
Protokół nr 22/16
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej

w dniu 27 października 2016 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 3 do
protokołu, oraz z-ca burmistrza M.Rymarz oraz inspektor Wydziału

Komunikacji Społecznej M.Zioło. Przewodniczący Komisji A. Zelent stwierdził,
iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji, wobec czego obrady są

prawomocne.

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Przegląd systemu komunikacji społecznej i identyfikacji wizualnej Gminy

Nysa.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania

Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy.
3.Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowską.

4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Przegląd obiektów kulturalno-sportowych na terenie Gminy Nysa - Stadion

Polonia.

Ad 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała 5 głosami projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3
Komisja zapoznała się  z  projektem uchwały w sprawie  uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowską.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Adl
Informację w temacie przedstawił z-ca burmistrza M.Rymarz oraz inspektor

Wydziału Komunikacji Społecznej M.Zioło.
Udział w dyskusji w temacie koncepcji nowej strony internetowej miasta Nysy
wziął radny P.Smoter.
Komisja złożyła wniosek aby na kolejnej  posiedzeniu komisji była
możliwość przetestowania strony przed jej uruchomieniem.
Przewodniczący Komisji   A.Zelent  wyraził   pozytywną opinią w temacie
identyfikacji wizualnej Gminy Nysa.

Ad 4
Radny R.Kamuda ponowił wniosek z sesji w sprawie wykupu przez radnych

karnetu na rozgrywki Stali Nysa.



Komisja jednogłośnie apeluje o wsparcie klubu Stal Nysa poprzez
zakupienie przez radnych karnetu na rozgrywki w sezonie 2016/2017
w zadeklarowanej kwocie.

Przewodniczący Komisji A.Zelent zaproponował złożenie wniosku
o nadanie tytułu ^Zasłużony dla Ziemi Nyskiej" dla jednego
z kandydatów: Józef Kamiński, Andrzej Biesiekierski, Andrzej Kaczmarek,
Roman Wójcicki po wcześniejszym sprawdzeniu czy w/w osoby nie zostały już
takim tytułem uhonorowane.

O godzinie 12:35 przerwano posiedzenie celem realizacji punktu 5.

Ad 5
Wizytacja klubu sportowego KS POLONIA NYSA odbyła się w siedzibie klubu.

Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania roboczego w dniu
3 listopada o godz. 12:00, w sprawie Klubu Piłkarskiego Polonia Nysa, na
które zaprasza Z-ce .Burmistrza P.Bobaka, Sekretarza R.Piegzę, Prezesa NZN
B.Wyczałkowskiego, Prezesa EKOM-u J.Chwalenię, Zarząd Polonii Nysa,
Wiceprezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej P.Janczara oraz
Prezesa/Przedstawiciela MTM Budownictwo Sp. z o. o.

Wobec zrealizowania porządku o godzinie 14:30 zakończono obrady Komisji.


