
Protokół LII/18
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 20 czerwca 2018 roku

w godzinach 13:00 - 17:20

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Nysie Paweł  Nakonieczny  o godzinie 13:00
otworzył LII sesję Rady Miejskiej w Nysie.

O 13:30 po zakończeniu części artystycznej przystąpiono do realizacji porządku.
Stwierdził, że w sesji bierze udział 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 23 osoby stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 28 do
niniejszego protokołu. 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, prezesów spółek gminnych, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Nysa (lista obecności stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu), sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 26 do
protokołu), naczelników i kierowników wydziałów urzędu miejskiego (lista obecności
naczelników stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu), a także Prezesa
Zarządu Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej Z.Majkę, mieszkańców miasta oraz
przedstawicieli mediów, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Przewodniczący
poinformował o przykrej informacji, o śmierci prezesa spółki NEC Cz.Foksa.
Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego prezesa.
Kolejno Burmistrz Nysy K.Kolbiarz wniósł o rozszerzenie porządku sesji poprzez
wprowadzenie następujących projektów uchwał w sprawach:

•jako pkt 4.5 zmiany uchwały nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
26 września 2017 r.  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa
świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego". Przewodniczący poddał
pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały. Stwierdził, że 15 glosami
„za" przy 1 głosie przeciw porządek został zmieniony.

•jako pkt 4.6 sprzedaży nieruchomości gminnej  w drodze przetargu (ul.
Mostowa). Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu
uchwały i stwierdził,  że  14 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym
porządek został zmieniony.

•jako  pkt  4.7  przyznania   dotacji      Parafii     Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej   Marii  Panny w Kępnicy. Przewodniczący
poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały. Stwierdził, że 14
głosami „za" przy 1 głosie przeciw porządek został zmieniony.

•jako pkt 4.12 zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu.
Przewodniczący poddał  pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały.
Stwierdził,   że  11  głosami „za" przy 4 głosach przeciw i 2 głosach
wstrzymujących projekt uchwały nie został  wprowadzony tym samym
porządek nie został zmieniony.

Następnie wniósł o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na
terenie Gminy Nysa. A także o wprowadzenie materiału dodatkowego do projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie
jako pkt 4.11 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/689/ 17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wskazania przedstawicieli
Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Nysie. Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały,
stwierdził, że 14 głosami „za" porządek został zmieniony.



Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.Sprawy organizacyjne:

1)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
2)przyjęcie protokołu z LI 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.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,

ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1)przedstawienie  przez  Burmistrza  Nysy  sprawozdania finansowego  oraz

sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2017r.,

2)odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,

3)odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa
za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy,

4)odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium
Burmistrzom Nysy,

5)dyskusja,
6)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,
7)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu

wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017 rok.
5.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1)skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 27 lutego 2018r. sygn. akt II SA/Op 67/17 stwierdzającego nieważność
uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego -
„bonu wychowawczego",

2)udzielenia odpowiedzi  na skargę  Rzecznika  Praw Obywatelskich na
postanowienia uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22
grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości
stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej   oraz określenia
sposobu pobierania tych opłat,

3)przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na
terenie Gminy Nysa,

4)odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa prawa własności
nieruchomości, położonej w Radzikowicach (dz.nr 464/25),

5)zmiany uchwały nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września
2017r.  w sprawie  wprowadzenia na terenie  Gminy Nysa świadczenia
pieniężnego - "bonu wychowawczego",

6)sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (ul. Mostowa),
7)przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej

Marii Panny w Kępnicy,
8)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
9)zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia

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

10)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy,



11) zmiany uchwały nr XLVI/689/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia
2017r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.

6.Sprawozdanie Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających
z nadzoru właścicielskiego w roku 2017, nad spółkami kapitałowymi,
w których Gmina Nysa posiada udziały.

7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad.
Przewodniczący poinformował, że na Sali obecny jest uczeń Szkoły Podstawowej nr
5 wraz z nauczycielem. Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady i Radą Miejską
pogratulowali uczniowi zajęcia ósmego miejsca w XXIII Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym im. mjr Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego.
1887-1922 o Niepodległość i granice Rzeczypospolitej".

Ad 1.2
Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu LI
sesji. Stwierdził, że 15 glosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się protokół LI
sesji Rady Miejskiej został przyjęty pozytywnie.

Ad 1.3
Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.
Radny P.Woitasik zapytał o przetarg na remont śródmieścia - jakie są plany po
przetargu, który został rozstrzygnięty, jak to ma wszystko wyglądać i czy to prawda,
że w tym roku gmina nie będzie podchodzić do tego zadania. Następnie zapytał na
jakim etapie  są prace budowlane  na terenie  byłego  FSD oraz czym jest
spowodowane podwyższenie kapitału spółki „AKWA" o 500 tys. zł.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza poinformował, że w temacie
remontu śródmieścia robione jest wszystko, aby jednak w tym roku rozpocząć prace
rewitalizacyjne. Na dniach zostanie ogłoszony trzeci przetarg na realizację tego
zadania. W kwestii FSD wyjaśnił, że trwają prace projektowe, które zakończą się
w lipcu, a obecnie jest przerwa w pracach budowlanych do czasu oddania
zaakceptowanych projektów.
Prezes  spółki  „AKWA" E.Peikert   odpowiedziała, że  kwota 500 tys.  zł   to
dokapitalizowanie spółki, a związane jest to z kredytem zaciągniętym przez spółkę
2 lata temu na strefę.  Dokapitalizowanie wynika ze wcześniejszych ustaleń
z ubiegłego roku.
Radny P.Smoter zapytał jakie podjęto działania w sprawie zabudowy kwartału przy
ul. Tkackiej.
Burmistrz K.Kolbiarz odpowiedział, że wybrano już doradcę w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego i zgodnie z zapisami będą ruszać prace.
Radna D.Wasowicz-Hołota zapytała o spalenie kompaktom oraz o ograniczenie
w ilości przyjmowanych śmieci.
Prezes spółki „EKOM" J.Chwalenia odpowiedział, że nie ma czegoś takiego jak
ograniczenie przyjmowania śmieci. Następnie w kwestii ilości worków na odpady
wyjaśnił, że spółka dostosowała się do uchwalonej przez Radę Miejską uchwały.
Worki wydawane są w ilości zgodnej   z tym ilu w danym gospodarstwie jest
mieszkańców. W regulaminie, który jest  załącznikiem do ww. uchwały jest
określona ilość worków, natomiast pracownicy zabierają wszystkie worki, które są
wystawione. Dodał, że póki co są rozwiązania zastępcze, jeśli chodzi o zagniatanie
odpadów. Nowy kompaktor jest jak najbardziej  niezbędny, na dniach zostanie
ogłoszony przetarg na zakup maszyny.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



Ad 1.4
Informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował o udziale w obchodach dni
Tarnopolan w Urzędzie Miejskim i nadania Szkole nr 5 imienia Marszałka
J.Piłsudskiego. Podziękował za udział radnych w obchodach Dni Nysy i
uczestnictwie w spotkaniach z miast partnerskich.

Ad 2. Interpelacje radnych.
Radny P.Szyra złożył   interpelację w temacie  wyjaśnienia powodów ciągłego
wydłużania instalacji monitoringu w rejonie ulic Kusocińskiego- Korczaka przy
boisku sportowym.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna D.Wasowicz-  Hołota  złożyła interpelację, aby odstąpić od wysyłania
represyjnych  pism w sprawie wyglądu tablic reklamowych na rzecz  pism
informacyjnych  dot.  zmian  prawa  miejscowego  (uchwała  krajobrazowa)
z wyznaczeniem terminu na usunięcie reklam nie odpowiadającym wymogom
uchwały.

Kolejno radna zawnioskowała o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat ww.
uchwały dotyczącej wyglądu tablic i reklam.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny P.Smoter złożył interpelację w sprawie możliwości rozwiązania problemów
oraz udzielenia wsparcia Maltańskiej Służbie Medycznej.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Wnioski radnych.
Radny P.Smoter zawnioskował  w imieniu mieszkańców Podkamienia o zakup
materiałów   dźwiękochłonnych   i   wygłuszenie    świetlicy    wiejskiej
w Podkamieniu, bo w chwili obecnej   akustyka głównej   sali nie pozwala na
użytkowanie.
Kolejno  radny złożył    wniosek w imieniu mieszkańców i Rady  Sołeckiej
Siestrzechowic o utwardzenie pozostałego odcinka drogi gruntowej od parkingu przy
wale jeziora.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny P.Woitasik w imieniu radnych Ligi Nyskiej wniósł o przebudowę nawierzchni
ulicy  11  Listopada, jako  formy uczczenia rocznicy  100-lecia Odzyskania
Niepodległości naszego kraju.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny oświadczył, że wpłynął wniosek o zmianę
porządku obrad - aby zamienić pkt 4 na pkt 6. Następnie poddał wniosek pod
głosowanie. Stwierdził, że głosami 15 „za" przy 2 głosach wstrzymujących porządek
obrad został zmieniony.

Ad 4
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r., ocena
wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Ad4.1
Przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją
o stanie mienia za 2017r.



Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował,  iż informacja z wykonania
budżetu wraz materiałem o stanie mienia została przedstawiona i przeanalizowana
na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej.   Wobec powyższego przystąpiono do
realizacji kolejnego porządku obrad.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 4.2
Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,
Wiceprzewodniczący Rady R.Kamuda odczytał uchwałę nr 199/2018 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Nysa za 2017r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 4.3
Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy
Nysa za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Nysy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy
odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Czuchrai.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 4.4
Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Nysy.
Wiceprzewodniczący Rady S.Czepiel odczytał uchwałę nr 279/2018 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady
Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 4.5
Dyskusja.
Przewodniczący poprosił o opinię przewodniczących komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017r.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017r.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A.Zelent poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017r.
Za Komisie Oświaty i Spraw Socjalnych radny M.Waida poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017 r.

Radny P.Smoter zabrał głos w temacie rozwoju i tworzenia sprzyjających warunków
dla rozwoju gospodarczego na szeroką skalę. Uważa, że w 2017r. dokonano wielkich
zaniedbań i wielkiej niegospodarności przy nie szanowaniu czasu. Zwrócił uwagę
na nierozwiązany problem siedziby dla Służby Maltańskiej. Negatywnie
wypowiedział się w temacie rewitalizacji rynku. Wskazał budowę Przedszkola nr 10
jako przykład niegospodarności finansowej, rzeczowej i czasowej. Wskazał też
siedzibę PTTK, która od 2 lat stoi pusta.
Radna D.Wasowicz-Hołota skrytykowała opinię Komisji Rewizyjnej w ocenie
wykonania budżetu. Przypomniała o zaniedbaniach na ulicy Mazowieckiej oraz
o fatalnym stanie ulicy Sienkiewicza. Dodatkowo stwierdziła, że milion złotych,
który przeznaczony jest na oświetlenie planowanego boiska przy ulicy Brodzińskiego



można przeznaczyć na remont drogi w tamtej okolicy. Radna negatywnie
wypowiedziała się na temat obietnic dotyczących targowiska na Stadionie Miejskim
oraz o stanie technicznym samego obiektu.

Radny P.Woitasik wyraził podgląd, że nie realizujemy prawdziwych problemów
mieszkańców, nie budujemy nowych mieszkań. Wskazał, że od początku kadencji
strefa ekonomiczna nie została w pełni uzbrojona, a teren FSD stoi odłogiem.
Skrytykował politykę walki z demografią, która zdaniem radnego nie ma wpływu na
urodzenia dzieci. Stwierdził, że ludzie wciąż wyjeżdżają z Nysy, ponieważ pomimo
istniejących miejsc pracy na terenie naszej gminy, nikogo nie satysfakcjonuje
wysokość wynagrodzenia.
Radna C.Lichnowska powiedziała, że będzie głosowała przeciw absolutorium, gdyż
wiele inwestycji było prowadzonych nierzetelnie i niegospodarnie. Wskazała, że
głosowała za kupnem byłej fabryki FSD z nadzieją, że miasto zajmie się tym
terenem. Dodała, że nie zauważyła inwestycji, które wpłynęłyby na rozwój społeczny
i gospodarczy mieszkańców.
Burmistrz K.Kolbiarz odniósł się do wypowiedzi radnych. Poinformował, że
w powstałym centrum mandatowym jest ok. 250 miejsc pracy z bardzo dobrym
wynagrodzeniem. Przypomniał, że powstało Centrum Integracji Społecznej, że po 10
latach blokady ruszyła wreszcie budowa Galerii Dekada, utworzono Inkubator
Przedsiębiorczości. Dodał, że do Nysy wróciło pogotowie gazowe, Wody Polskie
przenoszą swoją centralę do naszego miasta. Wskazał, że przedstawione inwestycje
w planach utworzą ok. 2 tys. miejsc pracy.
W temacie strefy ekonomicznej wyjaśnił, że pieniądze oferowane przez Marszałka

Województwa skierowane były do małych i średnich przedsiębiorstw. Gmina Nysa
odrzuciła te pieniądze, aby nie zamykać drogi kluczowym inwestorom, którzy
mogliby rozpocząć działalność na naszych terenach. Dzięki temu przy pomocy i
wsparciu rządu w Nysie zainwestuje znana na całym świecie firma Unicore, w której
produkcja ma ruszyć już w 2020 roku. Dodał, że strefa uzbrajana jest zgodnie z
przyjętym harmonogramem. W temacie FSD burmistrz wyjaśnił, że obecnie trwa
modernizacja - budowa dróg oraz podkreślił, że najistotniejszym faktem jest to, że
teren FSD należy do gminy, a nie, np. do rządu, kogoś zza granicy czy prywatnego
inwestora. W kwestii dzietności burmistrz powiedział, że na podstawie rzetelnych
danych z GUS wynika, że co roku na terenie gminie Nysa odnotowywany jest wzrost
populacji i że takiego wzrostu rok po roku nie było w ostatnich 20 latach. Ponadto
przypomniał, że ruszył program mieszkania plus oraz że przygotowywany jest teren
byłego poligonu wojskowego pod budowę mieszkań. Na koniec podkreślił, że Nysa
znajduje się wśród 35 polskich miast, w których swoje centra biznesowe chcą
otwieraćfirmyzcałegoświata.
Radna D.Wasowicz- Hołota powiedziała, że burmistrz zaklina rzeczywistość
w związku z przedstawioną ilością miejsc pracy. Oświadczyła, że analizowała temat
centrum mandatowego w Nysie i według jej informacji tylko 10 mieszkańców gminy
Nysa jest tam zatrudnionych. Przypomniała, że były sygnały o nieprawidłowościach
przy naborze. Radna wyraziła również wątpliwość w temacie CIS, twierdząc, że
kadra jest ciągle wymieniana i ciężko było w ogóle zebrać ludzi do tego projektu.
Wskazała, że ludzie, którzy przechodzą resocjalizację w CIS nie mają dalej żadnej
alternatywy
i perspektyw.
Wiceprzewodniczący Rady R.Kamuda uważa, że 2017 rok to czas, kiedy Nysa
ruszyła ostro do przodu. Ostatnie 4 kadencje rady to był czas zmarnowany -
przypomniał, że ruiny na zakładzie mięsnym stoją od 20 lat i 4 burmistrzów miało
szansę, aby to naprawić. Podkreślił, żeby nie obarczać winą obecnego burmistrza za
to, czego jego poprzednicy przez lata nie potrafili, a mogli zrobić. Dodał, że Nysa nie
jest miastem ruin, że dopiero teraz zaczyna żyć. Polecił radnym, żeby wyjść i



porozmawiać z ludźmi na ulicach i zapytać co oni sądzą na ten temat. Przypomniał,
że Nysa była wśród 24 najbardziej zdegradowanych miast w Polsce do 2014 roku i
nie było to winą K.Kolbiarza, bo jego wtedy nie było u władzy. Powiedział, że oprócz
strefy ekonomicznej i zabiegania o inwestorów, są też inne aspekty działalności rady
miejskiej i samorządu. Samorząd jest po to, żeby zabezpieczać potrzeby publiczne,
a to nie tylko miejsca pracy, ale również miejsca wypoczynku, kultury czy miejsca
do uprawiania sportu. Oświadczył, że Nysa takiego burmistrza jak Kordian Kolbiarz
jeszcze nie miała i długo mieć nie będzie.
Radny P.Smoter negatywnie wypowiedział się w temacie strefy ekonomicznej, jako
kierunku do rozwoju gospodarczego Nysy. Przypomniał, że z prywatnej inicjatywy
powstał w Nysie browar.
Radny A.Zelent wskazał że zaraz po zaprzysiężeniu składał wniosek o boisko przy

ul. Brodzińskiego, remont ulicy Alei Wojska Polskiego oraz budowę zbiornika, który
powstrzyma opady przed niszczeniem terenów przy ul. Brodzińskiego i ul.
Kaczkowskiego. Odniósł się do wypowiedzi radnej D.Wąsowicz-Hołoty w temacie
oświetlenia boiska przy ul. Brodzińskiego mówiąc, że będzie to jedyne boisko
trawiaste w Nysie, które posiada oświetlenie. A inwestycja została zaplanowana tak,
żeby w przyszłości nikt nie zarzucił, że coś nie zostało zrobione na etapie
projektowania. Dodał, że przez ostatnie 8 lat na tereny Podzamcza i Alei Wojska
Polskiego zostało wydane jedynie 500 tys. na drogownictwo.
Wiceprzewodniczący Rady S. Czepiel odniósł się do słów radnej C.Lichnowskiej,
która powiedziała, że za tej kadencji inwestycje na terenach wiejskich to prywatne
inwestycje radnych. Przypomniał, że tereny wiejskie są również zdegradowane,
zapomniane i w nie również trzeba inwestować. Należy pamiętać, że inwestycje są
dla mieszkańców tych terenów, aby polepszyć ich komfort żyda., a nie dla radnego,
który zamieszkuje okolice danej inwestycji. Na koniec dodał, żeby nie zapominać, że
to też jest nasza gmina i nasi mieszkańcy.
Radna D.Wąsowicz- Hołota powiedziała, że owszem można realizować inwestycje za
miliony, jeśli ma się do tego środki. A najważniejszym powinno być racjonalne
rozdzielanie pieniędzy, które się już posiada.
Radna C.Lichnowska wskazała radnym, że za obecnej kadencji rady miejskiej

w tereny położone za mostem Kościuszki w stronę Jędrzychowa nie została
zainwestowana ani złotówka. A od likwidacji gimnazjum nr 3 nic się w tej części
miasta nie dzieje, poza utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Inkubatora
Przedsiębiorczości. Zaapelowała o proporcjonalność w planowaniu inwestycji
w mieście.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny pozytywnie wyraził się w temacie
przedstawionych inwestycji, z których niektóre powstały przy wsparciu
i przychylności Rządu Rzeczypospolitej dla Nysy. Wskazał, że władze Nysy
skutecznie tę przychylność umiały wykorzystać, dzięki czemu powstała
m.in. hala sportowa, boiska sportowe czy zagospodarowanie strefy przemysłowej
w Nysie. Poinformował, że polityka rządu na przestrzeni lat się zmieniła i
skierowana jest dla miast powiatowych. Wskazał na strategię zrównoważonego
rozwoju wdrażaną przez premiera Morawieckiego. Uważa, że rok 2017 był niezłym
rokiem dla Gminy Nysa.

Ad 4.6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r. Stwierdził, że 12 głosami „za" przy
5 głosach przeciw uchwała zastała podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.



Ad 4.7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z
tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017 rok.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu
Gminy Nysa za 2017 rok. Stwierdził, że 12 glosami „za" przy 5 głosach przeciw
Wysoka Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Nysy z wykonania budżetu za
2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Kolejno przewodniczący pogratulował burmistrzowi i podziękował radnym za udział
w debacie, opinie i pracę w komisjach. Wyraził nadzieje że dzisiejsza dyskusja
będzie podstawą do pracy w 2018 roku nad realizacją zadań.

Ad 5.1
Podjęcie uchwały w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Opolu z dnia 27 lutego 2018 r. sygn. akt II SA/Op67/17
stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa
świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego".
Radca prawny A.Markiewicz zreferowała przedmiot skargi. Oświadczyła, że ze
względu na daleko idącą ostrożność procesową uznano, że Rada Miejska zatwierdzi
czynność wniesienia skargi. Dodała, że ze strony sądu nie ma żadnej informacji, że
skarga została wniesiona nieprawidłowo lub z naruszeniem procedury. Skarga jest
procedowana i na ten moment nic się nie dzieje, a uchwała ma być jedynie
czynnością zatwierdzającą.
Radny P.Woitasik wyraził pogląd, że skarga powinna najpierw trafić do radnych,
którzy powinni mieć możliwość wypowiedzi w przedmiotowym temacie, a dopiero
następnie składać skargę do sądu. Oświadczył również, że nie poprze tej uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny powiedział, że radni otrzymali wyrok WSA, ale
nikt nie zgłosił o wniesienie skargi, a gmina jako organ wykonawczy również była
stroną w postępowaniu i mogła tę skargę wnieść.
Ponownie radca prawny A.Markiewicz dodała,  że zgodnie z przyjmowanym
orzecznictwem skarga kasacyjna została prawidłowo wniesiona.
Radny P.Woitasik oświadczył,   że jego zdaniem ta skarga nie powinna być
procedowana w takim trybie. Zapytał kto jest autorem odpowiedzi - prawnicy
urzędu czy wynajęta kancelaria oraz kto fizycznie złożył te skargę w sądzie?
Radca Prawny A.Markiewicz odpowiedziała, że  zgodnie z wymogami skargę
kasacyjną musiała przygotować i wnieść kancelaria zewnętrzna.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
w Opolu z dnia 27 lutego 2018 r.  sygn. akt  II  SA/Op67/17 stwierdzającego
nieważność uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października
2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego -
„bonu wychowawczego". Stwierdził,  że 12 głosami „za" przy 2 głosach przeciw
i 1 głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta.
Uchwała nr LII/783/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 5.2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw
Obywatelskich na postanowienia uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie
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miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Przewodniczący  Komisji      Rozwoju  Gospodarczego   i   Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wobec braku pytań przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie
projekt uchwały w przedmiotowym temacie. Stwierdził, że 12 głosami „za" przy 1
głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się uchwała została podjęta.
Uchwała nr LII/784/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Nysa.
Podczas procedowania przedmiotowej uchwały, Burmistrz K.Kolbiarz wniósł
o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały, polegającej na:
1.W 4 wykreśla się ust. 4, o treści: „4. Integralną częścią umowy z dostawcą

ścieków wprowadzającym ścieki przemysłowe, jest  załącznik do umowy
dotyczący dopuszczalnych warunków i stężeń zanieczyszczeń, jakim powinny
odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacji  oraz wysokości opłat
dodatkowych". Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę i stwierdził, że
13 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym poprawka została uwzględniona.

2.Wykreśleniu  5, o treści: „  5 W załączniku, o którym mowa w 4 ust. 4,
dotyczącym  odprowadzania  ścieków przemysłowych,  uwzględnia  się
postanowienia wynikające z rozporządzenia wydanego na podstawie art.  11
ustawy.". Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę i stwierdził, że 13
głosami „za" poprawka została uwzględniona.

3.W związku ze zmianami zawartymi w pkt.  1 i 2 zmianie ulegają pozostałe
paragrafy Załącznika do projektu uchwały.

Kolejno przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały wraz
z poprawkami. Stwierdził, że 14 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym uchwała
została podjęta.
Uchwała nr LII/785/18 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 5.4
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu
Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w Radzikowicach (dz. nr

464/25).
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.
Radny P.Woitasik zapytał w jaki sposób została ustalona cena zakupu tego terenu.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz wyjaśnił, że na podstawie operatu szacunkowego, który
nie podlega negocjacjom.
Radny P.Woitasik dopytał czy w związku z tym taka sama cena będzie dotyczyła
terenów położonych w strefie ekonomicznej.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz odpowiedział,  że nie można szacować,  ponieważ

wszystko zależy od areału.
Radna D.Wasowicz-Hołota zapytała czy Tauron zwróci gminie tą kwotę.

Z-ca Burmistrza Rymarz oznajmił, że tak.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości położnej w Radzikowicach (dz. nr 464/25). Stwierdził, że
15 głosami „za" i 1 głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta.
Uchwała nr LII/786/18 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad 5.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLHI/636/17 Rady Miejskiej w
Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego".
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 zmiany uchwały nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26
września 2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia
pieniężnego - „bonu wychowawczego". Stwierdził, że 14 głosami „za" i 2 głosach
wstrzymujących się uchwała została podjęta.
Uchwała nr LII/787/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 5.6
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej  w drodze

przetargu (ul. Mostowa).
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.
Radny P.Woitasik zapytał czy chodzi o teren parkingu przy Starym Młynie.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz odpowiedział, że tak.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (ul. Mostowa).
Stwierdził, że 15 głosami „za" i 1 głosie wstrzymującym uchwała została podjęta.
Uchwała nr LII/788/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 5.7
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy.
Przewodniczący  Komisji     Rozwoju  Gospodarczego   i   Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny P.Woitasik zapytał czy są to pieniądze z budżetu gminy czy środki, które
w ramach dotacji zostały przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego.
Skarbnik Miasta M.Lisoń odpowiedział, że pieniądze pochodzą z dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego.
Radny P.Woitasik dopytał czy gmina zamierza w jakiś sposób wesprzeć Parafię
w Kępnicy i Kościół w Hajdukach.
Radny J.Czuchrai jako sołtys Hajduk oznajmił, że są na etapie ekspertyz i czekają
na całość kosztorysu. Wyraził nadzieję na wsparcie finansowe gminy i powiatu.
Burmistrz K.Kolbiarz oświadczył, że gmina ma wsparcie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego  oraz,  że  również planuje pomóc  w odbudowie
zniszczonego kościoła w Hajdukach.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie  przyznania dotacji   Parafii   Rzymskokatolickiej    pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Kępnicy. Stwierdził, że 15 głosami „za" uchwała została
podjęta.
Uchwała nr LII/789/18 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

O godzinie 15:55 przewodniczący ogłosił przerwę. Następnie wznowił obrady o
16:10, stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych.
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Ad 5.8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Przewodniczący  Komisji     Finansów i Rozwoju  Gospodarczego  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.Woitasik zapytał z jakich środków planujemy pokryć zwiększenie kosztów

remontu śródmieścia.
Skarbnik  Miasta  M.Lisoń  odpowiedział,     że   ciężko   stwierdzić,   ale
najprawdopodobniej zwiększeniem kwoty kredytu w przyszłym roku. Dodał, że na
chwilę obecną skorygowano bieżące wydatki, które gmina chce obniżyć jednocześnie
próbując  zwiększyć  wysokość  dochodów. Powiedział   również,  że  wysokość
dofinansowania pozostaje na tym samym poziomie.
Radny P.Smoter  zapytał   jaka jest   perspektywa wykonania dokumentacji
projektowych przed upływem kadencji oraz poprosił o podanie terminu zawarcia
umowy zadania nr 4 „Budowa drogi z Głębinowa do Wójcie" i zadania nr 7
„Rewitalizacja Reduty Kardynalskiej".
Skarbnik Miasta M.Lisoń odpowiedział, że wskazane przez radnego zadania były
w tzw. wydatkach niewygasających.
W temacie terminów głos zabrał  Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury
R.Piegza, który powiedział, że nie jest w stanie podać konkretnych dat, ale zadania
są w dużej zwłoce za co zostały już naliczone maksymalne kary. Oświadczył, że nie
została jeszcze podjęta decyzja o rozwiązaniu umowy z wykonawcą tych zadań.
Radny P.Smoter złożył wniosek o zdjęcie zadania pn. „Zakup dekoracji świątecznych
z kwotą 40 tys. zł" i przeznaczenie tych pieniędzy na zadanie pn. „Wymiana stolarki
okiennej w budynku socjalnym przy ul. Grodkowskiej".
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zapytał dlaczego z zadania budowa dróg na
osiedlu Mickiewicza - Powstańców Śl. została zabrana kwota 46 tys.  zł   z
oszczędności przetargowych i przekazana na budowę drogi relacji  Kępnica -

Więrzbięcice.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza wyjaśnił,   że wymienione
zadanie jest zadaniem wieloletnim i pozostała kwota z przetargu na 2,7 min zl to
300 tys. Część z tych pieniędzy przeznaczona jest na wydatki związane z nadzorem
inwestorskim, a reszta wynosi ok. 80 tys. zł na każde z lat realizacji, co jest  kwotą
zbyt niską na realizację całego zadania. Dodał, że zadanie jest realizowane zgodnie
z harmonogramem.
Z-ca burmistrza P.Bobak odniósł się do sprawy mówiąc, że trudno za tak małą
kwotę realizować to zadanie. Na przyszły rok są plany, aby wyasygnować kwotę, aby
to zadanie zakończyć. Przekazywana kwota 46 tys. zł pozwoli na realizację prac
projektowych na drodze, o której wcześniej wspomniał przewodniczący.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny przypomniał, że na spotkaniu z mieszkańcami
padły deklaracje, że będą szukane pieniądze, aby powiększyć inwestycję, a nie je
zabierać.
Burmistrz K.Kolbiarz odpowiedział, że ta realizacja będzie przeprowadzona z głową
jeżeli drugi etap czyli budowa dróg poprzecznych będzie zrobiona kompleksowo. To
rozsądne realizowanie dużej inwestycji - teraz robimy głównej drogi, a w przyszłym
drogi poprzeczne - takie były również ustalenia z mieszkańcami.
Przewodniczący  Rady  P.Nakonieczny  złożył   wniosek o  wykreślenie  zmian
polegających w pkt. 1 na zwiększeniu o kwotę 46 tys. zł w Kępnicy i Wierzbięcicach
jednocześnie wykreślenie zmniejszenia o kwotę 46 tys. zł z budowy dróg Mickiewicza
i Powstańców Śl.
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Radna D.Wasowicz-Hołota zgodziła się z przewodniczącym P. Nakoniecznym
i powiedziała, że powinno się przekładać pieniądze na zadania, które są już
wpisane do budżetu, a brakuje na nie środków.

Przewodniczący o 16:50 ogłosił przerwę. O 17:05 wznowił obrady. Oświadczył, że na
sali 14 radnych.

Burmistrz K.Kolbiarz wniósł o poparcie wniosku Przewodniczącego P.Nakoniecznego
i o odrzucenie wniosku radnego P.Smotera.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie wniosek radnego
P.Smotera w sprawie zdjęcia 40 tys. zł  z   dot.  zakupu ozdób świątecznych
i wprowadzenie tych 40 tys. zł na wymianę stolarki okiennej w budynku socjalnym
przy ul. Grodkowskiej. Stwierdził, że 5 głosami „za" przy 9 głosach przeciw wniosek
został oddalony.
Podczas   procedowania  przedmiotowej      uchwały  przewodniczący   wniósł
0wykreślenie zmniejszenia na zadaniu „Budowa dróg na terenie osiedla przy ul.
Mickiewicza  -    Powstańców Śląskich  w Nysie"   w kwocie   46  tys.
1jednocześnie wykreślenia zwiększenia na kwotę 46 tys. na zadaniu „Budowa drogi
relacji Kępnica - Wierzbięcice". Poddał pod głosowanie przedstawioną poprawkę
i stwierdził,  że 10 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących się
poprawka została uwzględniona.
Kolejno przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały wraz
z materiałem dodatkowym i poprawką. Stwierdził, że 10 głosami „za" przy 2 przeciw
i 2 wstrzymujących się uchwałą została podjęta wraz ze zmianami.
Uchwała nr LII/790/18 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 5.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 22 stycznia 2018r. 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 Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22
stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018
- 2041. Stwierdził, że 11 głosami „za" przy 3 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się uchwała została podjęta wraz z materiałem dodatkowym.
Uchwała nr LII/791/18 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 5.10
Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy.
Przewodniczący  Komisji      Rozwoju  Gospodarczego   i   Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował, że nie podjęcie uchwały przez

Radę Miejską upoważnia Wojewodę właściwego miejscowo do wydania zarządzenia
zastępczego i ustalenia kwoty wynagrodzenia zgodnej  z ustawą.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt  uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy. Stwierdził, że 9 głosami „za"
przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się uchwała została podjęta wraz
z materiałem dodatkowym.
Uchwała nr LII/792/18 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.



Ad 5.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/689/17 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady
Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Nysie.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zgłosił kandydaturę S.Czepiela, który wyraził
zgodę na wstąpienie do składu GRDPP w Nysie. Następnie poddał kandydaturę pod
głosowanie. Stwierdził, że 13 głosami „za" kandydatura S.Czepiela została przyjęta.
Przewodniczący P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XLVI/689/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie. Stwierdził, że głosami 14 „za"

uchwała została podjęta.
Uchwała nr LII/793/18 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 6
Sprawozdanie Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających
z nadzoru właścicielskiego w roku 2017, nad spółkami kapitałowymi, w
których Gmina Nysa posiada udziały.
Przewodniczący  Komisji     Rozwoju  Gospodarczego   i  Finansów  S.Czeoiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski poinformował, że

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego
w roku 2017, nad spółkami kapitałowymi, w których Gmina Nysa posiada udziały.
Stwierdził, że 11 głosami „za", przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym
sprawozdanie zostało podjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 7
Sprawy różne, wolne wnioski.
Radny P.Smoter  poprosił   o  ponowną odpowiedź  na wniosek o  sprzedaż
nieruchomości przy FSD oraz na wniosek w sprawie uzyskiwania pozwoleń od
konserwatora zabytków na ogródki przy lokalach gastronomicznych.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz odpowiedział radnemu P.Smoterowi, że nie zrozumiał

intencji Burmistrzów przy udzielaniu odpowiedzi na ww. wnioski - mowa o podziale
geodezyjnym na FSD, który wynika z koncepcji, którą radny z pewnością już nie
jeden raz widział. Nieregularny kształt działki, o którym wspomniano we wniosku
wynika z faktu, że jest tam projektowane rondo.
Radny A.Zelent zaprosił na piknik rekreacyjny „ }-|aratamy w gałę", który odbędzie

się 8 lipca na boisku przy ul. Brodzińskiego w Nysie.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował o możliwości zgłaszania się do
udziału w meczu jako gracze drużyny samorządowców.
Radna C.Lichnowska pochwaliła współpracę między przedszkolami samorządowymi
i prywatnymi, które po raz drugi wygrały Marszałkowski Budżet Obywatelski -
projekt „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie. W
projekcie wzięły udział: przedszkole nr 9, nr 14, przedszkole z Łambinowic, Bajkowy
Świat, przedszkole Smerf oraz Szkoła Niepubliczna.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny oświadczył, że sesja przedwakacyjna odbędzie
się w terminie 3-5 lipca, a kolejna po 15 sierpnia. Dopytał o nagłośnienie sali
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Konieczn

sesyjnej.
Z-ca  Burmistrza P.Bobak odpowiedział,   że  zostało ogłoszone  postępowanie

przetargowe i sprawa jest w toku.

Ad 8
Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie  17:20 zamknął obrady

LII sesji Rady Miejskiej.

PfhtokSłowała:


