
Protokół LVI/18
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 12 września 2018 roku

w godzinach 8:00 - 9:30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny o godzinie 8:00
otworzył LVI sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji bierze udział
19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista

obecności radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Sesja
rozpoczęła się od hymnu państwowego. Następnie Przewodniczący Rady
P.Nakonieczny przywitał przybyłych na dzisiejszą sesję: Burmistrza Nysy
K.Kolbiarza wraz z zastępcami P.Bobakiem i M.Rymarzem, Skarbnika Miasta
M.Lisonia, Sekretarza Miasta E.Ślimak, prezesów spółek gminnych,

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nysa (lista
obecności stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu), sołtysów (lista
obecności stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu), naczelników
i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego (lista obecności naczelników
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu), zaproszonych gości (lista
obecności stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu), mieszkańców
miasta oraz przedstawicieli mediów, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.

Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco (w trakcie sesji
został zmieniony):

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

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

5.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1)zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca

2018r.
w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
2)utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów

jednostek   samorządu   terytorialnego   zarządzonych  na  dzień

21 października 2018r.,
3)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 48 k.m. 55, obręb Górna Wieś),
4)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 46 k.m. 60, obręb Średnia Wieś),
5)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/52 k.m.2, obręb Radoszyn),
6)sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej

(dz. nr 603/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
7)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice),



8)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
gminnej (dz. nr 605/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),

9)określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu
obywatelskiego.

6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad.

Ad 2. Interpelacje radnych.
Radna J.Trytko- Warczak poinformowała o spotkaniu z mieszkańcami

Podkamienia w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 411 Nysa -
Podkamień i złożyła interpelację w temacie potwierdzenia przez burmistrza
przekazania kwoty 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji dot.
ww przedsięwzięcia.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radny G.Samborski w temacie dworca i braku koszy, ławek i toalety, wniósł
o pilną interwencję w tym temacie.

Ad 3. Wnioski radnych.
Radny P.Smoter w temacie wystąpienia do powiatu nyskiego z wnioskiem

o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Wierzbięcice na odcinku
od  drogi  wojewódzkiej     do  końca  miejscowości,  z  zapewnieniem
współfinansowania ze strony Gminy Nysa.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna D.Wasowicz- Hołota w temacie ulicy Jagiełły i pozapadanych
studzienek oraz pęknięcia na wysokości posesji nr 52, o wykonanie
odpowiednich prac w celu zapobiegania dalszego poszerzania.

Radna L.Cwaina w imieniu rolników złożyła wniosek o utwardzenie
zniszczonych dróg transportu rolnego należących do Gminy Nysa- przy
współpracy gminy , rolników i nadleśnictwa, które to są w bardzo złym stanie.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny P.Woitasik zawnioskował o zamknięcie dla ruchu ulicy Powstańców
Śląskich w niedziele i święta, gdyż w dni wolne od pracy jest tam bardzo dużo
osób spacerujących, rowerzystów i rodzin z dziećmi. Wniósł o wystąpienie do

zarządcy drogi, aby przywrócić poprzedni stan, czyli wyłączyć drogę z ruchu
w dni wolne.

Radny P.Smoter wniósł, aby wydział inwestycji zapoznał się z procedurą
przetargową Gminy Głuchołazy (zwłaszcza na wyłonienie wykonawców robót

lub dokumentacji projektowych), która to podczas przetargów odrzuca rażąco
niskie ceny realizacji danego zadania.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wniósł, aby osoby piastujące swoje
funkcje z wyboru, które w przypadku ponownego wyboru nawiązują nowy

stosunek pracy, wykorzystały zaległy urlop, a bieżący proporcjonalnie do
czasu trwania kadencji.



Ad 4
Oświadczenia radnych.

Radni nie składali oświadczeń.

Kolejno Przewodniczący Rady P.Nakonieczny na wniosek Burmistrza wniósł
o rozszerzenie porządku, poprzez wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji:

-jako punkt 5.10 projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Nysa (dz. nr 18/1). Poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały
i stwierdził, że 20 głosami „ za" porządek został rozszerzony;

-jako punkt 5.11 projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Nysa (dz.nr 18/11, 18/10, 18/7). Poddał pod głosowanie
wprowadzenie uchwały i stwierdził, że 20 głosami „ za" porządek został

zmieniony;

-jako punkt 5.12 projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nysa (Radzikowice dz. nr 464/15). Poddał pod
głosowanie wprowadzenie uchwały i stwierdził, że 21 głosami „ za" porządek

został rozszerzony.

Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:

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

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

1)zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca
2018r.
w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2)utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów
jednostek   samorządu   terytorialnego   zarządzonych  na  dzień

21 października 2018r.,
3)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 48 k.m. 55, obręb Górna Wieś),
4)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 46 k.m. 60, obręb Średnia Wieś),
5)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/52 k.m.2, obręb Radoszyn),
6)sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej

(dz. nr 603/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),



7)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
gminnej (dz. nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice),

8)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
gminnej (dz. nr 605/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),

9)określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu
obywatelskiego.

10)wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej    własność  Skarbu Państwa,  będącej    w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/1),

11)wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej    własność  Skarbu Państwa,  będącej    w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nysa (dz.nr 18/11, 18/10, 18/7),

12)wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nysa (Radzikowice dz. nr 464/15).
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad.

Ad 5.1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych.
Naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty omówiła projekt
uchwały i zakres zmian.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Stwierdził, że 20 głosami „za" jednogłośnie uchwała została podjęta.
Uchwała nr LVI/841/18 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5.2
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów

jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
2018 r. Stwierdził, że 20 głosami „za" jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVI/842/18 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 5.3
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gminnej (dz. Nr 48 k.m. 55, obręb Górna Wieś).
Przewodniczący  Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej     prawa  własności



nieruchomości gminnej (dz. Nr 48 k.m. 55, obręb Górna Wieś). Stwierdził, że
19 „za" jednogłośnie uchwała została podjęta.
Uchwała nr LVI/843/18 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 5.4
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gminnej (dz. Nr 46 k.m. 60, obręb Górna Wieś).
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski

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

w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej     prawa  własności
nieruchomości gminnej (dz. Nr 46 k.m. 60, obręb Średnia Wieś). Stwierdził, że

21 „za" jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVI/844/18 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 5.5
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gminnej (dz. Nr 1/52 k.m. 2, obręb Radoszyn).
Przewodniczący  Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej     prawa  własności
nieruchomości gminnej (dz. Nr 1/52 k.m. 2, obręb Radoszyn). Stwierdził, że

17 „za" jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVI/845/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 5.6
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa
własności nieruchomości gminnej   (dz.  Nr  603/1  k.m. 9, obręb
Domaszkowice).

Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. Nr 603/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice). Stwierdził, że 19 głosami
„za" przy 1 głosie przeciw uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVI/846/18 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 5.7
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości  gminnej   (dz.  Nr  603/2 k.m. 9, obręb
Domaszkowice).
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa   Ł.Bogdanowski

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej     prawa  własności
nieruchomości gminnej   (dz.  Nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice).



Stwierdził, że 17 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym uchwała została

podjęta.
Uchwała nr LVI/847/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 5.8
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gminnej   (dz.  Nr  605/1  k.m. 9,  obręb
Domaszkowice).
Przewodniczący  Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej    prawa  własności

nieruchomości gminnej   (dz.  Nr 605/1  k.m. 9, obręb Domaszkowice).
Stwierdził, że 18 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących uchwała została

podjęta.
Uchwała nr LVI/848/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

5.9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do
wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa   Ł.Bogdanowski

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty omówiła zmiany
zawarte w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach
budżetu obywatelskiego. Stwierdził,  że 17 głosami „za" przy 2 głosach

wstrzymujących uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVI/849/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

5.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia
służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. Nr 18/1).
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa   Ł.Bogdanowski

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

w sprawie  wyrażenia zgody  na ustanowienia  służebności  przesyłu
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu

wieczystym Gminy Nysa (dz. Nr 18/1). Stwierdził, że 19 głosami „za" przy
1 głosie wstrzymującym uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVI/850/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

5.11
Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienia
służebności  przesyłu nieruchomości  stanowiącej   własność  Skarbu



łowała:

Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. Nr 18/11,
18/10, 18/7).
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  wyrażenia zgody  na ustanowienia  służebności  przesyłu

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nysa (dz. Nr 18/11, 18/10, 18/7). Stwierdził, że 20 głosami
„za" jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała nr LVI/851/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

5.12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia
służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (Radzikowice
dz. Nr 464/15).
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Kolejno Przewodniczący wniósł o dokonanie poprawki poprzez dodanie słowa
„własność" w tytule projektu uchwały. Poddał pod głosowanie wprowadzenie

poprawki i stwierdził, że 18 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się
została dodana.
Następnie Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nysa (Radzikowice dz. Nr 464/15). Stwierdził, że
jednogłośnie, 20 głosami „za" uchwała została podjęta wraz z poprawką,

Uchwała nr LVI/852/18 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 6
Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny przypomniał o konieczności złożenia

przez radnych oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 16 września oraz

zaprosił radnych do uczestnictwa w uroczystej sesji w dniu 16 października.

Radny J.Czuchrai zaprosił na uroczyste otwarcie po remoncie przedszkola

w Hajdukach w dniu 19.09.2018r. o 12:00.

Ad 7
Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 9:30 zamknął

obrady LVI sesji Rady Miejskiej.


