
Protokół nr 19/16
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej

w dniu 23 czerwca 2016 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1015. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 8 oraz

Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Z. Kajling- Rudzka i Naczelnik
Wydziału Administracyjnego E. Konstanty. Przewodniczący komisji A. Zelent
stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, wobec czego obrady

są prawomocne.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zapoznanie  się  z  programem wizji   rozwoju i bieżących problemów
w zakresie kultury w gminie Nysa przedstawionych przez Radę Kultury.
2.Zapoznanie się z ofertą i zaopiniowanie programu „Lato w mieście".
3.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski",

2)poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie - współprowadzenie Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu",

3)przyjęcia sprawozdania z realizacji   w latach 2014-2016 " Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Nysa".
4.Zapoznanie się z uchwałą Nr 120/XVI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia
12 maja 2016 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do
Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  o  współfinansowanie  -
współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu"
5.Zapoznanie się z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie projektu herbu.
6.Zapoznanie się z prośbą LZS PODZAMCZE NYSA o pomoc w organizacji
pikniku sportowo- rekreacyjnego.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.

8.Wizytacja klubu sportowego KS POLONIA NYSA

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Ad.l
Przewodniczący Komisji omówił pkt. 1 wskazując temat murali, zaangażowania
na okres turystyczny żołnierzy legionowych oraz większego zaangażowania
Gminy w organizację juwenaliów.

Ad.2
Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Z. Kajling- Rudzka omówiła ofertę
programu  „Lato  w  mieście",  przedstawiając  szeroki wachlarz  imprez
organizowanych na terenie miasta, stanowi ona załącznik do protokołu nr 1.
Przewodniczący Komisji A. Zelent zaproponował, aby skumulować pod jedną
nazwą wszystkie imprezy organizowane przez okres wakacyjny w mieście Nysa.

Ad. 3.1
Naczelnik Wydziału Administracyjnego E. Konstanty omówiła projekt uchwały
w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski", stanowi on
załącznik nr 2. Poinformowała o zmianach, które mają zostać wprowadzone



w nowym regulaminie  przyznawania „Trytona Nyskiego".  Przedstawione
propozycje zmian miały głównie charakter porządkowy, natomiast zasadnicze

polegały na dopisaniu do załącznika do projektu uchwały   w sprawie
ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. „Tryton Nyski" w :

1 ust.  1   „z wyłączeniem instytucji   o charakterze państwowym lub

samorządowym.",
4 ust. 2 „ w terminie wyznaczonym co roku przez Burmistrza Nysy w drodze

odrębnego zarządzenia",
5 ust. 7 „  której   termin co roku określa Burmistrz Nysy  odrębnym

Zarządzeniem."
oraz wykreśleniem w całości w 7 ust. 4.
Radna J. Trytko- Warczak złożyła wniosek o wprowadzenie zapisu, dotyczącego

sprecyzowania terminu odbycia uroczystej gali do końca I kwartału. Komisja
poparła wniosek radnej przyjmując go jednogłośnie.
Następnie komisja jednogłośnie ( 5 głosów „za") pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn.

"Tryton Nyski" wraz z zaproponowaną zmianą.

Ad. 5
Naczelnik Wydziału Administracyjnego E. Konstanty przedstawiła wytyczne
Komisji Heraldycznej w sprawie prawidłowego wizerunku herbu miasta.
Przewodniczący komisji A. Zelent zaproponował spotkanie z informatykami

w sprawie poprawy herbu i przedłożenia ponownie wniosku do komisji. Opinia
Komisji Heraldycznej stanowi załącznik do protokołu nr 3.

Ad. 3.3
Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Z. Kajling - omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2016
"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy
Nysa", który to stanowi załącznik nr 4. Poinformowała, że Gmina na mocy
podjętej uchwały dofinansowuje odnowę jak również odnawia zabytki.
Przedstawiła prowadzone działania w tym zakresie.
Komisja jednogłośnie ( 5 głosów „za") pozytywnie zaopiniowała przyjęcie
sprawozdania z realizacji w latach 2014-2016 " Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Nysa".

Ad. 3.2
Komisja jednogłośnie ( 5 głosów „za") poparła „Apel Sejmiku Województwa
Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o współfinansowanie - współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach- Opolu", stanowi on załącznik do protokołu

nr 5.

Ad. 4
Komisja zapoznała się z uchwałą Nr 120/XVI/2016 Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie -
współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu", stanowi ona załącznik do protokołu nr 6.
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Ad. 6
Komisja zapoznała się z prośbą LZS PODZAMCZE NYSA o pomoc w organizacji
pikniku sportowo- rekreacyjnego, stanowi ona załącznik do protokołu nr 7.

Ad. 7
Radna L. Cwajna złożyła wniosek o wsparcie finansowe dotyczące promocji

produktów lokalnych z Gminy Nysa.
Komisja poparła wniosek radnej i przyjęła go jednogłośnie.

Ad. 8
Wizytacja klubu sportowego KS POLONIA NYSA została przełożona na inny
termin.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie II10
zamknął posiedzenie.


