
Ad 2.1.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Z-ca Skarbnika J.Zagórską-Kwaśniak omówiła zmiany w budżecie.

Radny P.Smoter - poprosił o wyjaśnienie, czy jest jakiś ostateczny termin, do którego
zadanie dot. przebudowy Śródmieścia musi zostać zakończone i rozliczone?

Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza odpowiedział, że oczywiście jest

wpisana data końcowa, która wynika z faktu, że przy składaniu wniosku należało

podać planowaną datę zakończenia zadania. W naszym przypadku została ona
ustalona na wrzesień 2019r. Dodał, że w uzasadnionych przypadkach istnieje

możliwość przesunięcia realizacji tego terminu.
Radny P.Smoter poprosił o przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji

zadania oraz do kiedy gmina chce przesunąć termin rozliczenia.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza odpowiedział, że firma, która

podejmie się wykonania tego zadania ma maksymalnie 6 miesięcy na przygotowanie
dokumentacji projektowej, następnie do końca września 2019 roku zrealizować całą

inwestycję. Dodał,  że im krótszy termin realizacji,  tym mniej  uciążliwości dla
mieszkańców.

Radny P.Smoter zapytał czy przewidywany jest termin konsultacji społecznych?

Protokół LIV/18
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 16 lipca 2018 roku
w godzinach 17:30 - 18:05

Zastępca Przewodniczącego Rady Stanisław Czepiel o godzinie 17:30 otworzył
LIV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji bierze udział 19 radnych, co

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby stanowi ąuorum pozwalające

na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik

nr 4 do niniejszego protokołu. Sesja rozpoczęła się od hymnu państwowego.
Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady S.Czepiel przywitał przybyłych na dzisiejszą

sesję: Burmistrza Nysy K.Kolbiarza wraz z zastępcą P.Bobakiem, Z-cę Skarbnika
Miasta J.Zagórską-Kwaśniak, Sekretarza Miasta E.Ślimak, Radcę Prawnego

K.Furtana, a także naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz

przedstawicieli mediów, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.
Z-ca Przewodniczącego Rady poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana na

podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, czyli

w tzw. trybie nadzwyczajnym, a powodem jej   zwołania jest  podjęcie uchwał
budżetowych. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum.
2.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie 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 2018r.  w sprawie  uchwalenia wieloletniej   prognozy
finansowej na lata 2018 - 2041.

3.Zakończenie obrad.



Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza wytłumaczył, że po wykonaniu

dokumentacji projektowej Urząd Marszałkowski ma około miesiąca, aby stwierdzić
zgodność projektu z wcześniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Następnie

oznajmił,  że ten miesiąc oczekiwania można wykorzystać na przeprowadzenie

konsultacji społecznych.
Radny P.Smoter skrytykował proces inwestycyjny i negatywnie odniósł się do założeń

przyjętych przy realizacji tego zadania. Kolejno zapytał czy przewiduje się jakiś termin

prac archeologicznych na Rynku.
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz wytłumaczył czym się różnią inwestycje prowadzone przez

Gminę, a Starostwo. Zaznaczył, że będą wykonywane prace archeologiczne, ale nie
będą prowadzone na taką skalę, na jaką prowadzone były przy inwestycji Starostwa.

Odniósł się do wypowiedzi radnego P.Smotera, mówiąc, że firmy, które startują
w przetargu zaznajomione są z terminem realizacji i podchodzą do przetargu, bo

wiedzą, że w tym czasie możliwa jest realizacja zadania.
Radny P.Smoter odpowiedział Burmistrzowi, że im bardziej skróci się termin, tym

drożej to będzie kosztować, bo każdy da większa cenę.

Burmistrz Nysy K.Kolbiarz powiedział,  że każdy kolejny przetarg jest tańszy
i w każdym z tych przetargów jest ta sama data ukończenia zadania. Kolejno
powiedział, że nie płacimy więcej oraz, że projekt jest realizowany i idzie zgodnie
z planem.

Radny P.Woitasik powiedział, że zakładaliśmy ponad 20 min, teraz mamy 30 min.
Dołożyliśmy 10 min. Następnie zaznaczył, że jego zdaniem firma, która prowadzi

inwestycję Starostwa jest jedyną firmą, która jest w stanie zrealizować inwestycję
Gminy. Zapytał co zamierzamy teraz zrobić oraz czy firma, która wygrała przetarg to

firma z Nysy, która zna teren i ma swój sprzęt czy firma obca?

Radna D.Wasowicz-Hołota  wyraziła obawę, że przyjdzie zima i będzie przestój
w budowie, a później   w pośpiechu mogą wyjść fuszerki, żeby tylko zdążyć

z terminem. Skrytykowała, że wszystko robione jest chaotycznie i w pośpiechu.
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz powiedział, że to jest dopiero jego pierwsza kadencja,

a radna D.Wąsowicz-Hołota jest radną praktycznie od zawsze i nie pamięta jej
wniosku o remont Śródmieścia.

Radna D.Wasowicz-Hołota odpowiedziała, żeby przejrzeć wszystkie protokoły z sesji.

Radny P.Smoter negatywnie odniósł się do kariery zawodowej Burmistrza Nysy
K.Kolbiarza za czasów pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dodał, żeby sprawdzić ile

razy od 2006 roku składane były wnioski o rewitalizację Rynku.
Z-ca Burmistrza P.Bobak skwitował, że wnioski wnioskami, a efekt widzimy za
oknem.

Radny Ł.Bogdanowski złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Z-ca Przewodniczącego Rady S.Czepiel poddał pod głosowanie wniosek formalny,

stwierdził, że 13 głosami „za" przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących

wniosek został przyjęty.
Koleino Z-ca Przewodniczącego Rady S.Czepiel poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok. Stwierdził, że 15
głosami „za" i 3 głosach wstrzymujących uchwała została podjęta, tym samym budżet
został zmieniony.

Uchwała Nr LIV/824/18 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Ad 2.2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Burmistrza Nysy

z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy

finansowej na lata 2018 - 2041.
Z-ca Przewodniczącego Rady S.Czepiel poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia
2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2041.

Stwierdził, że 14 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 5 glosach wstrzymujących

uchwala została podjęta.
Uchwała Nr LIV/825/18 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3
Zakończenie obrad
Wobec zrealizowania porządku Z-ca Przewodniczącego o godzinie 18:05 zamknął

obrady LIV sesji Rady Miejskiej.


