
Protokół XIX
sesji Rady Miejskiej w Nysie obytej w sali konferencyjnej Urzędu

Miejskiego w Nysie w dniu 11 maja 2016 roku w godzinach 13- 1731

Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 13 otworzył
XIX sesję Rady Miejskiej w Nysie. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji
bierze udział 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
23 osoby stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 37 do niniejszego
protokołu.
Sesja rozpoczęła się od hymnu państwowego.

Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny przywitał przybyłych na dzisiejszą
sesję radnych, zastępców burmistrza Nysy Marka Rymarza i Piotra Bobaka
oraz sołtysów, (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 38 do
niniejszego protokołu), prezesów spółek gminnych, dyrektorów,
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nysa, oraz mieszkańców
którzy na sesje przybyli.
Na dzisiejszą sesję również został zaproszony burmistrz Nysy.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poprosił zastępcę burmistrza P. Bobaka
o podanie przyczyn nieobecności burmistrza.
Zastępca burmistrza P. Bobak poinformował, że burmistrz Kolbiarz spóźni
się na obrady sesji z tego względu, że w tej chwili przyjmuje delegację
z Ministerstwa Finansów, a jest to związane z uruchomieniem Centrum
Mandatowego w Nysie, ważą się miejsca pracy, które w Nysie powstają.

Przewodniczący Rady przypomniał, że dzisiejsze obrady po ostatnich
zmianach w statucie prowadzone są przede wszystkim w oparciu
o elektroniczny system liczenia głosów i te wyniki będą wiążące.
Porządek XIX sesji Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:
1.Sprawy organizacyjne:

a)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
b)przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej,
c)informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
d)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych.
3.Wnioski radnych.
4.Oświadczenia radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)rozstrzygnięcia wniesionego przezwezwania
do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVII/277/03 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej
i powiatowej  na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za
parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty  dodatkowej  oraz
określenia sposobu pobierania tych opłat,

2)udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez

na uchwałę Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada
2015r. w sprawie opłaty targowej,



3)rozpatrzenia skargiustanowionej kuratorem dla
podopiecznego                na czynności Burmistrza Nysy,

4)rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
w Nysie,

5)uchylenia uchwały własnej,
6)uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza,
7)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok,
8)zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia

21  stycznia 2016r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej   prognozy
finansowej na lata 2016 - 2029,

9)przerwa 15 minut
10)zapewnienia przez Gminę Nysa warunków do osiedlenia się na

terenie  Nysy rodzinie  polskiego  pochodzenia  ewakuowanej    ze
wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi,

11)określenia na rok 2016 wykazu kąpielisk położonych na terenie
Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego,

12)zmiany uchwały nr VII/75/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Nysie",

13)nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Polskich Kolei
Państwowych Spółki Akcyjnej z/s w Warszawie, prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości położonej w Nysie,

14)odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych,
prawa własności nieruchomości, położonej  w Kubicach (dot. dz.nr

123/6),
15)sprzedaży  w drodze   bezprzetargowej     prawa  własności

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 123/8
poł. w Kubicach),

16)przyjęcia Apelu Rady  Miejskiej    w Nysie  do  Marszałka
Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy
2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec
Ząbkowicki - Nysa,

17)przyjęcia  „Apelu Rady  Miejskiej    w Nysie  do  Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie

jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej   nr  137
(Magistrala Podsudecka) w relacji   Kudowa Zdrój-  Kłodzko-Nysa-
Katowice-Kraków".

6.Sprawozdanie   z   monitoringu  wskaźników  realizacji      celów

strategicznych, "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za
rok 2015.

7.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2015".

8.Sprawozdanie   z   realizacji     Gminnego   Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywanie  Problemów Alkoholowych  dla  Gminy  Nysa
w2015r.

9.Informacja z  działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej   w Nysie

za2015r.



10.Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.

11.Sprawy różne, wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że na sali jest obecnych 18 radnych, dołączyli
radny J.Czuchraj oraz radna D.Wąsowicz-Hołota.

Ad. l„b"
Radni nie zgłaszali uwag do protokołu XVIII sesji.
Protokół XVIII sesji Rady Miejskiej przyjęty został  15 głosami „za" przy 1
głosie wstrzymującym się .

Na sali jest obecnych 19 radnych.

Ad. l„c"
Z-ca burmistrza P. Bobak wniósł o przeniesienie pkt l„c" jako punkt 6

porządku obrad.
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie zmianę porządku obrad
poprzez przeniesienie punktu l„c" jako punkt 5, co wiąże się z tym, że
pozostałe punkty zmienią swoją kolejność.
Stwierdził, że 17 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się porządek
został zmieniony.

Ad. l„d"
Przewodniczący Rady poinformował, że:

1.W dniu 12 kwietnia uczestniczył podsumowaniu realizacji projektu
pn. „Partnerstwo Nyskie 2020 w Nyskim Domu Kultury.

2.W dniu 12 kwietnia wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami
Targowisk, w którym uczestniczyła część radnych.

3.Dnia 12 kwietnia uczestniczył także w spotkaniu z przedstawicielami
ulicy Piastowskiej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

4.W dniu 12 kwietnia spotkał    się  z  mieszkańcem w sprawie
zagospodarowania strefy  parkingowej,   a następnie  w obecności

burmistrza  P.Bobaka  w dniu  28  kwietnia  odbył    spotkanie
zw tej samej sprawie.

5.Dnia 13 kwietnia uczestniczył w obchodach ofiar Zbrodni Katyńskiej,
w obchodach tych wzięła również udział część radnych,

6.W dniu 14 kwietnia uczestniczył w lekcji otwartej historii poświęconej
1050 rocznicy chrztu Polski w Gimnazjum Nr 1,

7.Dnia 21 kwietnia był na w Konwencie odbywającym się w PWSZ,
którego  głównym tematem było opiniowanie nowych kierunków

studiów,
8.W dniu 25 kwietnia wziął   udział   w Konferencji   „Młodzieżowa

Opolszczyzna"   poświęconej      rozwojowi  polityki  młodzieżowej
w  Województwie   Opolskim odbywającym się   w  Urzędzie
Marszałkowskim.

9.Dnia  27  kwietnia  uczestniczył    w uroczystości  odznaczenia
Niepublicznej   Szkoły Podstawowej   im. J.Kozarzewskiego „Krzyżem

Zasługi".



O godz. 13.11 do obradujących dołączył Radny Kamuda.

Zastępca Przewodniczącego Rady M.Wajda poinformował, że:
1.Uczestniczył w sesji Rady Powiatu,

2.Brał udział w wernisażu w Miejskiej Bibliotece.
3.Uczestniczył we wręczeniu nagród podczas turnieju siatkówki w SP

Nr 3.
4.Był na Kongresie młodych samorządowców w Dusznikach Zdroju.

A także odbywał wiele spotkań z mieszkańcami podczas wyznaczonych
dyżurów zastępcy przewodniczącego.

Ad. 2
Radni nie zgłaszali interpelacji.

Ad. 3
Wnioski radnych.
Radny P.Wojtasik złożył wniosek w sprawie publikowania na głównej stronie
internetowej gminy rejestru umów zawieranych przez Gminę Nysa.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radna Ł.Cwajna złożyła wniosek o monitorowanie i tym samym likwidację

usterek zapisanych w książkach obiektów po dokonanych przeglądach na
mieniu gminy, znajdujących się w sołectwach tj. świetlice, szatnie sportowe,

place zabaw.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny S.Czepiel złożył wniosek o porozumienie ze Starostwem Powiatowym
w Nysie w sprawie wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nysa -

Wyszków.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radni Ł.Bogdanowski i M.Wajda  złożyli  wniosek o  podjęcie  prac
zmierzających do wykonania nowego chodnika przy ul. Podolskiej w Nysie.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny P.Smoter  złożył wniosek w sprawie, o przygotowanie wyjaśnień
w sprawie wykluczenia niepełnosprawnych z  ubiegania się  o  „bon

wychowawczy".
Treść wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radny P.Smoter złożył  wniosek o wyłączenie Rynku Solnego ze strefy

płatnego parkowania.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny  P.Smoter  złożył    wniosek  w sprawie  wniosku wspólnoty
mieszkaniowej przy ulicy Ligonia o wydzierżawienie nieruchomości gminnej

na rzecz wspólnoty złożonego miesiąc temu.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radni G.Samborski, D.Pięch i J.Trytko-Warczak złożyli wniosek w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie oświetlenia przy ulicy

17 Września, Tadka Jasińskiego, Krawieckiej oraz Obrońców Westerplatte.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny A.Zelent złożył wniosek dotyczący umieszczenie koszy na śmieci na

Al.Wojska Polskiego.



Treść wniosku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny A.Zelent złożył wniosek w sprawie prac remontowych na terenie
dzielnicy tzw.„powodzianek".

Treść wniosku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny R. Kamuda powiedział, że ma sygnały od mieszkańców miasta, że
budka telefoniczna stojąca w Rynku naprzeciwko restauracji Impresja jest od
dawna nieczynna, stoi na gruncie gminnym, nie służy nikomu wręcz szpeci

to miejsce i zawodzi tych którzy chcą z niej   skorzystać. Radny wnosi
o wyjaśnienie tego tematu.
Radni G.Samborski, D.Pięch i J.Trytko-Warczak złożyli wniosek w sprawie
wykonania remontu nawierzchni oraz  chodników przy  ulicy  Marii
Konopnickiej.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radni G.Samborski, D.Pięch i J.Trytko-Warczak złożyli wniosek w sprawie

wykonania przedłużenia ulicy Kozielskiej w kierunku ulicy 11 Listopada.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Pięch złożył wniosek - akces
do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Na obrady o godz. 13.16 przybył Burmistrz Nysy.

Ad. 4
Radny P. Paweł Szyra zawiadomił, że na podstawie  39 ust 2 Statutu
Gminy Nysa utworzony został Klub Radnych PiS. Do Klubu przystąpili:
Maria Żukowska, Janusz Chabiński, Paweł Nakonieczny, Paweł Szyra.
Przewodniczącym Klubu jest Paweł Nakonieczny natomiast zastępcą
przewodniczącego jest Paweł Szyra. Zawiadomienie zostało dostarczone do

Biura Rady.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny powiedział, że po sesji 30 marca
radny Samborski na swoim profilu internetowym zamieścił informację jakoby
Przewodniczący Rady potrącił dietę radnemu za opuszczenie sesji.
Przewodniczący poinformował, że nic takiego nie miało miejsca. Pan radny
Samborski faktycznie bez zgody, bez usprawiedliwienia, bez poproszenia
o zwolnienie opuścił obrady. Nie została mu potrącona dieta. Pan radny

wiedząc, że nie nastąpiło potrącenie, bo pobrał dietę w pełnej wysokości,
zamieścił informację powieloną z prasy, wzbudził dyskusję na facebooku,
doprowadził do powstania wielu komentarzy. Przewodniczący oznajmił, iż nie
widział, żeby to radny Samborski kiedykolwiek i gdziekolwiek sprostował.
Dodał, że ubolewa nad takim postępowaniem radnych, bo podawanie
nieprawdziwych informacji jest nieeleganckie i takie coś nie powinno się
zdarzać.

Na obrady sesji przybyła delegacja ze Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz
z Dyrektor szkoły Panią Bożeną Węglarz, która przedstawiła drużynę
dziewcząt, które drugi raz z rzędu obroniły tytuł Mistrza Polski

w Międzynarodowych Sztafetowych Biegach Przełajowych. Podkreśliła, że to
wielki sukces dla szkoły. Podziękowania złożyła dzieciom, rodzicom i .

- nauczycielowi wychowania fizycznego, który

trenuje utalentowane zawodniczki.



Głos  również  zabrał    Panktóry  również  złożył
podziękowania zawodniczkom.
Zawodniczkom zostały wręczone przez Przewodniczącego Rady,

Wiceprzewodniczącego Rady i Burmistrza upominki.

Przewodniczący stwierdził, że na sali jest obecnych 20 radnych.

Ad. 5.1

Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez
• - wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr

XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii
gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz
określenia sposobu pobierania tych opłat.
Na wstępie dyskusji zastępca burmistrza P.Bobak poprosił, aby wycofać
wcześniejszą uchwałę, nad którą procedowały merytoryczne komisje,

natomiast wprowadzić uchwałę, która uwzględnia wszystkie wnioski '

Radny P.Wojtasik zapytał   czy ta uchwała została wcześniej   radnym
dostarczona.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wyjaśnił, że materiał dotyczący ww.
sprawy został wysłany do radnych już po zwołaniu sesji. Nie mógł on zostać
włączony do porządku obrad ponieważ nie zostały przez Radę zatwierdzone
zmiany.

Radny P.Wojtasik poprosił o dalsze wyjaśnienia, odnośnie takiej sytuacji.
Zastępca burmistrza P.Bobak objaśnił, że w międzyczasie zapadł wyrok
dotyczący  niezasadności  pobierania opłat   za parkowanie  w soboty.
W związku z tym wyrokiem, uznano przychylić się do wniosku

tzn. uznać ten punk także za zasadny.
Dalszych wyjaśnień do sprawy udzielił Przewodniczący Rady
P.Nakonieczny. Stwierdził, że podczas rozmowy z
i burmistrzem P.Bobakiem tydzień przed sesją, ustalono, iż urząd nie jest
w stanie przygotować w tydzień nowej uchwały. Po konsultacji także z radcą
prawnym ustalono, że lepszym rozwianiem będzie uznanie wezwania do
naruszenia prawa w całości i napisanie aktu prawnego od nowa. Czas

napisania nowej uchwały jest dłuższy niż tydzień, a musi on być
skonsultowany jeszcze na obradach komisji. Aby to nie odbywało się na
zasadzie, że powstaje nowy akt zmieniający regulamin, akceptujący
rozstrzygnięcie, o które wnosi mieszkaniec, a ponadto radni maja także parę

spostrzeżeń i wniosków, które w międzyczasie wpłynęły w ciągu bieżącej
kadencji oraz wcześniejszych kadencjach. Powinny one zostać także zostać
ujęte  przy  zmianie.  Panzostał    także  z  tym sposobem
rozstrzygnięcia zapoznany, zaakceptował taki sposób rozwiązania sprawy.
Przewodniczący poprosił radnych o przychylenie się do takiego
rozstrzygnięcia, tj. zastąpienie nową uchwałą akceptującą w całości

wezwanieW ciągu kilkunastu dni powinien być gotowy pod
obrady nowy projekt uchwały o strefie płatnego parkowania na drogach



publicznych, obejmujący te zmiany, a także uwzględniający orzecznictwo
sądów w całości.

Radny P.Wojtasik zadał pytanie jakie są konsekwencje przyjęcia
ww. rozstrzygnięcia przez Radę Miejską.
Odpowiedzi udzieli! zastęca burmistrza P.Bobak. Wyjaśnił, że przepisy są
nadal niejednoznaczne, można je różnie interpretować, ale dla władz miasta
ważny jest także głos mieszkańca. Problemy stref płatnego parkowania
dotyczą nie tylko Gminy Nysa, ale również gmin w całej Polsce. Chcąc
uregulować wszystko, podjęto decyzję o napisaniu uchwały od nowa,
uchwały, która dotychczas funkcjonowała z niewłaściwymi zapisami. Do
pracy nad nowym dokumentem burmistrz P.Bobak zaprosił radnych
P.Smotera, P.Dziadusia i P.Wojtasika, a także mieszkańca
Zespól zostanie powołany stosownym zarządzeniem burmistrza.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy z powodu rozwiązania
problemu technicznego, polegającego na umieszczeniu nowej uchwały na
platformie e-sesja, w celu umożliwienia zapoznania się z nowym projektem

uchwały przez radnych.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod
głosowanie zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku punktu
5 podpunktu 1, projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego
przezwezwania do usunięcia naruszenia prawa

uchwałą Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych
kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia
sposobu pobierania tych opłat.
Stwierdził, że 20 radnych jednogłośnie" za, zadecydowało o zdjęciu
z porządku obrad punktu 5 podpunktu 1.
Następnie poddano pod głosowanie, zmianę w porządku obrad, poprzez
wprowadzenie w punkcie 5 podpunkcie 1, nowego projektu uchwały
w sprawie  rozstrzygnięcia wniesionego przez
wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVII/277/03 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej
na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
W przeprowadzonym głosowaniu, w którym 20 radnych jednogłośnie" za

poparło proponowaną zmianę, porządek w punkcie 5 podpunkt 1 został
zmieniony poprzez wprowadzenie nowego projektu uchwały.

W dalszej części obrad poddano jeszcze pod głosowanie zmianę porządku
obrad, poprzez zdjęcie i zastąpienie uchwały z punktu 5 podpunktu 5
w sprawie nyskiego konkursu architektonicznego „Perły Nysy" oraz zdjęcie

i zastąpienie uchwały z punktu 5 podpunktu 12, tj. nieodpłatnego nabycia
przez Gminę Nysa od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej  z/s



w Warszawie, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej
w Nysie.
Wyjaśnień związku ze zmianami w ww. dwóch punktach udzielił burmistrz
Nysy K.Kolbiarz. Odnośnie pierwszej zmiany prośba podyktowana jest tym,
że nowa uchwała zawiera już sugestie członków komisji, zgłoszone co do

konkursu architektonicznego „Perły Nysy".
W drugiej  kwestii tzn. zastąpienia uchwały z punktu 5 podpunktu 12
dotyczącej nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Polskich Kolei
Państwowych  Spółki Akcyjnej   z/s w Warszawie,  prawa wieczystego
użytkowania  nieruchomości  położonej    w Nysie,  poprawki wyniknęły
z wymogów formalnych spółki PKP, lecz nie zmieniają one sensu samej
uchwały.
W związku z zapytaniem i wątpliwościami radnego P.Smotera odnośnie
zmiany uchwały dotyczącej   konkursu „Perły Nysy", wyjaśnień udzieliła
inspektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji M.Wacławczyk.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie zmianę
porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 5 podpunktu 5,
projektu uchwały, uchylenia uchwały własnej.
Stwierdził,   że  19 radnych ^ednogłośnie" za, zadecydowało o zdjęciu
z porządku obrad punktu 5 podpunktu 5.
Następnie poddano pod głosowanie, zmianę w porządku obrad, poprzez
wprowadzenie w punkcie 5 podpunkcie  5, nowego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 10/120/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
27 czerwca 2007r. w sprawie nyskiego konkursu architektonicznego „Perły

Nysy".
Przewodniczący Rady stwierdził,   że  19 radnych jednogłośnie"  za,
zadecydowało o rozszerzeniu porządku obrad, o ten projekt uchwały.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod
głosowanie zmianę porządku poprzez zdjęcie punktu 5 podpunktu 12,
projektu uchwały, w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od

Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej   z/s w Warszawie, prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nysie.
Stwierdził,   że  19 radnych jednogłośnie"  za, zadecydowało o zdjęciu
z porządku obrad punktu 5 podpunktu 12.
W następnej kolejności poddano pod głosowanie, zmianę w porządku obrad,
poprzez wprowadzenie w punkcie  5 podpunkcie  12, nowego projektu
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Polskich
Kolei  Państwowych Spółki Akcyjnej    z/s  w Warszawie,  praw do
nieruchomości położonej  w Nysie.
Przewodniczący Rady stwierdził,   że  19 radnych jednogłośnie"  za,
zadecydowało o rozszerzeniu porządku obrad, o ten projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie
wprowadzenie jeszcze jednego, nowego 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 o  charakterze  użyteczności publicznej



w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin
sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.
Stwierdził, że 19 radnych jednogłośnie" za, zadecydowało o rozszerzeniu
porządku obrad, poprzez dodanie projektu uchwały jako punkt

5 podpunktu 17.

Wobec powyższego porządek XIX sesji Rady Miejskiej przedstawiał się

następująco:
1.Sprawy organizacyj ne:

a)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
b)przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej,
c)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych.
3.Wnioski radnych.
4.Oświadczenia radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)rozstrzygnięcia wniesionego przez .'wezwania

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVII/277/03 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej      i
powiatowej   na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty  za

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
strefie  płatnego  parkowania, wysokości  opłaty   dodatkowej   oraz
określenia sposobu pobierania tych opłat,

2)udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez
na uchwałę Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada
2015r. w sprawie opłaty targowej,

3)rozpatrzenia skargiustanowionej kuratorem dla

podopiecznego         '      na czynności Burmistrza Nysy,
4)rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5

w Nysie,
5)zmiany Uchwały Nr X/120/07 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia

27 czerwca 2007r. w sprawie Nyskiego Konkursu Architektonicznego
„Perły Nysy",

6)uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza,

7)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok,
8)zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia

21  stycznia 2016r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej   prognozy
finansowej na lata 2016 - 2029,

9)zapewnienia przez Gminę Nysa warunków do osiedlenia się na terenie
Nysy rodzinie polskiego pochodzenia ewakuowanej   ze wschodniej

Ukrainy objętej działaniami wojennymi,
10)określenia na rok 2016 wykazu kąpielisk położonych na terenie

Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego,
11)zmiany uchwały nr VII/75/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia

30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Nysie",



12)nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Polskich Kolei
Państwowych  Spółki  Akcyjnej     z/s  w Warszawie,   praw do
nieruchomości położonej w Nysie,

13)odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych,
prawa własności nieruchomości, położonej w Kubicach (dot. dz.nr

123/6),
14)sprzedaży  w drodze   bezprzetargowej     prawa  własności

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 123/8

poł. w Kubicach),
15)przyjęcia Apelu Rady  Miejskiej    w Nysie  do  Marszałka

Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy
2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec
Ząbkowicki - Nysa,

16)przyjęcia  „Apelu Rady  Miejskiej    w Nysie  do  Ministra
Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17
połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala
Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój- Kłodzko-Nysa-Katowice-Kraków",

17)uchwalenia 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.

6.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.
7.Sprawozdanie   z   monitoringu  wskaźników  realizacji     celów

strategicznych, "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za

rok 2015.
8.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne w sferze pożytku publicznegow roku

2015".
9.Sprawozdanie   z   realizacji     Gminnego   Programu  Profilaktyki

i  Rozwiązywanie  Problemów Alkoholowych  dla  Gminy  Nysa

w2015r.
10.Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za

2015r.
11.Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.

12.Sprawy różne, wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad.

Ad. 5.1
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia rozstrzygnięcia wniesionego

przez .. -. .    wezwania do usunięcia naruszenia prawa

uchwałą Nr XVII/ 277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia
2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa,
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty
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dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Kamuda poinformował że, Komisja
zdecydowała nie rozstrzygać w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie znalazła
dostatecznie dużo argumentów za ani przeciw w trakcie posiedzenia. Nie

przedstawiono także na obradach komisji opinii radcy prawnego, ponieważ
sprawa była jeszcze w trakcie rozpatrywania. Komisja odstąpiła od orzekania
w ww. kwestii oraz poddała do rozstrzygnięcia powyższe wezwanie na

najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Radny P.Wojtasik zadał dwa pytania do powyższej uchwały. Odpowiedzi
i wyjaśnień udzieliła radca prawny A.Markiewicz oraz zastępca burmistrza
P.Bobak.
0głos w tej sprawie (składając wniosek w formie pisemnej przed sesją)
poprosiłW związku z tym, że wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa zostało skierowane do wszystkich radnych czego efektem

jest przygotowany projekt uchwały, a roszczenie na tym etapie nie może być
rozszerzane  Przewodniczący  Rady  zdecydował    o  nieudzielaniui

głosu ponieważ głos ten nic więcej nie wniósłby do dyskusji.
Ponadtouczestniczył    w obradach Komisji    Rozwoju
Gospodarczego i Finansów, miał okazję podczas posiedzenia wyrazić swoją
opinię, spotkał się także z Przewodniczącym Rady oraz zastępcą burmistrza
P.Bobakiem.
Radny P.Wojtasik zapytał dlaczego jednak nie został udzielony głos Panu

• skoro wcześniej złożył on prośbę chęci zabrania w dyskusji?
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny odpowiedział, że Statut Gminy nie

zobowiązuje do udzielania głosu, daje jedynie taką możliwość jeżeli jest to
uznane za stosowne, natomiast na tym etapie to rozstrzygnięcie Rady

Miejskiej zaspokaja roszczenia mieszkańca w pełni.
Radny S.Czepiel poinformował, że niezależnie od dzisiejszego rozstrzygnięcia
usłyszał w Radio Nysa, że prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko
urzędnikom miasta za złe stosowanie prawa.
Głos w dyskusji zabrał zastęca burmistrza P.Bobak, przypomniał, że rok
temu była podobna sytuacja w Gminie Głuchołazy, tam sąd w Prudniku
wydał stosowne postanowienie, w którym nie dopatrzył się naruszenia
prawa, a zarzuty były takie same. Burmistrz przypomniał, że
został zaproszony do zespołu, który będzie pracował nad treścią nowej

uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez ,•>

•. ••<. wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVII / 277/03

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego   parkowania  na  drogach  publicznych  kategorii   gminnej
1powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania,  wysokości  opłaty  dodatkowej    oraz  określenia  sposobu
pobierania tych opłat.
Przewodniczący stwierdził,  że uchwała została podjęta jednogłośnie", 20

głosami za.
Uchwała nr XIX/286/16, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Ad. 5.2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną
przezna uchwałę Nr XTV/178/15 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Kamuda poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały, 5 glosami za, przy jednym

wstrzymującym się.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował,    że  komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt  uchwały,
5 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki i Rolnictwa J.Trytko - Warczak
poinformowała, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez

na uchwałę Nr XIV/ł78/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący stwierdził,  że  uchwała została podjęta 14 głosami za,
przy 3 glosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr XIX/287/16 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 5.3
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi -••••• •.
ustanowionej   kuratorem dla  podopiecznego•--,-   •na

czynności Burmistrza Nysy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Kamuda poinformował, że komisja
uznała skargę na bezzasadną.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ' •.    •ustanowionej

kuratorem dla podopiecznegona czynności Burmistrza

Nysy.
Stwierdził,   że uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 7 głosach
wstrzymujących się.
Uchwała nr XIX/288/16 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 5.4
Podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na działalność
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Kamuda poinformował, że Komisja
rozpatrzyła skargę  '     .;na działalność Dyrektor

Szkoły  Podstawowej  nr  5 w Nysie.  Zapoznała się  z wyjaśnieniami
zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty M. Leśniewskiej,   która
przedstawiła przedmiotową skargę. Komisja zapoznała się także z protokołem
kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej    nr 5 oraz z zaleceniami

pokontrolnymi.



Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 uznając skargę za bezzasadną.
Radny P.Wojtasik zadał pytanie czy Rada Miasta jest właściwym organem
do rozpatrywania skargi na dyrektora szkoły czyli jednostki
poległej Burmistrzowi. Przewodniczący Rady poinformował, że też miał taką
wątpliwość dlatego skierował takie zapytanie do radcy prawnego.
W odpowiedzi otrzymał informację, że Rada Miejska jest właściwa i powinna
zająć się skargą.
Dodatkowych wyjaśnień w temacie udzieliła także radca prawny
A.Markiewicz. Potwierdziła, że Rada jest organem właściwym do rozpatry

wania skarg zarówno na burmistrza jak i na kierowników gminnych jedno
stek organizacyjnych. Dyrektor szkoły jest niewątpliwie w rozumieniu tego
przepisu kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 w Nysie.
Stwierdził,       że    uchwała   została   podjęta   18   głosami  za,
przy 1 głosie sprzeciwu oraz 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała nr XIX/ 289/16 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 5.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/120/07 Rady
Miejskiej  w Nysie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie Nyskiego
Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy".
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/120/07 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie Nyskiego Konkursu Architektonicznego
„Perły Nysy".
Stwierdził,       że    uchwała   została   podjęta   18  głosami  za,
przy 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała nr XIX/290/16 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 5.6
Podjęcie  uchwały  w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulicy Jana Długosza.
Przewodnicząca Komisji  Urbanistyki i Rolnictwa J.Trytko-  Warczak
poinformowała, że komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował,    że  przed sesją
otrzymał prośbę o umożliwienie zabrania głosu dwóch stron w tej sprawie
tzn. przezorazreprezentującego

zaapelowała do radnych o obiektywne i zgodne z prawem
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procedowanie projektu uchwały.
• • stwierdził, że problem jest trudny i długo już się ciągnie,

natomiast po przeanalizowaniu projektu planu zagospodarowania,

uchwalenie tego planu w tej formie będzie dawało podstawy do kolejnych
zaskarżeń i procesów przed sadami administracyjnymi. Mieszkańcom z tego
terenu nie przeszkadza pozostawienie takiej sytuacji prawnej jaka była
w roku 1988. Działki, które są typowo działkami o zabudowie mieszkalnej,
nagle zmieniono ich oznaczenie na U/MN czyli usługowo-mieszkaniowe,
według•'••'•nie ma to żadnego uzasadnienia, wnosi on o nie

przyjmowanie tego planu w tej postaci.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie stwierdzenie
zgodności uchwały ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Nysy, a tym samym za stwierdzeniem, że projekt nie

narusza rozstrzygnięć studium.
W głosowaniu 17 głosami za, Rada stwierdziła, że  miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego   nie   narusza  zapisów  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.
Następnie zostały poddane pod głosowanie wszystkie wnioski, które zostały

złożone w tej sprawie.

Wyłożenie nr 1
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie uwagę
pierwszą• •         z dnia 19.09.2014 r., składającej się

z trzech części:
-1.1.a - część 1 - rozdział  1  2 pkt 8 - polegającą na wykreśleniu

z zakresu usług podstawowych zapisu dotyczącego usług gastronomii

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Brak możliwości ograniczenia typu usług do usług podstawowych ze względu
na wniosek właściciela terenu i ograniczanie prawa własności (dla
omawianego terenu obowiązywał mpzp z zapisem dopuszczającym szeroki

wachlarz usług).
Stwierdził że, 20 głosami za, jednogłośnie rozstrzygnięcie Burmistrza zostało

uwzględnione przez radę.
-1.1.b - część 2 -  rozdział  3   18 ust.  1  pkt  1  - wprowadzić zapis

w brzmieniu: teren zabudowy usług podstawowych

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Brak możliwości ograniczenia typu usług do usług podstawowych ze względu
na wniosek właściciela terenu i ograniczanie prawa własności (dla

omawianego terenu obowiązywał mpzp z zapisem dopuszczającym szeroki

wachlarz usług).
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
- 1.1.c - część 3 - rozdział 3  19 oznaczenie 2U - wykreślić cały zapis

w tym paragrafie, ponieważ teren położony jest przy ul. Rodziewiczówny,

a plan dotyczy ul. Długosza
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Granica  uchwały  zatwierdzającej    miejscowy  plan  zagospodarowania
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przestrzennego  musi  być  tożsama z granicą wskazaną w uchwale
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione
przez radę.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie uwagę drugą
i^ ••• • • •• •' (brak podpisu

•• "      ••   •   '  )•

Nie uwzględnia się w całości uwagi  •        .    •"• '•-    ia-iU... • -•    i

z dnia 23.09.2014 r., składającej się z pięciu części:
-1.2.a -     część 1 -  podtrzymanie uwag złożonych na piśmie w dniu

19.09.2014 r.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Uwagi złożone pismem z dnia 19.09.2014 r. rozstrzygnięto w poprzednim

pkt.
Stwierdził że, 19 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-1.2.b - część 2 - żadna z sąsiednich działek dostępna z tej samej drogi
publicznej nie jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie dla
terenu oznaczonego symbolem 1U przeznaczenia terenów sąsiednich

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W trybie sporządzania planu miejscowego nie stosuje się zapisów rozdziału
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym

wydawania decyzji o warunkach zabudowy czyli tzw. dobrego sąsiedztwa.
Stwierdził że, 19 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-1.2.C - część 3 - teren oznaczony na projekcie symbolem 2U nie jest

dostępny z drogi publicznej  Jana Długosza lecz z ul. Rodziewiczówny,
ewentualnie z obu tych dróg, zatem tego terenu nie można traktować jako

zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji dla terenu 1U
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W trybie sporządzania planu miejscowego nie stosuje się zapisów rozdziału
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym

wydawania decyzji o warunkach zabudowy czyli tzw. dobrego sąsiedztwa.

Stwierdził że, 19 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-1.2.d - część 4 - obszar analizowany został wyznaczony nieprawidłowo.
Obszar wyznaczono w sposób niesymetryczny, co pozwala na dowolne

ustalanie obszaru, który będzie uzasadniał kontynuację funkcji dla terenu
oznaczonego symbolem 1U, co też uczyniono, posługując się tym dla zmiany

terenu 1U
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W trybie sporządzania planu miejscowego nie stosuje się zapisów rozdziału 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym
wydawania decyzji o warunkach zabudowy czyli tzw. dobrego sąsiedztwa.



Stwierdził że, 19 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-1.2.e -  część  5  -    zgodnie  z  art.   16 ustawy o  planowaniu

i  zagospodarowaniu  przestrzennym plan  miejscowy  powinien  być
sporządzony w skali 1:1000 zaś przedłożony plan jest w skali 1:1500
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Projekt miejscowego planu został sporządzony i wyłożony w skali 1:1000,
a więc zgodnie z ustawą o planowaniu.
Stwierdził że, 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie trzecią uwagę

Nie uwzględnia się w części: pierwszej, trzeciej, piątej, ósmej i dziewiątej
uwagi'••••.••'.'" -   •' •'•  ^     z dnia 07.10.2014r.

(uwaga składa się z dziewięciu części):
-1.3.a - część 1 - wprowadzenie w projekcie planu zapisu o uwzględnieniu
dotychczasowego przeznaczenia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 dla terenu 1U

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Art. 10 ustawy o planowaniu nie dotyczy planów miejscowych tylko studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygniecie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
1.3,b - część 3 -  zdefiniowanie użytych w projekcie planu pojęć

analogicznie do definicji zawartych w studium
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Niemożliwe jest zdefiniowanie użytych w projekcie pojęć jak w studium.
Definicje ze studium nie są stosowane w miejscowym planie ze względu na

różne typy tych dokumentów.
Stwierdził że, 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-1.3.c - część 5 - usunięcie zakazu zawartego w 12 pkt 2

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W przypadku usunięcia tego zakaz^ na terenach mieszkaniowych mogą się
pojawić inwestycje zawsze i potencjalnie znacząco oddziałujące na
środowisko czyli np. elektrownie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Stwierdził że, 17 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-1.3.d - część 8 - szereg nieprawidłowości niewskazanych literalnie

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:

Brak sprecyzowania czego dotyczy uwaga.
Stwierdził że, 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie

Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-1.3.e -   część 9 -   dla terenu 2U nie  ustalono parametrów dla

uzupełniającego przeznaczenia pod parkingi
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W planie miejscowym określa się jedynie wskaźniki, o których mowa w art.
15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia
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27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2015 r. poz. 199, ze zm.)).
Stwierdził   że,  17 głosami za, przy 2  głosach wstrzymujących się,
rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie czwartą
uwagę•' : -,/...

Nie uwzględnia się w części pierwszej uwagi ,• ,^

z dnia 09.10.2014 r. (uwaga składa się z dwóch części):
-1.4 - część 1 - zmiana przeznaczenia terenu działki nr 44/2 z terenu

lU/MNna2U
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi;
Brak działki o numerze ewidencyjnym 44/2.
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie uwagę piątą

Nie uwzględnia się w części: pierwszej,   trzeciej   i  czwartej   uwagi
z dnia 09.10.2014 r. (uwaga składa się z sześciu

części):
-1.5.a -    część  1  -    projekt   zagospodarowania  dotyczy  również

ul. Rodziewiczówny i Pułaskiego a ma dotyczyć tylko Długosza
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Granica i tytuł   wskazane w uchwale zatwierdzającej   miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  muszą  być  tożsame  z  uchwałą

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
Stwierdził że, 20 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-1.5.b -  część 3 -  teren oznaczony symbolem 2U nie jest dostępny
z ul. Długosza ale z ul. Rodziewiczówny, teren znajduje się w pasie drogowym
tych ulic, poprawione przez komisję oznaczenie pozwalające na budowę

obiektu usługowego pozwoli wydać decyzję dla terenu 1U
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Gmina ma prawo zmienić przeznaczenie danego terenu w stosunku do
przeznaczenia, które obowiązywało na tym terenie wcześniej,   władztwo

planistyczne gminy.
Stwierdził że, 19 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-1.5.C - część 4 - utrzymać dotychczasowe przeznaczenie gdzie można

realizować jedynie usługi podstawowe
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Wprowadza  się  przeznaczenie  1U/MN, obowiązujący  wcześniej    plan
miejscowy nie ogranicza! przeznaczenia jedynie do usług podstawowych.
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
Wyłożenie nr 2
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie pierwsza

uwagę.
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Nie uwzględnia się w części: drugiej (lit. d, h, i), piątej, szóstej, siódmej
i ósmej uwagi- -    złożonej w dniu

11.05.2015 r. (uwaga składa się z ośmiu części):
-2.1.a - część 2 (lit. d) - wprowadzenie zapisu dotyczącego zakazu pokrycia

dachów materiałami niebezpiecznymi dla środowiska i ludzi np. azbest lub
łatwopalnymi np. słoma
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W planie miejscowym reguluje się tylko w razie potrzeby kolorystykę
budynku i rodzaj pokrycia dachowego, z punktu widzenia kompozycji
urbanistycznej nakaz pokrycia materiałem dachówkopodobnym jest dla tego
terenu zasadny, kwestię możliwości pokrywania azbestem oraz łatwopalności

regulują przepisy odrębne, wobec powyższego taki zapis w planie jest zbędny.
Stwierdził że, 19 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się,
rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-2.1.b - część 2 (lłt. h) - brak akceptacji dla zapisów 17 ust. 2 i ust. 3,

dotyczących terenów oznaczonych symbolem 1U/MN i 3U/MN
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Niejasna treść uwagi, akceptacja uwag powyżej powoduje, iż ta część uwagi
staje się bezzasadna.
Stwierdził że, 18 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się,
rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-2.1.C - część 2 (lit. i) -  rozważenie dot. zasad w zakresie zabudowy,

zagospodarowania i kształtowania ładu dla terenu 3U/MN
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Rozważono zapisy, wg autora planu są prawidłowe i nie wymagają zmiany.
Stwierdził że, 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-2.1.d - część 5 - ustalenie w 14 ust. 3 pkt 3 obowiązku urządzenia miejsc
parkingowych w minimalnej ilości jednego miejsca parkingowego na każde
rozpoczęta 40-50 m2 powierzchni użytkowej usług lub na każde rozpoczęte
30 m2 powierzchni usługowej obejmującej powierzchnię, na której świadczy
się usługi, powierzchnię magazynów i pomieszczeń biurowych, z wyłączeniem
pomieszczeń socjalnych, sanitariatów, szatni i garażu
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Brak możliwości uwzględnienia w części dotyczącej miejsc parkingowych
odnoszących  się  do  powierzchni usługowej    gdyż brak jest  definicji
"powierzchni usługowej", a ustalenia planu muszą być zgodne z przepisami

prawa.
Stwierdził że, 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie

Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-2.1.e -  część 6 -  zwiększenie powierzchni dopuszczalnych urządzeń

reklamowych na terenach oznaczonych symbolem U/MN do 3 m2 w obrysie
zewnętrznym i zwiększenie łącznej powierzchni tych urządzeń do 5 ma
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Uwaga niezgodna ze wskazaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej.
Stwierdził że, 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie

Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.



-2.1.f -   część 7 -   usunięcie zapisu 12 ust.  2 dotyczącego zakazu

realizowania wskazanych tam przedsięwzięć
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W przypadku usunięcia tego zakazu na terenach mieszkaniowych mogą się
pojawić  inwestycje zawsze  i  potencjalnie  znacząco  oddziałujące  na
środowisko, np. elektrownie, powtórzenie uwagi z pierwszego wyłożenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2016
r. poz. 71).
Stwierdził że, 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-2.1.g - część 8 - zmiana treści 11 pkt 1 i pkt 2 poprzez umieszczenie

zapisu" na terenach (terenie) oznaczonym symbolem U/MN (KS) " po zapisie
dotyczącym ustaleń powierzchni urządzeń reklamowych

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Proponowany zapis niezgodny jest z zasadami dobrej legislacji, zasadami
techniki prawodawczej,  a plan nie może zawierać ustaleń wariantowych
i niejednoznacznych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U z 2016 r. poz.

283).
Stwierdził   że,  17 głosami za,  przy 2  głosach wstrzymujących się,
rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie drugą uwagę

Nie uwzględnia się w części: pierwszej, drugiej (lit. c), trzeciej (lit. a, b)
i czwartej uwagi .     ."    złożonej w dniu 18.05.2015 r.

(uwaga składa się z czterech części):
-2.2.a - część 1 - z 12 pkt 6 wykreślić słowo "usługowej"

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
W przypadku przyjęcia innej kwalifikacji terenu (jak dla zabudowy
mieszkaniowej) część dopuszczonych planem usług nie będzie mogła być
zrealizowana, ze względu na ograniczenia hałasowe.
Stwierdził że, 20 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-2.2.b - część 2 (lit. c) - zmienić zapisy w 17 na: „17.1 Dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KS ustala się przeznaczenie

podstawowe - tereny obsługi komunikacji zajmujące 100% powierzchni
działki. 2.  Dla terenu oznaczonego  symbolem 1U/MN ustala się
przeznaczenie: 1) podstawowe - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej

jednorodzinnej,   2) uzupełniające: dla terenu 1U/MN -  tereny obsługi
komunikacji zajmującej mniej niż 50% powierzchni działki"
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Ustalenia przeznaczenia zostały zapisane w planie poprawnie, ponadto nie

należy umieszczać w jednym paragrafie dwóch różnych przeznaczeń.
Stwierdził że, 19 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-2.2.C - część 3 (lit. a) - do zapisu 18 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 zapis w ust. 1
zmienić na zapis " Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
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2U/MN ustala się  przeznaczenie  podstawowe  teren usług bytowych
i mieszkaniowej jednorodzinnej
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Przeznaczenia  w planie  ustalone  są  poprawnie,  brak  możliwości
wprowadzenia zaproponowanego zapisu "usługi bytowe", która to definicja
nie funkcjonuje w prawie i budzi wątpliwości interpretacyjne.
Stwierdził że, 19 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione
przez radę.
-2.2.d - część 3 (lit. b) - zapis w ust. 3 pkt 3 zmienić na zapis " lokalizacja
nowego budynku lub obecnego budynku po ewentualnej   przebudowie
w odległości od granicy działki wg istniejącej legalnej zabudowy
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Plan miejscowy ma prawo ustalić możliwość lokalizacji zabudowy w granicy
działki (ze względu na istniejące zagospodarowanie), ponadto proponowany
zapis narusza zapisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422).
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-2.2.e - część 4 - na terenie 1KS wyznaczyć drogę dojazdową z działki

nr 43/5 do ul. Pułaskiego
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Ze względu na bezpośrednie położenie przy skrzyżowaniu (brak możliwości
włączenia drogi) oraz drogę publiczną zaplanowaną w obowiązującym planie
miejscowym dla sąsiedniego terenu, z której   działka nr 43/5 będzie
obsługiwana.
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie trzecią uwagę

Nie  uwzględnia się w całości uwagiz dnia
18.05.2015 r.,
-2.3, - na terenie 1KS wyznaczyć drogę dojazdową z działki nr 43/5 do
ul. Pułaskiego
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Ze względu na bezpośrednie położenie przy skrzyżowaniu (brak możliwości
włączenia drogi) oraz drogę publiczną zaplanowaną w obowiązującym planie

dla sąsiedniego terenu, z której działka nr 43/5 będzie obsługiwana.
Stwierdził że, 17 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.

Wyłożenie nr 3
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie  uwagę
pierwszą• . •       •
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Nie uwzględnia się w części: pierwszej (lit. a, b), drugiej i trzeciej (lit. a, b)
uwagi/złożonej   w dniu
18.01.2016 r. (uwaga składa się z pięciu części):
-3.1.a - część 1 (lit. a) - zmiana ustaleń w 8 pkt 2 - zmiana oznaczenia

1definicji terenu U/MN
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Obecny zapis w uchwale jednoznacznie wskazuje podstawowe przeznaczenie

terenu.
Stwierdził   że,  15 głosami za, przy  1  glosie  przeciwnym i 1 głosie
wstrzymującym się, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione przez

radę.
-3.1.b - część 1 (lit. b) - zmiana ustaleń w 8 pkt 2 - zmiana zapisu " usługi
" na „zabudowa usługowa rozumiana jako zabudowa w której realizowane są

usługi"
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Obecny zapis w uchwale jednoznacznie wskazuje podstawowe przeznaczenie

terenu.
Stwierdził że, 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-3.1.C -   część 2 -  doprecyzowanie ustaleń w 11 pkt  1  "na terenie

oznaczonym symbolem U/MN o powierzchni jednostkowej nie większej niż
2m2 w obrysie zewnętrznym oraz łącznej powierzchni wszystkich szyldów

zlokalizowanych na jednej działce nie większej niż 4 m2"
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Zapis określający zasady lokalizacji szyldów reklamowych na terenie 1U/MN
jest właściwy i nie budzi wątpliwości.
Stwierdził   że,  17 głosami za,  przy 2  głosach wstrzymujących się,
rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-3.1.d - część 3 (lit. a) - doprecyzowanie ustaleń w 14 ust. 3 pkt 2 -

urządzenie minimum jednego miejsca parkingowego wliczając w to garaż, na

mieszkanie  dla budynków w zabudowie jednorodzinnej    (dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Zmiana szyku zdania nie zmienia w tej  sytuacji sensu merytorycznego.
Uwzględnienie w zakresie wprowadzenia w nawiasach przeznaczeń terenów
jest niemożliwe. Ilość miejsc parkingowych odnosi się do funkcji zabudowy
a nie do przeznaczenia terenu.
Stwierdził że, 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-3.1.e - część 3 (lit. b) - doprecyzowanie ustaleń w 14 ust. 3 pkt 3 -
urządzenie minimum jednego miejsca parkingowego, wliczając w to garaż, na

każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług ( dla terenów zabudowy
usługowo-mieszkaniowej)
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Zmiana szyku zdania nie zmienia w tej sytuacji sensu merytorycznego.
Uwzględnienie w zakresie wprowadzenia w nawiasach przeznaczeń terenów
jest niemożliwe. Ilość miejsc parkingowych odnosi się do funkcji zabudowy

a nie do przeznaczenia terenu.



Stwierdził   że,  14 głosami za, przy  2  głosach wstrzymujących sie,
rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie drugą uwagę

Nie uwzględnia się w całości uwagi•złożonej
w dniu 20.01.2016 r. (uwaga składa się z siedmiu części):
-3.2.a - część 1 (lit. a) - zmiana ustalenia w 8 pkt 1  - zastąpienie
wyrazami" z urządzeniami" wyrazami "z obiektami i urządzeniami"

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Zapisy określające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób
jednoznaczny wskazują podstawowe przeznaczenie terenu.
Stwierdził że, 16 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-3.2.b - część 1 (lit. b) - zmiana ustalenia w 8 pkt 2 - wykreślenie wyrazów
" lub będące zamiennym sposobem zagospodarowania terenu"

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Zapisy określające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób
jednoznaczny wskazują podstawowe przeznaczenie terenu.
Stwierdził że, 18 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione
przez radę.
-3.2.c - część 2 - utrzymanie oznaczeń terenów z wcześniejszych wersji

projektu - dziadka nr 44/4 jako 1U, działka nr 43/5 jako 2U/MN, działka nr

44/5, 43/2, 44/6 jako 2MN
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Po drugim wyłożeniu planu Burmistrz Nysy uwzględnił uwagę

1 '   o połączeniu terenów.
Stwierdził że, 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-3.2.d - część 3 - wykreślenie ustalenia zawartego w 12 pkt 6 i prawidłowe

zakwalifikowanie  istniejącej    zabudowy  mieszkaniowej    pod  względem

akustycznym
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Tereny zostały zakwalifikowane prawidłowo w stosunku do planowanego

przeznaczenia.
Stwierdził że, 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, rozstrzygnięcie
Burmistrza zostało uwzględnione przez radę.
-3.2.e - część 4 - wykreślenie ustalenia w 10 ust. 2 pkt 2 i wprowadzenie
ustalenia "  zakaz  lokalizowania obiektów tymczasowych i obiektów

wybudowanych na stałe (zakaz dotyczy budowy)
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Zakres  możliwych inwestycji   regulowany jest  przez  przepisy ustawy
o drogach publicznych oraz wskazane tu przeznaczenie terenu (droga

publiczna).
Stwierdził że, 17 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-3.2.f - część 5 - wykreślenie ustaleń w 16 ust. 3 pkt 3 i wprowadzenie

zapisu o  lokalizowaniu zabudowy w odległości od granicy określonej
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
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Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Cytowanie rozporządzenia jest niezgodne z zasadą dobrej legislacji (zasady
techniki prawodawczej),   ponadto zapis ten jest  zgodny z istniejącym
zagospodarowaniem, budynki są zlokalizowane w granicy z działką sąsiednią
i wprowadzenie zapisu o możliwości ich lokalizowania w ten sposób jest jak
najbardziej uzasadnione.
Stwierdził że, 17 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-3.2.g - część 6 - wykreślenie ustaleń w 17 ust. 1 pkt 1 i wprowadzenie
zapisu " podstawowe: tereny zabudowy usług podstawowych o działalności

nieuciążliwej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Przeznaczenie podstawowe wskazane w projekcie uwzględnia wcześniejsze
rozstrzygnięcia Burmistrza, więc zmiana stanowiska jest nieuzasadniona.
Stwierdził że, 15 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
-3.2.h - część 7 - wykreślenie ustaleń w 19 ust. 4
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi:
Kwestionowane ustalenie rozmieszczenia celu publicznego wynika z art. 4

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stwierdził że, 16 głosami za, rozstrzygnięcie Burmistrza zostało uwzględnione

przez radę.
Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywołuje skutków polegających na konieczności
ponowienia jakiejkolwiek z czynności, o których mowa w art.  17 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana

Długosza.
Stwierdził, że uchwała została podjęta 17 głosami za.
Uchwała nr XIX/291/16 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 10 min przerwy.
Burmistrz K.Kolbiarz zaprosił do obejrzenia efektów niedawnej
międzynarodowej konferencji młodych architektów, która odbyła się
w Nysie. Motywem głównym prac studentów PWSZ była rewitalizacja nyskich
fortów. Zakres prac przedstawił wykładowca na PWSZ -,
który podkreślił, że studenci w mądry sposób podeszli do zagadnienia
odnowienia i zagospodarowania fortów i terenów przyfortecznych.

Po przerwie
Zgodę na wcześniejsze wyjście z sesji otrzymała radna J.Trytko - Warczak.

Ad 5.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wyjaśnił,   że  wcześniej   zostały
dołączone trzy materiały dodatkowe, natomiast wszystkie te trzy materiały

zostały wpisane obecnie w jeden.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że Komisja pozytywie zaopiniowała projekt uchwały.
Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił zmiany zaproponowane w projekcie
uchwały, zawarte w materiale dodatkowym, natomiast Dyrektor Gminnego

Zarządu Oświaty A.Fujarczuk przedstawił zmiany w budżecie dotyczące

oświaty.
Zapytania w temacie ww. uchwały zadali radni: J.Chabiński, P.Wojtasik
P.Smoter, S.Czepiel oraz D.Pięch.
Odpowiedzi udzielili: Sekretarz Miasta M.Lisoń, zastępca burmistrza

M.Rymarz oraz burmistrz K.Kolbiarz.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał  pod głosowanie uchwałę
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.

Stwierdził,   że uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie
przeciwnym i 3 wstrzymującymi się.

Uchwała nr XIX/292/16 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 5.8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady
Miejskiej  w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S. Czepiel
poinformował, że Komisja pozytywie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej  prognozy
finansowej na łata 2016 - 2029.
Stwierdził,   że uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie
przeciwnym i 5 glosach wstrzymujących się.
Uchwała nr XIX/293 /16 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Obrady opuścił radny J.Czuchraj. Pozostało na sali 18 radnych.

Ad. 5.9
Podjęci uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę Nysa warunków do
osiedlenia  się  na  terenie  Nysy rodzinie  polskiego pochodzenia
ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi.
Przewodniczący Komisji   Oświaty i Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Kamuda poinformował, że Komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S. Czepiel
poinformował, że Komisja również pozytywie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna  Danuta  Wąsowicz-Hołota  zapytała  o  szczegóły  dotyczące
sprowadzanej rodziny.
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Miasta M.Czepil. Poinformowała, że wszystko
jest już gotowe. Dla rodziny przygotowane jest mieszkanie na ulicy
Zwycięstwa, Powiatowy Urząd Pracy będzie pośredniczył w zatrudnieniu. Do
Nysy trafi trzyosobowa rodzina. Ojciec jest z zawodu budowlańcem, matka
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artystką, a syn aktualnie studiuje, ale deklaruje, że może podjąć pracę
w budownictwie.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę Nysa warunków do osiedlenia

się na terenie  Nysy rodzinie polskiego pochodzenia ewakuowanej   ze
wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi.
Stwierdził,  że uchwała została podjęta 16 głosami za.

Uchwała nr XIX/294/16 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 5.10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2016 wykazu kąpielisk
położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.

Przewodniczący  Komisji    Kultury  i  Kultury  Fizycznej    A.Zelent
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Została
wniesiona jedna uwaga, lecz ze względów proceduralnych nie można jej
uwzględnić.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S. Czepiel
poinformował, że Komisja pozytywie zaopiniowała projekt uchwały.

Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia na rok 2016 wykazu kąpielisk położonych na
terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.
Stwierdził, że uchwała została podjęta 18 głosami za.
Uchwała nr XIX/295/16 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 5.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/15 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji
Społecznej w Nysie".
Przewodniczący Komisji   Oświaty i Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował,  że Komisja pozytywnie „jednogłośnie" zaopiniowała projekt

uchwały.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Urbanistyki i Rolnictwa G.Samborski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/15 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia samorządowego
zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Nysie".
Stwierdził,  że uchwała została podjęta jednogłośnie" 18 głosami za.

Uchwała nr XIX/296/16 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 5.12
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa
od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z/s w Warszawie, praw
do nieruchomości położonej w Nysie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to nowy projekt uchwały, który nie
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był  opiniowany przez komisje, opiniowany był   podobny projekt  przez
Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów (zaopiniowany pozytywnie)
oraz Komisję Urbanistyki i Rolnictwa.
Zastępca Burmistrza M.Rymarz przedstawił wyjaśnienia odnośnie nowego
projektu uchwały.
Na zapytanie radnej D.Wąsowicz-Hołoty dotyczące zapisu w uzasadnieniu
uchwały odpowiedział z-ca burmistrza M.Rymarz.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Polskich
Kolei  Państwowych  Spółki Akcyjnej    z/s w Warszawie,  praw do
nieruchomości położonej w Nysie.

Stwierdził,  że uchwała została podjęta jednogłośnie" 18 głosami za.
Uchwała nr XIX/297/16 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 5.13
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od
osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonej w Kubicach

(dot.dz.nr 123/6).
Zastępca Przewodniczącej Komisji Urbanistyki i Rolnictwa G.Samborski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie  odpłatnego  nabycia przez Gminę Nysa od osób

fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonej w Kubicach (dot.dz.nr

123/6).
Stwierdził,  że uchwała została podjęta jednogłośnie" 18 głosami za.
Uchwala nr XIX/298/16 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. 5.14
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz.
nr 123/8 poł. w Kubicach).
Zastępca Przewodniczącej Komisji Urbanistyki i Rolnictwa G.Samborski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 123/8 poł.

w Kubicach).
Stwierdził,  że uchwała została podjęta jednogłośnie" 18 głosami za.
Uchwała nr XIX/299/16 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 5.15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej w Nysie do
Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia
w rozkładzie jazdy 2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku
Kamieniec Ząbkowicki - Nysa.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywie zaopiniowała projekt uchwały.

Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej w Nysie do Marszałka
Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia  w rozkładzie jazdy
2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki
- Nysa.

Stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie" 18 głosami za.
Uchwała nr XIX/300/16 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. 5.16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Nysie do
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia

w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej
nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój- Kłodzko-Nysa-
Katowice-Kraków".

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywie zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Nysie do Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy

2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej   nr  137 (Magistrala
Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój- Kłodzko-Nysa-Katowice-Kraków".

Stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie" 18 głosami za.
Uchwała nr XIX/301/16 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. 5.17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XTV/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.
Jest to uchwała, która została wprowadzona do porządku obrad.
Radna C.Lichnowska poparła wcześniejszą uwagę radnego P.Wojtasika,

aby dopisać  do treści uchwały „i gimnazjalnych" ponieważ dzieci ze szkół
gimnazjalnych jeżdżą na różne rodzaje zawodów, na kąpielisko, na boisko
Orlik dlatego uchwała powinna rozszerzać darmowe przejazdy także dla
dzieci gimnazjalnych.
Przewodniczący Rady zadał pytanie wnioskodawcy - Burmistrzowi czy taki
zapis może być dodany.
Burmistrz K.Kolbiarz odpowiedział,  że zgadza się na dodanie takiego
zapisu.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie poprawkę
polegającą na zmianie treści  1 pkt 8 w tabeli i nadanie nowego brzmienia
poprzez dodanie  zapisu „dzieci uczęszczające do szkół  podstawowych
i gimnazjalnych" pozostała część treści uchwały pozostanie bez zmian.
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Stwierdził, że poprawka została wprowadzona jednogłośnie" 18 głosami za.
zapisu.

Następnie Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie
projekt 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
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień
międzygminnych wraz z poprawką.

Stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie" 18 głosami za.
Uchwała nr XIX/302/16 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

W dalszej części obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wprowadzenie jeszcze jednego, nowego projektu uchwały do wniosku
radnego D.Pięcha, w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie.
Stwierdził, że 15 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu,
zatem porządek obrad został rozszerzony jako punkt 5 podpunkt 18.

Ogłoszono 5 min przerwy

Na sali jest 17 radnych. Radny A.Zelent zwolnił się z dalszej części obrad.

Ad. 5.18

Przewodniczący Rady odczytał   projekt  uchwały, ponieważ nie był  on
wcześniej dostępny.

Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Nysie.
Stwierdził,   że uchwała została podjęta 16 głosami za, przy 1 głosie
przeciwnym.

Uchwała nr XIX/303/16 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad. 6

Informacja z działalności międzysesyjnej  Burmistrza Nysy, stanowi
załącznik nr 31 do protokołu.

Radny P.Wojtasik zapytał o wydarzenie, które nie jest ujęte w informacji,
a dotyczy przetargu na wywóz odpadów z terenu gminy Nysa. Kiedyś zostało
to bez przetargu powierzone firmie EKOM, teraz został ogłoszony przetarg.

Co się stało, że doszło do tego przetargu, bo jakby te argumenty były
sensowne, żeby to powierzać bez przetargu, bo to są nasi pracownicy nasza
firma. Czy ktoś się temu przeciwstawił, co się stało?

Zastępca Burmistrza P. Bobak wyjaśnił, że na dzisiaj jesteśmy w trakcie
procedury wyłonienia wykonawcy w drodze jednak przetargu
nieograniczonego, ponieważ kwestia związana ze zmiana przepisów

dotyczących wejścia tzw. procedury In house nieco się przedłużały, bo te
zmiany miały być  zatwierdzane w kwietniu. Zdecydowaliśmy jednak,

28



29

że będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony zgodnie z art.  39 Prawa
Zamówień Publicznych.
Ponieważ do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżenia
wniosła firma.   Spotkaliśmy się w Krajowej Izbie Odwoławczej. Tam
uwzględnione zostały pewne zapisy, jesteśmy w trakcie zmiany specyfikacji,
ale też czekamy na to orzeczenie KIO. Jesteśmy w trakcie procedury, jeżeli to
orzeczenie do nas dotrze wtedy naniesiemy stosowne zmiany i ta procedura

będzie kontynuowana. Mamy nadzieję, że do przetargu przystąpi firma
EKOM. Natomiast jest zapis w umowie, który mówi o tym, że jeżeli wejdzie
procedura In house a pan prezes zechce z tej procedury skorzystać wtedy,

kiedy wygra inny wykonawca po pół roku będziemy mogli powierzyć to
zadanie własnej spółce. Myślę, że oferta firmy EKOM jak do tej pory była
konkurencyjna w stosunku do innych wykonawców i myślę, że nie będzie
żadnego zagrożenia. Nawet jeśli z tego In house nie skorzystamy to będziemy
mogli zawrzeć umowę z firmą EKOM co prawda rozstrzygnie to postępowanie
przetargowe. Nie ma pewności jaką ofertę zaproponuje pan prezes natomiast
jeśli będzie chciał skorzystać z procedury tzw. In house temat będzie otwarty.
Sytuacja z EKOME-m o tyle jest skomplikowana, że tam z tego co się
orientuję jest wymagany warunek bodajże 90 % usług musi być świadczone
dla założyciela spółki, dla właściciela. EKOM nie spełnia tego warunku z tego
tytułu, że świadczy też usługi na zewnątrz i żeby skorzystać z procedury tzw.
zamówienia z wolnej ręki, gdzie będzie to możliwe jak wejdą przepisy i będą
obowiązywać wtedy będzie musiał powołać tzw. spółkę „córkę". Burmistrz

powiedział, że nie orientuje się jak wygląda proces takiej spółki „córki",
to wszystko jest w gestii pana prezesa.

Radny  G.Samborski zapytał    o  wizytę  firmy  z  Warszawy  prosi
0przybliżenie tematu oraz zapytał o Klub Siatkarski, gdzie wie, że powstało
nowe stowarzyszenie, a Prezesem jest  .Radny również
poprosił o więcej informacji na temat tego nowego Stowarzyszenia.

Burmistrz Nysy K.Kolbiarz wyjaśnił, że odbyło się spotkanie przedstawicieli
Ministerstwa Finansów Departamentu Inwestycji.   Spotkanie odbyło się
w Starostwie  dotyczyło ono   uruchomienia od 1 stycznia Centrum

Mandatowego, jest to robocza nazwa Centrum Windykacji  i  Należności
Skarbowych. To jest jedyna instytucja w Polsce, która niemal na pewno, bo

jeszcze wciąż nie mają potwierdzenia na piśmie będzie miała miejsce w Nysie
w budynku Starostwa. Uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta
przez radnych powiatu. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie, bo jesteśmy już
bardzo, bardzo blisko. Jeżeli się uda to dla Nysy będzie to największe
wydarzenie gospodarcze w okresie 10 lat,  bo jest to centrum, które od

1stycznia 2017 roku zatrudni 100 osób, a docelowo 300 tak, że
w kontekście 2-3 lat będziemy mieli jednego z najlepszych pracodawców, bo
jest to pracodawca rządowy preferuje świetne wynagrodzenie jak na warunki
nyskie, mówimy o kwocie 4800 zł brutto jako średnia płaca, a w podatku PIT
będziemy mieli kilkaset tysięcy złotych rocznie wpływu do kasy gminy. Było
to ponad 3 godzinne spotkanie, panie wyjechały do Warszawy i będą
rekomendować uruchomienie centrum w Nysie. To się będzie nazywało Izba
Skarbowa nr 1 w Opolu Oddział  Zamiejscowy w Nysie, robocza nazwa
Centrum Mandatowe.
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Jeżeli chodzi o Klub sportowy Nysa, faktycznie powstało Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych „Aktywna Nysa", prezesem jest Pan Jacek Jaczenia,
jest to Stowarzyszenie, które będzie kontynuowało prowadzenie nie tyle

Klubu Siatkarskiego, ale również będzie miało wpływ na pracę Polonii Nysa,
bo chcemy, aby to Stowarzyszenie przy współpracy z miastem nadzorowało

i tworzyło nową jakość w sporcie masowym, czyli tym najbardziej
popularnym, siatkówka, piłka nożna z naciskiem na siatkówkę. Plany są

ambitne. W przyszłym roku powstaje hala, która spełnia wszelkie warunki
techniczne, aby startować, występować w plus lidze. Myślę, że w ciągu 2-3
lat taki awans Nysa uświadczy. Pan Jacek Jaczenia jest tak znany

w środowisku siatkarskim i z tego co wiem nie ma nikogo kto mówiłby
o tym, że jest to nietrafiony wybór, taka była wola Stowarzyszenia. Pan Jacek
Jaczenia Stowarzyszenie prowadzi, zaczyna od maja. Jest bardzo płynne

przejęcie licencji od obecnego Stowarzyszenia, które świetnie współpracuje
z nowym Stowarzyszeniem. Przekazanie licencji będzie za kilka dni,
zgłoszenie do rozgrywek, będą nowi siatkarze nowe aspiracje zapewne
wyższe, bo Klub celuje w pierwszą czwórkę w pierwszym sezonie pierwszej
ligi, a potem mocna walka o awans do plus Ligii.

Radny D.Pięch zapytał o wyjazd grupy radnych i burmistrza do Ingelheim
czy doszło tam do jakichkolwiek rozmów gospodarczych. Radny powiedział,
że nie było go w tej grupie, ale gdyby był to zabiegałby o kontakty
z kierownictwem firmy farmaceutycznej, która jest olbrzymim
pracodawcą w Ingelheim .
Ponadto radny zapytał o parking . NZN przy jeziorze, ponieważ ma

informacje od mieszkańców, że tam od końca kwietnia jest pobierana opłata.
Radny prosi o informacje w tym temacie.

Burmistrz Nysy K.Kolbiarz wyjaśnił, że w przyszłym roku Nysa wraz
z Ingelheim będzie obchodzić 15 lecie partnerstwa, które zostało podpisane
jeszcze w czasach kiedy Burmistrzem był Pan Ryszard Rogowski. Wizyta
składała się z trzech grup, części radnych, części urzędników i części
mieszkańców. Mieliśmy prezentację na temat firmy. ..   , na temat

współpracy z Ingelheim, na temat propozycji rozwinięcia współpracy, która
moim zdaniem jest bardzo dobra, to są mieszkańcy, to jest młodzież, to jest
sport, to jest edukacja. Moim zdaniem na dzisiaj nie ma żadnych możliwości,
aby firmy niemieckie produkcyjne weszły do Polski i do Nysy nie ma na to
cienia szansy. Mercedes Jawor inwestycja rządowa jedyna w ostatnich latach

poza montownią volkswagena natomiast już nieraz byliśmy z ówczesnym
Przewodniczącym D.Pięchem w innym miejscu w Niemczech i wiadomo, że
jeśli Niemcy doprowadza do tego, że jakakolwiek firma zainwestuje poza
Niemcami to liczą się złym odbiorem przez własne społeczeństwo. Tam się
bardzo mocno wspiera firmy, które zostają w Niemczech. Przeniesienie

produkcjido Polski nie jest możliwe, to są mrzonki.
Co do parkingu przy jeziorze, opłaty nie są pobierane od samochodów
osobowych. Opłaty są pobierane od Tirów, w wysokości 20zł za 12 godzin,
w tym, jest możliwość na prysznic. Dla samochodów osobowych w tym roku
opłat nie będzie, w przyszłym zapewne też nie, bo takiej potrzeby nie ma.
Musimy też zmodernizować funkcjonowanie jeszcze NOR-u, ale za chwilę

Agencji Rozwoju Nysy pod kątem podniesienia szlabanu i wpuszczenia tam



ludzi, ponieważ pobieranie opłat za wejście na ośrodek jest absurdalne i nad
tym pracujemy.
Radny D.Pięch stwierdził, że jeżeli chodzi o parking to jest to bardzo dobra
wiadomość,  natomiast  w temacie  firmy, wiadomym jest,

że przeniesienie produkcji jest sprawą niemożliwą, ale jak choćby współpraca
laboratoryjna lub inna, trzeba zabiegać o kontakty z tą firmą oraz z firmami
z innych miast.
Zastępca burmistrza M.Rymarz uzupełniając informację, powiedział, że
prowadził w kuluarach dyskusje z byłym burmistrzem Ingelheim. Rynek
pracy nyski nie jest adekwatny do potrzeb ..i bardziej firma ta
mogłaby zabrać kilku wykształconych farmaceutów do Niemiec.  Jest
natomiast w mieście Ingelheim doskonały producent grillów i tutaj jest
większa możliwość przeniesienia część produkcji do Nysy.
Radny J.Chabiński potwierdził wcześniejsze wypowiedzi, że firmy niemieckie
nie są zainteresowane przeniesieniem produkcji do Nysy.
Radny D.Pięch uzupełniając powiedział, aby pamiętać o odbywających się
w lutym w mieście Liidinghausen targach budowlany, nasze miasto powinno
w nich uczestniczyć.
Radny P.Wojtasik dodał  uwagę, odnośnie powrócenia do zwyczaju, tu
zwrócił się do pani rzecznik, relacji z tych wyjazdów oraz relacji ze spraw
bieżących. Zadał   również pytanie,  czy obecnie  w jednostkach gminy
prowadzona jest kontrola zewnętrzna lub wewnętrzna. A także radny zapytał,
0wizyty Burmistrza u konserwatora zabytków w Opolu.
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz co do kontroli w jednostkach zewnętrznych
1wewnętrznych, Burmistrz nie ma takiej wiedzy. Plotki o kontroli w Centrum

Integracji Społecznej są tylko plotkami. Co do wizyt u pani konserwator,
wizyty te dotyczą realizacji inwestycji spółki Dekada na terenie byłej MZK,
nie ma tu czego ukrywać, są to wizyty jawne, przy świadkach w kilka osób.
Celem tych wizyt jest dbałość o to, aby budynek Dekady był obiektem
ładnym. Ostatnia z wizyt odbyła się kilka dni temu, brało w niej udział kilka
osób z Urzędu Miasta, omówiony został każdy punkt, który pojawił się
w uzgodnieniach. Uzgodnienia te były spóźnione i nie musiały być brane pod
uwagę, ale chcemy punkt po punkcie wypełnić oczekiwania konserwatorskie.

W inwestycji tej jest bardzo duża wartość dla Nysy, czyli 450 miejsc pracy,
dlatego musi być ona miastotwórcza. Budynek Dekady musi budzić podziw,
a nie wstyd dla miasta.

Ad. 7
Sprawozdanie   z   monitoringu   wskaźników  realizacji     celów
strategicznych, "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za
rok 2015.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował, że wszystkie komisje
rady zapoznały się ze Sprawozdaniem z monitoringu wskaźników realizacji
celów strategicznych, "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za

rok 2015.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego sprawozdania.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie Sprawozdanie
z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych, "Strategii Rozwoju

Gminy Nysa na lata 2014-2023 za rok 2015.
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Stwierdził, że 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się Sprawozdanie
zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2015".
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował, że Komisja Oświaty
i Spraw Socjalnych, a także Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
zapoznały się ze Sprawozdaniem z monitoringu wskaźników realizacji celów
strategicznych, "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za rok

2015.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego sprawozdania.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie Sprawozdanie
z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne
w sferze pożytku publicznego w roku 2015".
Stwierdził, że 17 głosami za, sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad. 9
Sprawozdanie   z   realizacji     Gminnego   Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa w 2015r.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował,   że  tutaj    także

Komisja  Oświaty  i  Spraw Socjalnych  oraz  Komisja  Rozwoju
Gospodarczego i Finansów zapoznały się ze Sprawozdaniem z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nysa w 2015r.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego sprawozdania.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych dla Gminy Nysa w 2015r.
Stwierdził,   że  15 głosami za,  przy  2  głosach wstrzymujących się,
sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad. 10
Informacja  z  działalności  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Nysie
za 2015r.
Przewodniczący Komisji   Oświaty i Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała Informację z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2015r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała Informację z działalności

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2015r.
Radni nie zgłaszali zapytań do przedłożonej informacji.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie
Informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2015r.
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Stwierdził,  że Informacja została przyjęta 16 głosami za, przy 1 głosie

wstrzymującym się.
Informacja stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ad. 11
Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.
Przewodniczący Komisji  Oświaty i Spraw Socjalnych J. Chabiński
poinformował,   że  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Ocenę
zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S. Czepiel
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała Ocenę zasobów pomocy
społecznej wraz z rekomendacjami.

Radni nie zgłaszali zapytań do przedłożonej oceny.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie

Oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.

Stwierdził, że 17 głosami za, Ocena została przyjęta.
Ocena zasobów stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad. 12
Sprawy różne, wolne wnioski

1.Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował, że w piątek
o godz. 15.00 w sali 200 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulic
Kolejowej, Drzymały i Piastowskiej.

2.Wpłynęła od Burmistrza Nysy prośba o wskazanie dwóch osób do
kapituły  konkursu „Perły  Nysy  2016". Przewodniczący  Rady
P.Nakonieczny bez głosów sprzeciwu wytypował radną D.Pasiekę oraz

J.Trytko - Warczak do tejże kapituły.
3.Wpływają  do  urzędu apele  z  różnych jednostek samorządu

terytorialnego w sprawie powiększenia terytorium Opola. Wpłynął

aktualnie apel z Urzędu Gminy Pokój. Jest on do wglądu w Biurze
Rady. Otrzymaliśmy także apel do Rady Ministrów oraz Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych od
Rady Miejskiej  w Pruszkowie, można się z tym apelem zapoznać
również w Biurze Rady.

4.Oświadczenia majątkowe Radnych zostały przekazane w terminie,
zgodnie z ustawą zostaną one przekazane w celu weryfikacji do

Naczelnika Urzędu Skarbowego.
5.Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poprosił,   aby śledzić pocztę

elektroniczną, ponieważ zostanie skierowana do radnych informacja

odnośnie pobytu delegacji z miast partnerskich, które przybędą na Dni

Nysy.

Ad. 13
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Rady o godzinie  17:31

zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Nysie.


