
Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00
otworzyła 22 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa.
Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu oraz Prezes spółki

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Z.Konik , Główna Księgowa Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. A.Pyka, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej „EKOM" Sp. z o.o. J.Chwalenia, Prezes spółki gminnej - Nyska
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Cz.Foks, Prezes Nyskiego Zarządu
Nieruchomości Sp. z o.o B.Wyczałkowski , Naczelnik Wydziału Planowania
Przestrzennego S.Piwowarczyk, Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi

i Gospodarki Komunalnej Martyna, Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa R.Mnich.
Przewodnicząca stwierdziła, że w Komisji bierze 9 udział radnych, co wobec
uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji     wynoszącego 10 osób
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w związku z tym, że projekty
uchwał w sprawach:
1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.

2)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
zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami
Statutu wobec czego na dzisiejszym posiedzeniu nie będą omawiane.

Wobec powyższego porządek dzisiejszego posiedzenia przyjęty 7 głosami za
przy 1 glosie wstrzymującym się i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektu 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".
2.Informacja o działalności spółki gminnej - Wodociągi i Kanalizacja „AKWA"
Sp. z o.o. w 2015r.

3.Informacja o działalności spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „EKOM" Sp. z o.o. w 2015r.
4.Informacja o działalności spółki gminnej - Nyska Energetyka Cieplna Sp.
z o.o. w2015r.

5.Informacja o działalności spółki gminnej - Nyski Zarząd Nieruchomości
Sp. z o.o. w 2015r.

6.Informacja o działalności spółki gminnej - Miejski Zakład Komunikacji Sp.
z o.o. w2015r.

7.Zaopiniowanie 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.

Protokół nr 22/16
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2016r.



Ad 2.
Na zapytania radnych szczegółowych informacji    udzielał   obecny na

posiedzeniu Komisji Prezes spółki.

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  część  miasta  Nysy
w rejonie ulicy Jana Długosza.
9.Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze
bezprzetargowej  prawa  własności nieruchomości  stanowiącej   własność
Gminy Nysa (dot.dz.nr 123/8 poi.w Kubicach).
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez
Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonej

w Kubicach(dot.dz.nr 123/6)
11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej.
12.Sprawozdanie z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych
„Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za rok 2015.
13.Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę

uchwały Nr XVII/27?/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 203 roku
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.
14.Zapoznanie się ze skargą na uchwałę Rady Miejskiej  w Nysie Nr
XIV/178/15z dnia 26 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej  oraz
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 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.
15.Przedstawienie.   analizy skutków oddziaływania
budowy sklepu wielkopowierzchniowego w rejonie ulic Wolności, Kolejowej

J. Bema i Piastowskiej.
16.Zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach dot. apelu

w sprawie budowy drogi Podkamień -Niwnica.
17.Sprawy różne, wolne wnioski.

Adl.
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej K.Godyń omówiła
projekt 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja 6 glosami zaopiniowała pozytywnie projekt 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.



Komisja 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła
informację o działalności spółki gminnej - Wodociągi i Kanalizacja
„AKWA" w 2015 rok.

Informacja o działalności spółki gminnej - Wodociągi i Kanalizacja „AKWA"
Sp, z o.o. w 2015r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3.
Na zapytania radnych szczegółowych informacji udzielał obecny na

posiedzeniu Komisji Prezes spółki.

Komisja jednogłośnie przyjęła informację o działalności spółki gminnej
-Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej   „EKOM" Sp. z  o.o.

w2015roku.
Informacja o działalności spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „EKOM" Sp. z o.o. w 2015 roku, stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Ad 4.
Na zapytania radnych szczegółowych informacji udzielał obecny na
posiedzeniu Komisji Prezes spółki.

Komisja jednogłośnie przyjęła informację o działalności spółki gminnej
-Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w 2015 roku.
Informacja o działalności spółki gminnej - Nyska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. w 2015 roku, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5.
Na zapytania radnych szczegółowych informacji udzielał obecny na

posiedzeniu Komisji Prezes spółki.

Komisja 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się przyjętą
informację o działalności spółki gminnej - Nyski Zarząd Nieruchomości
Sp. z o.o. w 2015 roku.
Informacja o działalności spółki gminnej - Nyski Zarząd Nieruchomości
Sp. z o.o. w 2015 roku, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 6.
Informację o działalności spółki gminnej  - Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w 2015 roku przedstawiła obecna na posiedzeniu Komisji

Pani A. Pyka
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Komisja jednogłośnie przyjęła informację o działalności spółki gminnej
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w 2015 roku.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk omówił
projekt 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za przyjęciem 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 głosował 1 radny, przeciw głosował 1 radny, 7 radnych
wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego głosowania Komisja nie
rozstrzygnęła opiniowanego projektu uchwały.

Ad 8.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego  S.Piwowarczyk omówił
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana

Długosza.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Glos zabrała również obecna na posiedzeniu Komisji       ", która
apelowała o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana

Długosza.

Ad 9.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego  S.Piwowarczyk omówii
projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej   prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot.dz.nr 123/8

poi.w Kubicach).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot.dz.nr 123/8 poł.

w Kubicach).

Ad 10.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk omówił
projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób
fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonej w Kubicach(dot.dz.nr

123/6)
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w
sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych,
prawa własności nieruchomości, położonej w Kubicach/dot.dz.nr 123/6)



Ad 12.
Komisja przyjęła Sprawozdanie z monitoringu wskaźników realizacji celów
strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za rok

2015.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 13.
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę

uchwały Nr XVIl/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 203 roku
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.
Powyższego  tematu  komisja nie  rozpatrywała ze  względu na brak
w przedmiotowej sprawie opinii radcy prawnego oraz naczelnika wydziału.
Wezwanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 14.
Komisja zapoznała się ze skargą na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie Nr
XIV/178/15z dnia 26 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej oraz
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 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.
Skarga stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Komisja 1 głosem przeciw i 7 głosami wstrzymującymi się negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na
skargę  wniesioną  przez.na uchwałę  Nr
XIV/178/15 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia 26 listopada 2O15r.

w sprawie opłaty targowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 11.
Inspektor Wydziału Komunikacji   Społecznej   i   Promocji   M.Wacławczyk
omówiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja wnioskuje jednogłośnie o zmianę regulaminu Nyskiego
Konkursu Architektonicznego „Perły Nyskie" z uwzględnieniem jednej

kategorii budynki mieszkalne wielorodzinne ( Wspólnoty, Spółdzielnie
Mieszkaniowe i inne) w ramach posiadanych środków.

Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie uchylenia uchwały własnej



Protokołowała:
J.Chałas

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca o godzinie 1720 zamknęła

posiedzenie Komisji.

Ad 15.
Obecny na posiedzeniu Komisji.przedstawił analizę
skutków oddziaływania budowy sklepu wielkopowierzchniowego w rejonie
ulic Wolności, Kolejowej J. Bema i Piastowskiej.
Materiał w tym zakresie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 16.
Komisja zapoznała się z uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach dot. apelu
w sprawie budowy drogi Podkamień -Niwnica.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 17.
Radny A. Zelent złożył wniosek o postawienie wiaty przystankowej z ławką na

ulicy Asnyka

Radny A. Zelent złożył wniosek o naprawę nawierzchni gruntowej w okolicy
studzienki kanalizacyjno - technicznej w ulicy Kordeckiego ( Orlik-ul.

Brodzińskiego).

Radna D.Pasieka wnioskuje o zorganizowanie wspólnego placu zabaw na
podwórku Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych w obrębie
ulic Mariacka i Plac Staromiejski.

Radny K.Toruński wnioskuje o naprawę nawierzchni drogi gminnej

w Radzikowicach.


