
Protokół XXV sesji
Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00

Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV
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 20 do niniejszego protokołu. Sesja
rozpoczęła się od hymnu państwowego.
Następnie Przewodniczący Rady P. Nakonieczny przywitał przybyłych na
dzisiejszą sesję: burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza wraz z zastępcą
P.Bobakiem, skarbnika Miasta M.Lisonia, sekretarza Miasta R.Piegzę,

prezesów spółek gminnych, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Nysa (lista obecności stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu), sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu), naczelników i kierowników wydziałów Urzędu
Miejskiego (lista obecności naczelników stanowi załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu) i mieszkańców miasta, którzy przybyli na dzisiejszą
sesję.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny wniósł o rozszerzenie porządku obrad

przez dodanie projektów uchwał w sprawach:
-wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu

wychowawczego". Stwierdził, że projekt powyższej uchwały 15 głosami „za"
przy 1 wstrzymującym został dodany do porządku obrad jako punkt 5.3,
-rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Nysa ( nr XV/217/15). Stwierdził, że projekt powyższej uchwały 15 głosami
„za" przy 2 przeciw został dodany do porządku obrad jako punkt 5.4.
Kolejno wniósł o wprowadzenie projektu stanowiska Rady Miejskiej w Nysie w
sprawie poprawy infrastruktury klejowej i przywrócenia na linii kolejowej
Kłodzko- Gliwice połączeń kolejowych. Stwierdził, że proponowane stanowisko

18 głosami „za" zostało dodane do porządku obrad jako punkt 8.
Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum.

2.Interpelacje radnych.
3.Wnioski radnych.
4.Oświadczenia radnych.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa

własności nieruchomości, położonych w Nysie - obręb ewidencyjny
Górna Wieś (dz.nr 53/15 k.m.54 i 55/ 1 k.m.54),

2)wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Nysa.

3)wprowadzenie na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu
wychowawczego",

4)rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia uchwały.



6.Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.

a)stanowiska Komisji Rady Miejskiej,
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)dyskusja,
d)stanowisko Rady.

7.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej
Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
a)stanowiska Komisji Rady Miejskiej,
b)dyskusja,
c)stanowisko Rady.

8.Stanowisko Rady Miejskiej w Nysie w sprawie poprawy infrastruktury
kolejowej i przywrócenia na linii kolejowej Kłodzko - Gliwice połączeń
kolejowych.

9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad 2
Radny P.Smoter złożył  interpelację w sprawie inwentaryzacji  Cmentarza
Jerozolimskiego przy ul. Mieczysława I w Nysie.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3
Radny P.Smoter złożył wniosek w sprawie:

1)sporządzenia inwentaryzacji budowy Przedszkola nr 10 w Nysie oraz
zabezpieczenia w budżecie na 2017 r. kwoty 3,5 min zł na rozpisanie
przetargu  i  dokończenie  budowy w/w przedszkola przez  firmę
profesjonalną,

2)rozpoczęcia budowy parkingu przy ul. Zwycięstwa,
3)opracowania dokumentacji   projektowej   oraz wykonanie trasy dla

biegaczy w parku miejskim lub innej lokalizacji.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radny D.Pięch wraz z grupą radnych złożył wniosek w sprawie:

1)remontu drogi przy ulicy Batalionów Chłopskich,
2)zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 100 tys. zl na wykonanie

oświetlenia na wskazanych we wniosku ulicach,

3)remontu nawierzchni oraz chodników przy ulicy M. Konopnickiej,

4)remontu drogi na osiedlu Kościuszki/Ujejskiego,
5)zagospodarowania  terenu między  Gimnazjum nr  2  a  ulicą

11 Listopada.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wraz grupą radnych złożył wniosek aby
Dni Nysy w roku 2017 zorganizowane zostały przez podmiot wyłoniony
w przetargu, a wstęp na wydarzenia był wolny od opłat.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4
Radni nie składali oświadczeń.



Ad 5.1
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od
osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonych w Nysie -

obręb ewidencyjny Górna Wieś (dz.nr 53/15 k.m.54 i 55/1 k.m.54).
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki  i  Rolnictwa  G.Samborski

poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa
własności nieruchomości, położonych w Nysie - obręb ewidencyjny Górna
Wieś (dz.nr 53/15 k.m.54 i 55/1 k.m.54).
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 16 głosami „za" przy
1 wstrzymującym.

Uchwała nr XXV/379/16 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 5.2
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.
Z-ca  Przewodniczącej    Komisji    Urbanistyki i Rolnictwa  G.Samborski
poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A.Zelent poinformował, że

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Prezentacji i omówienia tematu dokonał M.Karłowski z Instytutu Badawczego
IPC z Wrocławia.
Treść prezentacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Nysa.

Przewodniczący  stwierdził,    że  uchwała została podjęta jednogłośnie
19 głosami „za".

Uchwała nr XXV/380/16 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 5.3
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa
świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego" wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały wraz
z wprowadzoną poprawką.

Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały wraz
z wprowadzoną autopoprawką.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny ogłosił przerwę do godziny 17:40.
O godzinie  17:40 wznowiono obrady, po czym Przewodniczący Rady
P.Nakonieczny poddał pod głosowanie:



-wprowadzenie autopoprawki polegającej na zmianie w 3 w ust. 3 w pkt 4
Regulaminu przyznawania bonu wychowawczego. Stwierdził, że 14 głosami
„za" autopoprawka została uwzględniona,
- wprowadzenie autopoprawki w 8 w ust. 1 Regulaminu przyznawania bonu

wychowawczego. Stwierdził, że 13 głosami „za" przy 2 wstrzymujących,
autopoprawka została uwzględniona,
-przyjęcie poprawki zaproponowanej przez Komisję Rozwoju Gospodarczego
i Finansów polegającą na zmianie w  3 w ust.2 w pkt 1 lit. a. Stwierdził,
że 17 głosami „za" poprawka została uwzględniona,
-jako konsekwencje powyższej poprawki wprowadzenie zmiany w   3
w ust.2 w pkt  1  lit.  b. Stwierdził, że 17 głosami „za" poprawka została
uwzględniona,
-wprowadzenie zmiany w 3 w ust.2 w pkt 2 lit. a. Stwierdził, że 16 głosami
„za" przy 1 wstrzymującym poprawka została uwzględniona,
-wprowadzenie zmiany w 3 w ust.2 w pkt 2 lit. b. Stwierdził, że 15 głosami
„za" przy 2 wstrzymującym poprawka została uwzględniona,
-wprowadzenie zmiany w  5 w ust. 1 w pkt 2. Stwierdził, że 15 głosami „za"
przy 2 wstrzymującym poprawka została uwzględniona,
-wprowadzenie zmiany w  5 w ust. 1 w pkt 3. Stwierdził, że 15 głosami „za"
przy 2 wstrzymującym poprawka została uwzględniona.

Radny P.Woitasik zapytał w jaki sposób będzie weryfikowane prowadzenie
działalności gospodarczej lub rolniczej.
Odpowiedzi udzieliła Radca Prawny A.Markiewicz.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego -
„bonu wychowawczego" wraz z wprowadzonymi poprawkami. Stwierdził,
że uchwała została podjęta 16 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących.

Uchwała nr XXV/381/16 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 5.4
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia
uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował iż projekt uchwały nie był
opiniowany przez komisje, a jest on konsekwencją złożenia przez mieszkańca
Nysy wniosku o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr XV/217/15
z dnia 22 grudnia 2015 r.  w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa,
jako podjętej z rażącym naruszenia prawa i wprowadzeniem w błąd radnych
oraz mieszkańców Nysy a także podmiotów uprawnionych do opiniowania
projektu zmian.

Wyjaśnień w temacie  trybu postępowania udzieliła Radca Prawny
A.Markiewicz.
Przybliżenia tematu dokonał Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
S. Piwowarczyk.
Udział w dyskusji wzięli: radny P.Smoter, radny P.Wojtasik, radny R.Kamuda.
Dalszych wyjaśnień udzieliła Radca Prawny A.Markiewicz.
Radny P.Woitasik złożył wniosek w sprawie:

1) zasięgnięcia opinii prawnej w sprawie zapisów Studium Uwarunkowań
i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Nysa,



dotyczących  terenów oznaczonych UC w rejonie ulic  Kolejowa-

Wolności- Piastowska- Bema, gdzie wpisano maksymalną intensywność

zabudowy 2,0 przy zabudowie 95% powierzchni działki budowlanej.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

2) udostępnienia pełnej korespondencji mailowej urzędu z projektantem
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Nysa.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 10 głosami „za" przy

2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących.
Radny P. Smoter wstrzymał  się od głosu, natomiast usterka techniczna

uniemożliwiła mu wzięcie udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXV/382/16 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

0godz. 18:35 Przewodniczący Rady P.Nakonieczny ogłosił  przerwę oraz
poinformował, iż po przerwie obrady poprowadzi Z-ca Przewodniczącego Rady
M.Wajda. Wznowiono obrady o 18:45, na sali obecnych było 14 radnych.

Ad6a
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Kamuda poinformował, że komisja

pozytywnie  przyjęła informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za
1półrocze 2016 r.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła informację z wykonania budżetu
Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
W zastępstwie za Przewodnicząca Komisji Urbanistyki i Rolnictwa D.Pięch

poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła informację z wykonania budżetu
Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła informację z wykonania budżetu
Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A.Zelent poinformował, że

komisja pozytywnie przyjęła informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za
I półrocze 2016 r.

Ad6b
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida odczytał  opinie RIO  w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Treść opinii stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad6c
Radny S.Czepiel wyraził niepokój w związku z niesprzedaniem przez Gminę

terenu koło Castoramy. Radny J.Chabiński prosił, aby opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej była dołączana do e-sesji.



Ad6d
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida poddał   pod głosowanie przyjęcie
informacji z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2016 r. Stwierdził,
że 12 głosami „za" przy 3 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Treść informacji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad7a
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Kamuda poinformował, że komisja

pozytywnie przyjęła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej  Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
W zastępstwie za Przewodnicząca Komisji Urbanistyki i Rolnictwa D.Pięch

poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński

poinformował, że komisja pozytywnie przyjęła informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A.Zelent poinformował, że

komisja pozytywnie przyjęła informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej  Gminy Nysa za I półrocze 2016 r.

Ad7b
Radni nie zabrali głosu.

Ad7c
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida poddał   pod głosowanie przyjęcie

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   Gminy Nysa
za I półrocze 2016 r.
Stwierdził, że 12 głosami „za" przy 3 wstrzymujących informacja została

przyjęta.
Treść informacji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 8
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida poddał  pod głosowanie przyjęcie
stanowiska Rady Miejskiej   w Nysie w sprawie poprawy infrastruktury

kolejowej   i  przywrócenia na linii kolejowej  Kłodzko -  Gliwice połączeń
kolejowych.
Stwierdził, że 15 głosami „za" stanowisko zostało przyjęte.
Treść stanowiska stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 9
Z-ca Przewodniczącego Rady M.Waida poinformował o wniosku, który wpłynął
od grupy radnych w sprawie wstrzymania procedury uchwalania zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazał, że dla zainteresowanych
pismo jest do wglądu w Biurze Rady. Przekazał informację odnośnie
przyjmowania wniosków w temacie Budżetu Obywatelskiego.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 15 do protokołu.



Pr/fflpienpwała:
JJLJ

Ad 10
Wobec zrealizowania porządku Z-ca Przewodniczącego Rady M.Wajda

o godzinie 19:05 zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej.


