
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:30. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, którą stanowi załącznik nr 25 do
protokołu, a także Skarbnik Miasta M.Lisoń, prezes Agencji Rozwoju Nysy
B.Wyczałkowski, główny specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego
i Przekształceń Własnościowych oraz Informacji Publicznej D.Bagnicki,
naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza, inspektor Wydziału
Spraw Obywatelskich A.Zajmą, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty
A.Fujarczuk, naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kajling-
Rudzka, kierownik Dziennego Domu Pobytu J. Wiech, zastępca dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie M.Czuczman, inspektor Wydziału
Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków P.Kostrzewa, naczelnik

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami E.Siwek, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa A.Janowski, inspektor
Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego M.Wawrzkowicz.
Przewodniczący Komisji S.Czepiel stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1.Informacja Burmistrza Nysy w sprawie  funkcjonowania Agencji
Rozwoju Nysy Spółka z o.o.

2.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
2)zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia

22  stycznia 2018r.  w sprawie  uchwalenia wieloletniej    prognozy
finansowej na lata 2018 - 2041,

3)zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu,
4)ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych,
5)ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych,
6)przyjęcia Strategii oświatowej Gminy Nysa,
7)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w ośrodkach wsparcia,

8)zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu na rzecz seniorów
w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023",

9)zmiany uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia
2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy
Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

10)zmiany uchwały nr XLIV/659/17 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia
7 listopada 2017r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność
Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej
Agencja Rozwoju Nysy spółka z o.o.

Protokół nr 49/18
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

w dniu 28 czerwca 2018 r.



Ad 1
Przewodniczący komisji poinformował, że materiał do zapoznania dla radnych
został przedłożony, wobec czego zaprosił do dyskusji.
Radny P.Woitasik zapytał   o inwestycję na terenie basenu miejskiego.

Odpowiedzi udzielił prezes Agencji Rozwoju Nysy B.Wyczałkowski informując,
że wykonawcę obowiązują 2 terminy: oddanie niecek basenowych do dnia
29 czerwca br., a cały obiekt do 30 września br. W przypadku niedotrzymania
terminu wykonawca płaci odsetki karne w wysokości 1600zł  dziennie.
Poinformował, że inwestycja podzielona jest na II etapy i I-szy jest zrealizowany
w 90%.
Radna C.Lichnowska powiedziała, że nie rozumie dlaczego wszędzie pojawiają
się informację, że basen zostanie otwarty w terminie, który jest nierealny.

11)sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (rejon ul.
Zwycięstwa, obręb Średnia Wieś),

12)oddania w użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  stanowiących
własność Gminy Nysa (obręb Zamłynie, Średnia Wieś, Domaszkowice),

13)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości
gminnej (dz. nr 34, obręb Góra Wieś),

14)sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej
(dz. nr 201/2, obręb Skorochów),

15)zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na

drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta
Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,

16)zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących
w skład aglomeracji   Nysa przy realizacji   zadania polegającego na
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Nysa,

17)zasad udzielania pomocy materialnej   dla studentów w ramach
Programu stypendialnego „stypendium Burmistrza Nysy",

18)zasad udzielania pomocy materialnej   dla studentów w ramach
Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe stypendium Burmistrza Nysy",

19)w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej   dla studentów
w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla
Olimpijczyka".

3.Zaopiniowanie  "Informacji    na  temat   działalności  Wspólnot
Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nysa za 2017 rok"

4.Zaopiniowanie wniosku mieszkańców Skorochowa dot.  budowy

odcinka sieci wodociągowej  na terenie byłego ośrodka NOR oraz
kanalizacji sanitarnej w Skorochowie.

5.Zaopiniowanie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w sprawie sfinansowania zakupu kompaktora.

6.Zaopiniowanie wniosku dot. przyznania dotacji  celowej  -  Żłobek
"Groszek".

7.Sprawy różne, wolne wnioski.



Radny P.Woitasik zapytał czy tereny wzdłuż wału tez objęte są prowadzoną
inwestycją?
Prezes ARN B.Wyczałkowski odpowiedział, że ten teren został oczyszczony

i zalany i będzie tam możliwość pływania kajakami i rowerkami bez opcji
kąpieli.
Radna D.Wąsowicz- Hołota zapytała o wierzę ciśnień (na jakich zasadach

i komu została udostępniona), co z targowiskiem, i parking przy ulicy Marii
Skłodowskiej-Curie?
Odpowiedzi udzielił prezes ARN B.Wyczałkowski informując m.in., że wieża
ciśnień jest gminna i została przekazana nieodpłatnie staroście i obecnie jest
użytkowana przez hufiec oraz że obecnie przygotowywana jest koncepcja
targowiska wraz z zadaszeniem.

Komisja 4 głosami „za" przy 3 wstrzymujących przyjęła informację Burmistrza
Nysy w sprawie funkcjonowania Agencji Rozwoju Nysy Spółka z o.o.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2.1
Skarbnik Miasta M.Lisoń szczegółowo omówił projekt uchwały.
Na komisje dołączył radny P.Szyra i rady P.Dziaduś. W obradach uczestniczy
9 radnych.
Udział w dyskusji wziął radny P.Woitasik oraz radna D.Wąsowicz- Hołota.

Komisja pozytywnie  4  głosami „za" przy 4  głosach wstrzymujących
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018
rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.2
Projekt uchwały zreferował Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie  4  głosami „za" przy 4  głosach wstrzymujących
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2041.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2.3
Omówienia projektu uchwały dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Pytania w temacie zadał  radny P.Woitasik, radny P.Dziaduś oraz radna
D.Wasowicz-Hołota. Odpowiedzi udzielił   Skarbnik Miasta M.Lisoń wraz
z naczelnikiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegzą.

Komisja pozytywnie 5 głosami „za" przy 3 głosach przeciw i lwstrzymującym
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nysa
długoterminowego kredytu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2.4
Projekt uchwały zreferowała inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich
A.Zajmą.

Udział w dyskusji wziął radny P.Dziaduś.



Komisja pozytywnie, jednogłośnie 9 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 2.5
Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich A.Zajmą zreferowała projekt
przedmiotowej uchwały.

Udział w dyskusji wziął radny P.Dziaduś.
Komisja pozytywnie 8 głosami „za" przy 1 głosie przeciw zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 2.6
Projekt uchwały omówił dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty A.Fujarczuk.
Poinformował,   że  Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisja
Urbanistyki i Rolnictwa wniosły, aby budowę  placówek oświatowych
realizować w miarę potrzeb.
Radna D.Wasowicz- Hołota złożyła wniosek, aby w celach strategicznych

zmienić zapis w pkt  1  tak, by brzmiał:  „budowę placówek oświatowych
realizować w miarę potrzeb". Komisja jednogłośnie 9 głosami „za" poparła
przedmiotowy wniosek.
Radny P.Woitasik zaproponował, żeby zatoki autobusowe budowane były przy

wszystkich szkołach, a nie tylko przy Szkole Podstawowej nr 1.
Udział w dyskusji wziął radny P.Dziaduś.
Komisja pozytywnie 8 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii oświatowej Gminy Nysa wraz
z wnioskiem.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 2.7
Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kajling-Rudzka omówiła
projekt uchwały. Poinformowała że ustawa o pomocy społecznej wprowadziła
nowy katalog ośrodków wsparcia, nakazując jednocześnie gminom ustalenie

wysokości odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Zadanie to realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.
Pytania w temacie zadała radna D.Wasowicz- Hołota, m.in. o wysokość tych
opłat oraz koszt utrzymania osoby. Odpowiedzi udzieliła z-ca dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie M.Czuczman.

Komisja pozytywnie  6  głosami „za" przy 2  głosach wstrzymujących
zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 2.8
Projekt uchwały omówiła naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
Z.Kajling - Rudzka.



Radna C.Lichnowska stwierdziła, że nie podoba jej  się wskazany termin
budowy nowego budynku Dziennego Domu Pobytu.
Komisja pozytywnie 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu
na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 3
Informację omówiła naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kajling-
Rudzka.
Udział w dyskusji wziął radny P.Szyra oraz radny P.Woitasik.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" przyjęła "Informację na temat
działalności Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nysa za 2017 rok".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 2.9
Inspektor Wydziału Kultury,  Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków
P.Kostrzewa zreferował projekt uchwały.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu
Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 2.10
Projekt uchwały zreferowała naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Komisja pozytywnie 4 głosami „za" przy 3 głosach przeciw zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/659/17 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego

własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej
Agencja Rozwoju Nysy spółka z o.o.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 2.11
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E.Siwek
omówiła projekt uchwały.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (rejon ul.
Zwycięstwa, obręb Średnia Wieś).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 2.12
Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Geodezji  i  Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.



Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących
własność Gminy Nysa (obręb Zamłynie, Średnia Wieś, Domaszkowice).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 2.13
Omówienia projektu uchwały dokonała naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami E.Siwek.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie  sprzedaży  w drodze   bezprzetargowej     prawa  własności

nieruchomości gminnej (dz. nr 34, obręb Góra Wieś).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 2.14
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła projekt uchwały.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 201/2, obręb Skorochów).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 2.15
Projekt  uchwały  omówił   naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa A.Janowski.
Obrady za zgodą opuścił radny D.Bednarz.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości
stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia
sposobu pobierania tych opłat.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 2.16
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  i  Drogownictwa A.Janowski
zreferował projekt uchwały.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie  zawarcia porozumienia dotyczącego  współdziałania Gmin

wchodzących w skład aglomeracji Nysa przy realizacji zadania polegającego na
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Nysa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 2.17
Projekt  uchwały  zreferowała  inspektor  Wydziału Administracyjno
Organizacyjnego M.Wawrzkowicz.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach
Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy".



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 2.18
Inspektor Wydziału Administracyjno -   Organizacyjnego M.Wawrzkowicz

omówiła projekt uchwały.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach

Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nys^.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 2.19
Projekt   przedmiotowej      uchwały  zreferowała  inspektor   Wydziału
Administracyjno - Organizacyjnego M.Wawrzkowicz.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla

Olimpijczyka".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 4
Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców Skorochowa dot. budowy

odcinka sieci wodociągowej na terenie byłego ośrodka NOR oraz kanalizacji
sanitarnej w Skorochowie.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 5
Podczas opiniowania wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w sprawie sfinansowania zakupu kompaktora, komisja
6 głosami za przy 2 wstrzymujących zawnioskowała, aby prezes EKOM-u,

przedstawił możliwości zakupienia kompaktora w systemie leasingowym albo
by burmistrz rozważył możliwość dofinansowania proporcjonalnie do ilości
odpadów przekazywanych z terenu gminy nysa.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 6
Komisja jednogłośnie poparła wniosek o wcześniejsze udzielenie dotacji
celowej dla Żłobka "Groszek".

Treść wniosku stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 7
Radni nie składali wniosków.

Wobec zrealizowania porządku o godz.  15:10 Przewodniczący zamknął
posiedzenie.


