
Protokół LVII/18
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 25 września 2018 roku

w godzinach 8:30 - 10:40

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny o godzinie 8:30
otworzył LVII 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 26 do niniejszego protokołu. Sesja
rozpoczęła się od hymnu państwowego. Następnie Przewodniczący Rady

P.Nakonieczny przywitał przybyłych na dzisiejszą sesję: Burmistrza Nysy
K.Kolbiarza, Skarbnika Miasta M.Lisonia, Przewodniczącego Rady Seniorów

R.Rogowskiego, Przewodniczącego Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej
Z.Majkę (lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 23 do
niniejszego protokołu), prezesów spółek gminnych, dyrektorów i kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Nysa (lista obecności stanowi załącznik nr
24 do niniejszego protokołu), sołtysów, naczelników i kierowników wydziałów
Urzędu Miejskiego (lista obecności naczelników stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu) mieszkańców miasta oraz przedstawicieli mediów,

którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Przewodniczący poinformował o ostatniej
sesji roboczej planowanej na ostatni tydzień trwania kadencji oraz o uroczystej
sesji w dniu 16 października br.
Porządek przedstawiał się następująco: (zmieniony w trakcie sesji)
1.Sprawy organizacyjne:

1)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,

2)przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej,
3)przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej,
4)informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
5)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych.

3.Wnioski radnych.
4.Oświadczenia radnych.

5.Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze
2018 roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych.

6.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1)przyznawania w 2018 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla

sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi

w województwie opolskim",

2)zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia
2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne

przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa,

3)przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Nysa,

4)zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów,
5)zmiany uchwały nr XII/203/ll  Rady Miejskiej   w Nysie z dnia

27  października  2011  r.   w sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina



Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad

korzystania z tych przystanków,
6)zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada

2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności

publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa
oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych,

7)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
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)aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego na terenie gminy Nysa.

7.Sprawy różne, wolne wnioski.

8.Zakończenie obrad.

Ad 1.2
Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z LV sesji Rady Miejskiej w Nysie i stwierdził, że 15 głosami „za" przy 1 głosie
wstrzymującym protokół został przyjęty.

Ad 1.3
Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Nysie i stwierdził, że 14 głosami „za"
przy 2 głosach wstrzymującym protokół został przyjęty.

Ad 1.4
Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.
Informacją stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 1.5
Informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował o udziale w Radzie

Seniorów, na której wraz z Burmistrzem Nysy K.Kolbiarzem podsumowali

mijającą kadencję oraz przedstawili plany na przyszłe lata.

Ad 2
Interpelacje radnych.
Radny P.Smoter złożył interpelację w temacie przyczyn nieopublikowania

oświadczeń majątkowych radnych Nysy w Biuletynie Informacji Publicznej,
wnosząc jednocześnie o ich natychmiastową publikację.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Radna J.Trytko-Warczak złożyła interpelację w temacie montażu bramy

wjazdowej na posesję mieszkańców przy ulicy Ligonia.

Ad 3
Wnioski radnych.
Radna D.Pasieka o niezwłoczne przystąpienie do remontu instalacji wodno -

kanalizacyjnej i sanitariatów w przedszkolu nr 6 w Nysie.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny P.Smoter wniósł  o dostosowanie rozkładu jazdy autobusów MZK
odjeżdżających z Goświnowic do Nysy tak, aby młodzież szkolna mogła z nich
korzystać w bezproblemowy sposób.
Zawnioskował również o przekazanie nagrania audio i video LV sesji RM
w Nysie.
Treść wniosków stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny  P.Smoter  złożył    wniosek o  przekazanie  kopii sprawozdania

z wykonania budżetu przesłanego do RIO.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny P.Smoter wniósł o:
1)zakup nowego elektrokardiografu na wyposażenie karetki Maltańskiej

Służby Medycznej;
2)opracowanie projektu uchwały wprowadzającej stypendia gminy Nysa dla

młodzieży wykonującej pracę wolontariuszy w organizacjach społecznych
pracujących na terenie Nysy;

3)wprowadzenie do tegorocznego budżetu gminy Nysa, na kolejnej sesji Rady
Miejskiej zadania - „dokumentacja projektowa tężni solankowej w Nysie".

4)ponowne,  stabilne  posadowienie  wszystkich zestawów do  ćwiczeń
zamontowanych nad rzeką;

Kolejno złożył następujące wnioski do budżetu na 2019 r.:
1)o przywrócenie w budżecie pozycji  inwestycyjnej   „Zagospodarowanie

podwórek miejskich" kwotą co najmniej miliona zł, co pozwoliłoby na
realne wykonanie zadań w tym zakresie, począwszy od zagospodarowania
podwórka przy ul. Zjednoczenia - Mariacka - Prudnicka - Moniuszki;

2)opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych na
byłym poligonie;

3)opracowanie projektu przebudowy terenów NOR nad Jeziorem Nyskim,
w szczególności strefy wejściowej od strony Skorochowa, otoczenia plaży
miejskiej, budowy toalet i podstawowej infrastruktury turystycznej, a także
rozpoczęcie działań zapobiegających zanieczyszczeniu jeziora;

Treść wniosków stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny P.Smoter przedłożył   wnioski i uwagi mieszkańców osiedla przy
ul. Zwycięstwa:

1) utrzymania czystości na placach przyległych do budynków, na osiedlu
przy domach, brak jest pojemników na śmieci, brak zainteresowania



administratora budynków stanem technicznym blaszanych pojemników
z piachem,

2)brak ewidencji   właścicieli  psów, brak wydzielonych miejsc  do
wyprowadzania psów, które zanieczyszczają tereny wokół budynków,

3)w skali osiedla największym zainteresowaniem mieszkańców jest
budowa parkingów, zieleni i odpoczynku,

4)brak miejsc parkingowych,
5)brak znaków poziomych ograniczających prędkość   oraz  progów

zwalniaj ących,
6)brak  przeglądów okresowych zasobów budynków w zakresie

dokonywanych drobnych remontów budynków,
7)niezbędne jest  zainstalowanie bankomatu na osiedlu w jednym

z budynków handlowych,
8)lokatorzy osiedla Zwycięstwa zainteresowani są wykupem własnych

mieszkań (przywrócenie uchwały o wykupie mieszkań),
9)rozpatrzenie założenia monitoringu na terenie osiedla,

10)administrator budynku winien zwiększyć zainteresowanie  stanem

technicznym budynków oraz placami przyległymi,
11)w skali Nysy: zadbać o większą czystość ulic i placów, zagospodarować

i zabezpieczyć place na których są składowane pojemniki na śmieci,
zwiększyć intensywność remontu chodników i dróg, budowa szaletów
miejskich, zwiększenie ilość zieleni na terenie Nysy, zwiększenie miejsc
pracy.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny D.Pięch złożył wniosek w imieniu mieszkańców w sprawie budowy
dodatkowego parkingu przy ulicy Korczaka przy bloku 10 - 16.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny P.Wojtasik wniósł o przedstawienie sytuacji w klubie sportowym Stal
Nysa a także w stowarzyszeniu prowadzącym klub. Wskazał, że głównym
sponsorem klubu jest gmina i miejskie spółki, i że na posiedzeniu rady
nadzorczej Nyskiej  Energetyki Cieplnej  w dn. 24.09 br., podjęto decyzję
0przekazaniu kwoty 250 tys. zł na funkcjonowanie zespołu, a argumentem
przedstawionym radzie była informacja, że w przeciwnym razie siatkarze nie

zagrają w najbliższym spotkaniu. Zapytał co się dzieje z przekazywanymi
pieniędzmi, z czego wynikają problemy finansowe klubu a także, czy
w związku z tym, że kolejny raz NEC przekazuje pieniądze dla klubu, to czy
spółka planuje podwyżki cen ciepła dla mieszkańców (w związku z podwyżką
kosztów opału o 25%).

Radny P.Smoter zawnioskował w temacie mieszkańców osiedla „powodzian"
1skandalicznych warunkach tam panujących (zagrzybione ściany). Zajął
stanowisko, że niezwłocznie należy się tą sprawą zająć bez względu na koszty
remontu bądź budowy nowego budynku.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny złożył wniosek do budżetu na 2019 r.

o zabezpieczenie środków i wprowadzenie do projektu budżetu zadania
pn. „Budowa dróg na terenie nyskiego Rynku" w projekcie, który złożony



zostanie do Ministerstwa Infrastruktury w ramach modernizacji budowy dróg

gminnych i powiatowych. Zadanie powinno być realizowane w ciągu 2 lat przy
dofinansowaniu na poziomie 80 %.

Radny P.Smoter wyraził opinię, że wszystkie inwestycje prowadzone w Rynku

powinny być objęte wspólnym planem, scalającym wszystkie projekty. Wniósł
o wprowadzenie zadania pn. „Rewitalizacja centrum Nysy" .

Ad 4
Oświadczenia radnych.
Radny P.Smoter apelował, aby powrócić do tematu przywrócenia miejsc
parkingowych na ulicach Sucharskiego - Mariacka.

Ad 5
Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2018
roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych.
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 Komisji  Rewizyjnej  J.Czuchrai poinformował,  że komisja

pozytywnie zaopiniowała informację.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie informację
z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2018 r. i realizacji
inwestycji w placówkach oświatowych. Stwierdził,   że  17 głosami „za"
jednogłośnie informacja została przyjęta.
Treść informacji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Radny P.Nakonieczny wniósł o wprowadzenie autopoprawki

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania

0charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień

międzygminnych oraz poinformował o materiale dodatkowym do projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
Kolejno Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wniósł o rozszerzenie porządku,

poprzez wprowadzenie  do porządku dzisiejszej   sesji   projektów uchwał
w sprawach:

-jako 6.10 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Nysa do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. Stwierdził, że 16 głosami „za" przy 1 głosie
wstrzymującym porządek został rozszerzony.

-jako 6.11 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży
1podawania napojów alkoholowych. Stwierdził, że 15 głosami „za" i 2 głosami

wstrzymującymi porządek został rozszerzony.



-jako 6.12 projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na

terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Stwierdził, że 17 głosami „za" i 1 głosie wstrzymującym porządek został

rozszerzony.
-jako 6.13 projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie
oraz nadania jej   Statutu. Stwierdził,   że  17 głosami „za" i 1 głosie
wstrzymującym porządek został rozszerzony.

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

1)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,

2)przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej,
3)przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej,
4)informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
5)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych.
3.Wnioski radnych.
4.Oświadczenia radnych.
5.Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze
2018 roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych.
6.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1)przyznawania w 2018 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla
sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi
w województwie opolskim",

2)zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia
2018 r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa,

3)przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Nysa,

4)zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów,
5)zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady Miejskiej   w Nysie z dnia

27  października  2011  r.   w sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad
korzystania z tych przystanków,

6)zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie
Gminy  Nysa oraz  gmin sąsiadujących w ramach porozumień
międzygminnych,

7)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
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)aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Nysa.



10)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do realizacji projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
11)wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

12)ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

13)powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad.

Ad 6.1
Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania w 2018 roku wyróżnienia
w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących

w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim".
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski poinformował, że komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyznawania w 2018 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego

dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi

w województwie opolskim". Stwierdził, że głosami 18 „za" uchwała została

podjęta.
Uchwała nr LVII/853/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 6.2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez

Gminę Nysa.

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

w sprawie zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez

publiczne  przedszkola prowadzone  przez  Gminę  Nysa. Stwierdził,   że

19 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVII/854/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 6.3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nysa.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Nysa. Stwierdził, że 18 głosami „za" uchwała została podjęta.



Ad 6.4
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia
artystyczne dla uczniów.
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla
uczniów. Stwierdził, że 19 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVII/856/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 6.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników,
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie  uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady Miejskiej w Nysie z dnia
27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla
operatorów  i  przewoźników, warunków i zasad korzystania z  tych

przystanków. Stwierdził, że 17 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVII/857/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 6.6
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały
Nr  XIV/184/15 Rady  Miejskiej   w Nysie  z  dnia  26 listopada
2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności

publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa
oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Prezes MZK P.Janczar omówił bonifikatę biletów dla osób 60+. Początkowo

projekt zakładał 70% bonifikatę, jednak została ona obniżona do 30% pod
warunkiem, że bilet zostanie kupiony na 6 miesięcy.

Radny P.Wojtasik poprosił o przedstawienie skutków finansowych tej uchwały
przy bonifikacie 70% i 30%.
Prezes MZK P.Janczar odpowiedział, że ceny biletów przedstawiałyby się

następująco:

Uchwala nr LVII/855/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.



a)Bonifikata 70% I strefa 160zł, II strefa 220zł, III strefa 300zł
b)Bonifikata 30% I strefa 320zł, II strefa 440zł, III strefa 600zł

Radna D.Pasieka zapytała dlaczego ta oferta skierowana jest tylko do osób

60+?
Prezes MZK P.Janczar powiedział, że spółka chce wprowadzać udogodnienia

dla poszczególnych grup wiekowych etapami, bo inaczej spółka nie będzie
mogła poradzić sobie z konsekwencjami wprowadzonych zmian. Przytoczył

przykład działania zakładów komunikacyjnych w innych miastach.
Radny P.Woitasik zapytał o analizę kalkulacji wprowadzanych zmian.
Prezez MZK P.Janczar odpowiedział, że w chwili obecnej nie posiada tych
dokumentów, prześle je w późniejszym czasie. Dodał, że analiza będzie opierać
się na szacunkach, ponieważ nie da się określić ile dokładnie osób w danej
grupie wiekowej korzysta z komunikacji miejskiej.
Radny P.Woitasik zapytał na jakiej podstawie powstał wniosek, że bonifikata
30% będzie korzystniejsza dla spółki niż 70%.
Prezez MZK P.Janczar odpowiedział,  że na podstawie analizy sprzedaży

biletów.
Radna J.Trytko-Warczak zapytała kto zaproponował bonifikatę 70%, a kto
30%
Prezes MZK P.Janczar powiedział, że obie bonifikaty były propozycją ze spółki,
ale jedna z nich została błędnie oszacowana.

Radny R.Kamuda powiedział,   że  nowa rada powinna zacząć  myśleć

0wprowadzeniu bezpłatnej  komunikacji,  tak by dzieci i młodzież miały
darmowe przejazdy.
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz przedłożył autopoprawkę do projektu uchwały,
polegającą na wprowadzeniu w tabeli w poz. 3 „cena w zł za przejazd jednej

osoby^ wprowadzić kwoty: 320zł, 440zł, 600zł. Przewodniczący poddał pod
głosowanie treść autopoprawki i stwierdził, że 9 głosami „za" przy 4 głosach

przeciw i 4 wstrzymujących poprawka została uwzględniona. Kolejno poddał
podgłosowanieprojektprzedmiotowejuchwały    wraz
z autopoprawką i stwierdził, że 13 głosami „za" przy 2 głosach przeciw

12 głosach wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr LVII/858/18 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 6.7
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.
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówi! materiał dodatkowy.
Radna J.Trytko-Warczak zapytała o zwiększone środki na dokumentację
projektową drogi wojewódzkiej Nysa-Podkamień z ciągiem pieszo-rowerowym.

Skarbnik Miasta M.Lisoń odpowiedział, że kwota wynosi 50 tys. zł.

Radny P.Smoter zapytał kto finansuje budowę ławki niepodległości.
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Burmistrz Nysy K.Kobiarz odpowiedział, że jest to program stworzony przez
MON, który finansowany jest w 80% przez Ministerstwo. Ławka będzie

zlokalizowana na chodniku przy pomniku Marszałka J.Piłsudskiego.
Radny P.Smoter wyraził niezadowolenie z tej inwestycji, jak również
w temacie zakupu ozdób świątecznych za kwotę 60 tys. zł. Przypomniał

o mieszkaniach przy ul. Grodkowskiej, które mają nieszczelne okna. Złożył

wniosek, aby zdjąć zadanie pn. „Zakup ozdób świetlnych" i pieniądze
przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej i przebudowę instalacji sanitarnych

w budynku przy ul. Grodkowskiej, tak, aby indywidualnie rozliczać najemców
tego obiektu.

W związku z licznymi zgłoszeniami radnych, Przewodniczący Rady

P.Nakonieczny o godz. 9:55 ogłosił przerwę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej S.Czepiel wznowił obrady o 10:12.

W obradach bierze udział 15 radnych. Obrady opuścił radny D.Pięch.
Radna C.Lichnowska powiedziała, że na obradach Komisji Oświaty i Spraw
Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów rozpatrywano

wniosek mieszkanki Nysy, która utworzyła prywatny żłobek,
o dofinansowanie. Radna wyraziła zdziwienie, że wniosek poparty przez obie

Komisje nie trafił do zmian budżetowych i żłobek nie otrzymał dotacji, która
miała być wypłacona na obowiązujący rok szkolny 2018/2019. Wniosła
o udzielenie przedmiotowej dotacji.
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz odpowiedział, że nie został złożony wniosek

formalny o dofinansowanie w tym roku. Gmina jest przygotowana na

przekazanie dotacji, ale potrzebny jest wniosek ze strony właścicielki placówki.

Radna J.Trytko-Warczak poparła wniosek radnego P.Smotera, aby zdjąć

zdanie zakup ozdób świątecznych, a pieniądze z tego zadania przeznaczyć na

potrzeby drugiego człowieka.
Na sali 18 radnych.

Wiceprzewodniczący S.Czepiel poddał pod głosowanie wniosek radnego
P.Smotera w sprawie w sprawie zmiany projektu uchwały polegającej na
przeniesieniu środków z pkt. 15 załącznika „Zakup dekoracji świątecznych" na

wprowadzenie zadania „Wymiana okien w budynku socjalnym przy
ul. Grodkowskiej lub przebudowę instalacji sanitarnych, w taki sposób, aby

możliwe było indywidualne rozliczenie poszczególnych lokali mieszkalnych".
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz poinformował, że wkrótce zostanie oddanych około

80 mieszkań socjalnych. Jednocześnie poprosił o nie zdejmowanie środków
z tego zadania, ponieważ kwota, która miałaby trafić na remont do budynku
przy ul. Grodkowskiej jest niewystarczająca i trzeba by dołożyć do tego jeszcze
co najmniej kilkaset tysięcy złotych.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny przejął prowadzenie obrad. Poddał pod
głosowanie wniosek radnego P.Smotera w sprawie zmiany projektu uchwały

polegającej na przeniesieniu środków z pkt. 15 załącznika „Zakup dekoracji
świątecznych" na wprowadzenie zadania „Wymiana okien w budynku

socjalnym przy ul. Grodkowskiej lub przebudowę instalacji sanitarnych,
w taki sposób, aby możliwe było indywidualne rozliczenie poszczególnych



lokali mieszkalnych". Stwierdził, że 7 glosami „za" przy 7 głosach przeciw

i 5 głosach wstrzymujących wniosek został odrzucony.
Radny P.Smoter wniósł  o reasumpcję głosowania, bo chce wiedzieć kto

zagłosował przeciw.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   wniosek pod głosowanie.

Stwierdził, że 4 głosami „za" przy 10 głosach przeciw i 2 wstrzymująch wniosek
został  odrzucony.  Kolejno  poddał    pod głosowanie  projekt   uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok. Stwierdził, że 13 głosami
„za" przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących uchwała została

podjęta wraz z materiałem dodatkowym.

Uchwala nr LVII/859/18 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Obrady opuścił radny J.Chabiński.

Ad 6.8
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 Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie 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. Stwierdził,  że 11 głosami „za" przy 3 głosach przeciw
i 2 głosach wstrzymujących uchwała została podjęta wraz z materiałem
dodatkowym.
Uchwała nr LVII/860/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 6.9
Podjęcie  uchwały w sprawie  aktualności  Studium uwarunkowań
i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy Nysa  oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

Nysa.
Przewodniczący  Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa   Ł.Bogdanowski

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Obrady opuścił radny R.Kamuda.
Radny P.Smoter zapytał ile miejscowych planów uznanych jest za nieaktualne

w całości i w jakim terminie można je zmienić.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk odpowiedział,

że największy procent nieaktualności posiadają plany, które funkcjonują
jeszcze na bazie planu ogólnego z 1993 roku.
Radny P.Smoter zapytał na jakim etapie jest studium oraz czy można i w jaki
sposób uwzględnić zawarte w opracowaniu wnioski i na ile wydłuży to czas
uchwalania tego stadium.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk odpowiedział,

że obecnie studium wyłożone jest do publicznego wglądu, a 2-ego października
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odbędzie się dyskusja publiczna. Złożone wnioski zostały rozpatrzone, jednak
nie wszystkie pozytywnie - wynika to z niekorzystnego bilansu terenów.

Kolejny etap to uwagi, które można składać w trakcie wyłożenia studium i po,
w terminie określonym w obwieszczeniu.
Radny P.Smoter dopytał czy zakres wymaganej aktualizacji obowiązującego
studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nysa
wskazany w tym opracowaniu jest w całości brany pod uwagę.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk odpowiedział,

że oczywiście.
Ze względu na problemy techniczne głosowano ręcznie 16 za jednogłośnie.

Uchwała nr LVII/861/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 6.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Nysa do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Projekt uchwały zreferowała Z-ca dyrektora GZO M.Leśniewska. Wyjaśniła, że

dwuletni projekt obejmuje wszystkie szkoły podstawowe Gminy Nysa Dzięki
udziałowi w projekcie pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt
i pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu. Projekt opiewa na

kwotę ponad 1 300 000 zł, a wpłata własna Gminy Nysa wyniesie 5 %.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do realizacji projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Stwierdził, że 16 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVII/862/18 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 6.11
Podjęcie  uchwały  w sprawie  wprowadzenia  zakazu  sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Projekt omówiła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  wprowadzenia  zakazu sprzedaży  i  podawania  napojów

alkoholowych. Stwierdził, że 14 głosami „za" i 2 głosami wstrzymującymi
uchwała została podjęta.
Uchwała nr LVII/863/18 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 6.12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Projekt  uchwały  omówiła1 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
E.Konstanty.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia zasad sytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Stwierdził, że 13 głosami „za"
i 3 głosach wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr LVII/864/18 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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owala:

Ad 6.13
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz
nadania jej Statutu.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu.
Stwierdził, że 17 głosami „za" jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVII/865/18 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 7.
Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wniósł o przygotowanie przestrzeni do
prezentacji kandydatów na czas trwającej kampanii wyborczej, zgodnej

z kodeksem krajobrazowym.

Ad 8
Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 10:40 zamknął
obrady LVII sesji Rady Miejskiej.


