pozytywnie oceniła informację.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie oceniła informację.
Radny P.Smoter  wypowiedział się w temacie rosnącej tendencji wzrostowej
osób starszych w Gminie Nysa oraz o braku wystarczającej  liczby osób
zajmujących się nimi. Zaapelował o podjęcie aktywnych działań w temacie.
Zawnioskował   o  przedstawienie  do czasu kolejnej   sesji,   opracowania
analitycznego w jaki sposób odpowiedzieć na 5 końcowych wniosków

z przedłożonego sprawozdania.
Radny P.Szyra zwrócił uwagę na rozdźwięk podczas posiedzenia Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów w temacie kosztów pobytu osoby starszej
w Zakładzie Opiekuńczo -  Leczniczym, a kosztów utrzymania dziecka
w Domu Dziecka. Radny uważa, że koszty opieki nad schorowaną osobą
starszą  powinny  być  wyższe  niż  koszty  opieki  nad  dzieckiem,
a z przedłożonych sprawozdań wynika, że kwoty te są na bardzo podobnym

poziomie.

Wiceprzewodniczący  S.Czepiel   poinformował    o   odbytej     konferencji
demograficznej i o tendencji spadkowej, gdzie już za kilka lat na 1 emeryta
będzie przypadać tylko 1,5 osoby pracującej.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie „Ocenę zasobów
pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za rok 2017". Stwierdził,  że
jednogłośnie 16 głosami „za" ocena została przyjęta.
Ocena stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 11
Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący P.Nakonieczny przypomniał o obowiązku złożenia przez
radnych oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia br. do Biura
Rady. Kolejno zaprosił do obchodów świąt narodowych przypadających

w najbliższym tygodniu tj. 2 i 3 maja.
Radna C.Lichnowska jako prezes Polskiej Federacji Petanąue Polskiego
Związku Sportowego zaprosiła na 3 międzynarodowe mistrzostwa Nysy kobiet
w dniu 5-6 maja na ulicy Poniatowskiego. Wyraziła nadzieję, aby Nysa była
współorganizatorem imprezy mistrzostw Europy, co byłoby promocją dla

miasta.

Ad 12
Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 15:50 zamknął

obrady L sesji Rady Miejskiej.


