
Ad 2.6
Projekt uchwały zreferował naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa A. Janowski.
Radny Ł.Bogdanowski zaproponował przygotowanie, na najbliższą sesję,

prezentacji w temacie proponowanej podwyżki opłat zawierającej informacje,
jakie opłaty spoczywają na EKOM-ie i jak będą wzrastać z każdym rokiem.

Radny Z. Konik wniósł o informacje:
-które z kosztów tak drastycznie rosną w roku przyszłym, że potrzebna jest
tak drastyczna podwyżka,

-jaki będzie ich trend w latach przyszłych,
-jaki procent w kosztach ogółem odgrywają te pozycje, które regulują
podwyżkę.

Protokół nr 2/18
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa

w dniu 14 grudnia 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 6 oraz
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa A.Janowski,
naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza.
Przewodnicząca Komisji  Ewelina Szewczuk stwierdziła, iż w posiedzeniu
uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: fw trakcie
komisji porządek rozszerzono a następnie przeniesiono część punktów na

kolejne posiedzenie):
1.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 r.
2.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)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego  obejmującego  lokalizację  stacji    elektroenergetycznej
w Hanuszowie,

4)uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Pilsudskiego
i Romana Dmowskiego,

5)uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego  część  miasta  Nysy  w rejonie  ulic  A.Kordeckiego
i A.Brodzińskiego,

6)wyboru metody ustalenia opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

3.Zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski radnych, złożone podczas

posiedzeń Komisji Urbanistyki i Rolnictwa.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zakończenie obrad.



Radny R.Jamiński  poparł  wniosek radnego Z.Konika i również wniósł

0dostęp do wniosku spółki dot. podwyżki cen i wyjaśnienie składowych tej
podwyżki.

Pytania w temacie zadali: radny J.Tarnowski, radny Ł.Bogdanowski, radna
J.Bosak, radny M.Święs,  radny R.Jamiński, radna D. Pasieka, radny
S.Jankowicz.

Wyjaśnień w temacie udzielił naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
1Drogownictwa A.Janowski oraz prezes PrzedsSpółki EKOM J.Chwalenia.

Radny S.Jankowicz wniósł o przygotowanie kalkulacji w temacie skutków
finansowych wprowadzenia podwyżki falowo np. 12,14,15 zł.

Radny M.święs zawnioskował o zdefiniowanie pojęcie mieszkańca

w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały. Komisja jednogłośnie
poparła przedmiotowy wniosek.

Komisja jednogłośnie zawnioskowała o przygotowanie ww. materiałów na
posiedzenie Komisji Finansów w dn. 17 grudnia br. i kolejno na sesję
w dn. 20 grudnia br.

Komisja pozytywnie, 6 głosami „za" przy 2 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja jednogłośnie, 9 głosami „za" zawnioskowała o przyspieszenie prac

mających na celu wybudowanie instalacji do spalania paliw alternatywnych
produkowanych przez EKOM.

Obrady za zgodą opuścił radny S.Jankowicz. W obradach uczestniczy
8 radnych.

Ad 1
Projekt budżetu na 2019 rok szczegółowo omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Głos w dyskusji zabrali: radny J.Bosak, radna D.Pasieka, Ł.Bogdanowski,
R.Jamiński oraz przewodnicząca komisji E.Szewczuk, radny M.Święs, radny
J.Tarnowski, radny Z.Konik.

Radna J.Bosak złożyła wniosek w temacie przygotowania harmonogramu

realizacji budowy dróg w sołectwach i mieście Gminy Nysa na lata 2019-2023.

Radna J.Bosak wnioskuje również, aby kwotę 200 tys. zł zaoszczędzonych po
przetargu  przeznaczyć  na  wykonanie  dokumentacji    projektowej    drogi
w Wyszkowie Śląskim i w Nysie ul. M. Curie- Skłodowskiej.
Radna  D. Pasieka  wniosła  o   wprowadzenie   zadania  o   nazwie
„Zagospodarowanie podwórek".



Komisja pozytywnie, 5 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących,

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na
2019 rok.

Komisja pozytywnie, 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym,
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nysa na lata 2019 - 2041.

Projekt budżetu na 2018 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Obrady opuścił radny Z. Konik w celu udziału w rozpoczynającym się
posiedzeniu Komisji Kultury i Kultury Fizycznej oraz radny Ł.Bogdanowski.
W obradach uczestniczy 6 radnych.

Przewodnicząca Komisji wniosła o rozszerzenie porządku o następujące

projekty uchwał:
-jako pkt. 2.7 projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa",
-jako pkt. 2.8 projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków

budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018.

Ad 2.1
Projekt uchwały zreferował Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Pytania w temacie zadała radna D.Pasieka.
Komisja pozytywnie, 5 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Na obrady powrócił  radny Z.Konik, wobec czego obrady odbywają się
w 7 osobowym składzie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2.2

Skarbnik Miasta M.Lisoń zreferował projekt przedmiotowej uchwały.
Komisja  pozytywnie,  6 głosami „za" przy  1  głosie wstrzymującym,

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 4 do protokołu.

Ad 2.8
Omówienia projektu uchwały dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja  pozytywnie,  6 głosami „za" przy  1  głosie wstrzymującym,

zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie  ustalenia wykazu wydatków
budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



welina Szewczuk
I

Obrady opuściła radna J.Bosak i radny M.Święs. Wobec braku ąuorum
zamknięto obrady. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 20 grudnia br.

na godzinę 11:00.
Radna D.Pasieka złożyła następujące propozycje tematów do planu pracy
komisji na przyszły rok:
-zagospodarowanie podwórek,
-rewitalizacja parku miejskiego
-dostosowanie infrastruktury miejskiej do osób niepełnosprawnych i osób
z wózkami z dziećmi,
-warunki jakie powinny spełniać miejsca parkingowe w gminie.


