
Protokół LV/18
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 22 sierpnia 2018 roku

w godzinach 13:00 - 17:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny o godzinie 13:00
otworzył LV 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 24 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 zastępcą 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 20 do niniejszego protokołu), sołtysów (lista obecności
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu), naczelników

i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego (lista obecności naczelników
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu), zaproszonych gości (lista
obecności stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu), mieszkańców
miasta oraz przedstawicieli mediów, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący na wniosek burmistrza wniósł o rozszerzenie porządku obrad

przez wprowadzenie:
-jako 7.11 projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany
budżetu Gminy Nysa na 2018 rok. Poddał pod głosowanie i stwierdził, że
16 głosami „za" uchwała została wprowadzona;
-jako 7.12 projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie 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.
Poddał pod głosowanie i stwierdził,  że 18 głosami „za" porządek został
zmieniony;
-jako 7.13 na wniosek Przewodniczącego projektu uchwały Rady Miejskiej
w Nysie w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu

udzielonej bonifikat. Poddał pod głosowanie i stwierdził, że 18 głosami „za"
uchwała została wprowadzona;
-jako 7.14 projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyrażania
zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
mienie Gminy Nysa. Poddał pod głosowanie i stwierdził, że 18 głosami „za"

porządek został zmieniony;
Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Sprawy organizacyjne:
1)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
2)przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej,
3)przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej,
4)informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
5)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych.
3.Wnioski radnych.



4.Oświadczenia radnych.
5.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej  w Nysie w sprawie udzielenia

odpowiedzi na skargę mieszkańca Gminy Nysa zarejestrowaną pod
sygnaturą AO.BR.0004.108.2018 na uchwałę nr XLVI/676/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

6.Informacja Burmistrza Nysy w sprawie funkcjonowania Agencji
Rozwoju Nysy sp. z o.o.

7.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1)rozpatrzenia skargi mieszkańca Niwnicy zarejestrowanej pod sygnaturą

numer AO.OK.1510.7.2018 na działalność Burmistrza Nysy,

2)zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia
7 listopada 2017 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Nysa,

3)ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej  z taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Spółkę pod firmą:

Wodociągi     i Kanalizacja   „AKWA"   Spółka    z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie,

4)ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gminę Nysa,

5)zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów,
6)określenia wysokości dotacji  celowej   dla podmiotów prowadzących

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa,
7)zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części,

w których wykonano remont elewacji,

8)ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych,

9)ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych,
10)nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby prawnej i osób

fizycznych prawa własności  nieruchomości  położonej    w Niwnicy

(dz.nr 615/67).
11)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
12)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,

13)niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty,

14)wyrażania  zgody  na  ustanowienia  służebności  przesyłu na
nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa.

8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad.

Ad 1.2
Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.



Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu LIII sesji. Stwierdził, że protokół LIII sesji Rady Miejskiej został
przyjęty pozytywnie, jednogłośnie 19 głosami „za".

Ad 1.3
Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie

protokołu LIV sesji. Stwierdził, że protokół LIV sesji Rady Miejskiej został
przyjęty pozytywnie, jednogłośnie 19 głosami „za".

Ad 1.4
Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.
Radna J.Trytko-Warczak zapytała czy została podpisana umowa na remont

śródmieścia z wykonawcą. Burmistrz K.Kolbiarz odpowiedział, że najpóźniej
w piątek nastąpi podpisanie.
Radny P.Wojtasik zapytał o teren przy ulicy Franciszkańskiej, czy
prowadzone są rozmowy z osobą zajmującą ten teren, oraz o zbrojenie terenu
po byłym FSD - na jakim etapie jest ta inwestycja. Burmistrz K.Kolbiarz
odpowiedział, że szczegóły zostaną przedstawione na piśmie, a na tym terenie
zaplanowano inwestycję w ramach programu Mieszkanie Plus.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz dodał, że dokumentacja techniczna została
wykonana i pozwolenie na budowę. Prezes Agencji Rozwoju Nysy
B.Wyczałkowski w temacie ul. Franciszkańskiej powiedział, że został złożony

wniosek do sądu o eksmisje dla bezprawnego najemcy. Dodatkowo spółka
chce obciążyć właściciela komisu o bezprawne zajmowanie terenu. Prezes

ARN oświadczył, że był kilkukrotnie u przedsiębiorcy, ale ten odmówił
opuszczenia terenu.
Radna J.Trytko-Warczak poprosiła rozwinięcie tematu współpracy gminy
z inwestorami. Zastępca Burmistrza M.Rymarz powiedział, że spotykają się
z inwestorami i prowadzą rozmowy.
Informacja stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad 1.5
Informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny powiedział,   że  w czasie  przerwy

wakacyjnej wpłynęło mnóstwo korespondencji. Wspomniał,  że odbył   się
Międzynarodowy  Plener   Malarski  wraz  z   wystawą  poplenerową.
Przewodniczący poinformował że ostatnia- uroczysta sesja RM odbędzie się

16 października br.
Na obrady dołączył radny P.Pięch. Na sali 21.
Wiceprzewodniczący S.Czepiel powiedział,   że uczestniczył  w dożynkach
wiejskich m.in. w Wyszkowie oraz Domaszkowicach, w których obchodzono
również Jubileusz LZS Domaszkowice.

Ad 2. Interpelacje radnych.
Radny J.Chabiński złożył interpelację w temacie wypowiedzi Starosty, który
poinformował, że przebudowa ulicy Piastowskiej przedłuży się o wiele
miesięcy, stąd czy my jako gmina możemy apelować, aby skrzyżowania



i odcinki drogi, które już są gotowe były oddane, tak aby nie trzeba było
czekać na uruchomienie całej ulicy.

Ad 3. Wnioski radnych.

Radny P.Smoter w imieniu mieszkańców Nysy złożył  17 kart z podpisami
z wnioskiem o budowę tężni solankowej w Nysie i podpisami mieszkańców
Nysy pod wnioskiem.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny D.Kwiatkowski zawnioskował w imieniu zarządu LKS Goświnowice
0wymianę łapaczy na boisku sportowym. Dotychczasowe łapacze są stare
1stwarzają niebezpieczeństwo, gdyż 2 są złamane, a 2 mocno przerdzewiałe.

Ad 4. Oświadczenia radnych.
Radny P.Smoter w nawiązaniu do złożonego wniosku dotyczącego budowy

w Nysie tężni solankowej i wypowiedzi burmistrza, że z takim wnioskiem
wystąpiła już Rada Seniorów i jest on realizowany, zadeklarował pomoc przy
ocenie projektu.

Ad 5
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę mieszkańca Gminy Nysa zarejestrowaną pod
sygnaturą AO.BR.0004.108.2018 na uchwałę nr XLVI/676/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Czuchrai poinformował, że komisja nie
zajęła stanowiska w sprawię.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował, że został przygotowany

projekt odpowiedzi na tą skargę.
Radca prawna A.Markiewicz powiedziała, że przedmiotowa skarga dotyczy
tzw. uchwały krajobrazowej, w której zarzuca się pewne nieprawidłowości,

o dostosowaniu się do przepisów kodeksu krajobrazowego. W szczególności
skarżący zwraca uwagę na fakt, że część urządzeń reklamowych była
stawiana na podstawie pozwoleń budowlanych, a po wprowadzeniu kodeksu
część z nich będzie musiała zostać rozebrana. Rada Miejska ma obowiązek

przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę wraz
z odpowiedzią na nią w ciągu 30 dni. W związku z tym został przygotowany
projekt odpowiedzi na skargę, w której skoncentrowano się na dwóch
aspektach - przepisy prawa budowlanego regulują pod innym kątem zasady
sytuowania tego typu urządzeń, natomiast uchwała o kodeksie
krajobrazowym przewiduje zupełnie inne wymagania. Dodała, że sądy
administracyjne w tym zakresie wskazują, że zgodność usytuowania reklamy
z prawem budowlanym może nie mieć znaczenia pod kątem wypełnienia

wymogów wynikających z uchwały krajobrazowej. Drugi aspekt skargi to
termin na dostosowanie się do zmian, które wprowadza uchwała.
W odpowiedzi wykazano, że tablice, które były sytuowane na podstawie



zgłoszenia mają nie roczny, a 2-letni termin na dostosowanie, natomiast
tablice umieszczane na podstawie pozwolenia na budowę aż 5 lat. Ponadto
skarżący zarzuca, że nie przewidziano wprost warunków dostosowania.
W uzasadnieniu na ten zarzut udowodniono, że takie warunki zostały
zawarte w  6 ust. 2. Podsumowując powiedziała, że z uwagi na powyższe
zarzuty zawarte w skardze są bezzasadne.

Radny P. Smoter zapytał o rozbiórkę tablic istniejących w pryzmacie skargi.
Radca Prawny A.Markiewicz odpowiedziała, że uchwała nie reguluje nakazu
rozbiórki. Gmina może nałożyć karę za niedostosowanie się do uchwały we
wskazanym czasie. Jeśli dostosowanie reklamy do zapisów uchwały
powodowałoby konieczność rozbiórki urządzenia, wtedy właściciel musi
zwrócić się z wnioskiem o rozbiórkę do Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z załącznikiem
stanowiącym odpowiedz na skargę. W związku z problemem technicznym

Przewodniczący Rady złożył wniosek o reasumpcję głosowania. W wyniku
głosowania ręcznego stwierdził, że 20 głosami „za", przy 2 głosach
wstrzymujących wniosek został przyjęty. Następnie ogłosił przerwę
techniczną do 13:55.

Po przerwie Przewodniczący Rady oświadczył, że na sali obecnych jest
20 radnych. Kolejno poddał pod ręczne głosowanie projekt uchwały Rady
Miejskiej w Nysie w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę mieszkańca
Gminy Nysa zarejestrowaną pod sygnaturą AO.BR.0004.108.2018 na
uchwałę nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Stwierdził, że
14 głosami „za" przy 5 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących uchwała
została podjęta.

Uchwała nr LV/826/18 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

NastępniePrzewodniczącyprzekazałprowadzenieobrad

Wiceprzewodniczącemu Rady S.Czepielowi celem podpisania podjętej
uchwały, której to w dniu dzisiejszym upływa termin przekazania odpowiedzi
do WSA.

Ad 6
Informacja Burmistrza Nysy w sprawie funkcjonowania Agencji Rozwoju
Nysy sp. z o.o.
Radny P. Smoter zapytał Burmistrza K.Kolbiarza na jakich dokumentach

przekazywanych przez agencję bazuje sprawując nadzór właścicielski nad
spółką.
Główny  specjalista  ds.   Nadzoru  Właścicielskiego  i  Przekształceń
Własnościowych oraz Informacji Publicznej D.Bagnicki odpowiedział, że to
szczegółowe sprawozdania z działalności spółek przedstawiane przez zarządy
poszczególnych spółek. Są to m.in. sprawozdania finansowe,  raporty,
sprawozdania statystyczne wraz z załącznikami.
Radny P.Smoter  zapytał   jak można sprawować  nadzór  opierając  się
o dokumenty, które są sprzeczne z innymi dokumentami. Jako przykład



podał zestawienie dokumentów - sprawozdanie finansowe i sprawozdanie F-
01.
Główny  specjalista  ds.  Nadzoru  Właścicielskiego   i  Przekształceń

Własnościowych oraz  Informacji    Publicznej    D.Bagnicki wyjaśnił,    że
sprawozdanie F-01 spółki ARN Sp. z o.o. zostało sporządzone według stanów
księgowych na dzień 31.05.2018 r.,  z kolei rachunek zysków i strat
sporządzono za okres od 01.01. - 30.06.2018 r.,  a bilans na dzień
30.06.2018 r. stąd ta rozbieżność. Dokument F-01 nie obejmuje szóstego
miesiąca 2018 r.

Radny P.Smoter zapytał co Burmistrz zamierza robić ze spółką ARN i jak to
ma dalej funkcjonować.
Głos zabrał prezes Agencji Rozwoju Nysy B.Wyczałkowski. który wyjaśnił, że
strata  spółki jest  o tyle wyższa ponieważ 31  listopada otrzymaliśmy
w użyczenie obiekt (hala widowiskowo-sportowa), który generuje największe
straty w spółce. Kolejno Prezes ocenił,  że pomimo tego co powiedziano

wcześniej  sytuacja finansowa spółki jest na dobrym poziomie, ponieważ
wskaźnik płynności jest na poziomie książkowym - 1,2. W związku z tym nie
ma zagrożenia dla spółki, a wynik finansowy jest  taki dlatego, że
dokapitalizowanie spółki nie ma żadnego przełożenia na bilans rachunku
zysków i strat.  Pieniądze, które otrzymujemy poprzez dokapitalizowanie
pozwalają nam normalnie funkcjonować i nie mamy żadnych zaległych
zobowiązań, wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo

Radny P.Smoter zapytał w jakiej wysokości planowane jest dokapitalizowanie
spółki do końca tego roku, aby utrzymać funkcjonowanie spółki na dobrym
poziomie i czy założeniem jest to, że spółka ARN, która miała być motorem
napędowym rozwoju gospodarczego Nysy sama generując straty będzie
funkcjonowała dzięki ciągłemu procesowi dokapitalizowania z budżetu
gminy.

Burmistrz Nysy K.Kolbiarz powiedział, że w jego ocenie sytuacja spółki jest
dobra. To czym zajmuje się ARN czyli m.in.: prowadzenie hali czy realizacja
programu Mieszkanie Plus - to są rzeczy, które są realizowane przez
dziesięciolecia, do których z góry było wiadomo, że gmina będzie dopłacać.
Projekty,  których podejmuje się ARN są odważnymi i bardzo dobrze
realizowanymi projektami, w przyszłym roku ruszają dwa,  którymi
partnerem jest spółka (Mieszkanie Plus oraz modernizacja terenu wokół
jeziora nyskiego).
Radna D.Wasowicz- Hołota wyraziła negatywną opinię w temacie działalności

spółki ARN.
Radny R.Kamuda poinformował ze powołanie ARN miało na celu uzdrowienie
podupadłych inwestycji jak NZN czy NOR. Negatywnie wypowiedział  się
o wieloletnich działaniach poprzednich władz, które obserwowały jak rosną
straty z roku na rok. Kolejno wyraził opinię że spółka dobrze wykonuje swoje
zadania.
Radna D.Wąsowicz-Hołota  zapytała spółka  rozpoczynając  działalność
przejęła jakieś długi, jeśli tak to jak duże to były obciążenia.
Prezes Agencji Rozwoju Nysy B.Wyczałkowski odpowiedział, że NOR został
przejęty z dużym zadłużeniem - 1,7 min zł. Po połączeniu spółek, w wyniku

zleconego bilansu wyszło, że gdyby spółki się nie połączyły trzeba by było
ogłosić upadłość. Dodał, że gdyby nie przeprowadzone inwestycje takie jak



budowa hali widowiskowo-sportowej  czy kąpieliska miejskiego spółka nie
miałaby żadnych strat, ale jednocześnie miasto dalej  stałoby w miejscu.
Zaznaczył, że przede wszystkim zlecanie spółkom gminnych inwestycji
pozwala na odzyskiwanie VAT-u.

Radny P.Smoter zapytał w jakim kierunku zmierza spółka. Uważa że spółka
jest w słabej kondycji finansowej.   Wniósł,  aby burmistrz zaproponował
wyprowadzenie ARN na inne tory.

Radny J.Chabiński wskazał, że ważnym problemem dla zarówno gminy jak
i ARN-u jest zadłużenie wynikające z niepłacenia czynszu za lokale. Jeśli te
pieniądze wpływałyby terminowo to sytuacja spółki byłaby zupełnie inna i to
w gestii władz miasta leży, aby znaleźć rozwiązanie na ściągnięcie zaległego
czynszu.
Wiceprzewodniczący S.Czepiel zapytał jak działa program odpracowania
czynszu przez najemcę.
Prezes  Agencji  Rozwoju Nysy B.Wyczałkowski powiedział,    że  połowa

zaległości wynika z czynszów długotrwale niepłaconych, ponad 36 miesięcy,
a część z najemców wyprowadziła się z danego lokalu, bo, np. otrzymała
mieszkanie socjalne. Niestety zainteresowanie programem odpracowania jest
małe. Zaznaczył, że zwiększyła się ilość osób płacących czynsz w momencie
wprowadzania programów 500+ i Nyskiego Bonu Wychowawczego.
Skarbnik Miasta M.Lisoń powiedział,  że spółka bardzo dobrze prowadzi
windykacje. Zadłużenia w większości z tych 5 min zł dawno się przedawniły,
ale spółka ma wyroki sądowe, które ten okres przedawnienia przedłużają -
po  przedawnieniu spółka  znowu  ponawia  nakaz  zapłaty.  Co  do

odpracowywania to problem głównie dotyczy ludzi,  którzy mają tzw.
wrodzony wstręt do pracy i nie posiadają żadnego majątku. Gmina zawsze
idzie na rękę osobom, które chcą spłacać zadłużenie rozkładając zaległość na
raty w wysokości nie przekraczającej   możliwości dłużnika - np. 30zł
miesięcznie. Ale niestety są to osoby, które unikają jakiegokolwiek legalnego
zatrudnienia tak, żeby nie można było zająć im majątku. Dlatego tak
wygląda sytuacja, a niejednokrotnie zaległości są sprzed 5 i więcej lat gdzie
wyroki dawno się przedawniły.
Wiceprzewodniczący S.Czepiel zapytał  czy są to osoby, które otrzymują
pomoc z opieki społecznej.

Skarbnik Miasta M.Lisoń powiedział,   że  nie jest  w stanie  wprost
odpowiedzieć, ale część z tych osób korzysta z pomocy OPS. Niestety nie
wszystkie świadczenia są powiązane z uregulowaniem zadłużenia wobec
Gminy. Zwłaszcza jeśli w rodzinie jest osoba małoletnia z orzeczeniem
o niepełnosprawności i tym osobom należy się świadczenie bezwarunkowo.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący P.Nakonieczny.

Ad 7.1
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Niwnicy
zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.7.2018 na

działalność Burmistrza Nysy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Czuchrai poinformował, że komisja
uznała skargę za bezzasadną.



Przewodniczący  Rady P.Nakonieczny poddał    pod głosowanie  projekt
przedmiotowej  uchwały i stwierdził,  że 13 głosami „za" przy 2 głosach
przeciw i 5 wstrzymujących rada uznała skargę za bezzasadną .

Uchwała Nr LV/827/18 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 7.2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny  poddał    pod głosowanie  projekt

przedmiotowej  uchwały i stwierdził,  że 20 głosami „za" uchwała została
podjęta.
Uchwała Nr LV/828/18 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 7.3
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej
wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez
Spółkę   pod  firmą:  Wodociągi  i Kanalizacja  „AKWA"  Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

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

przedmiotowej   uchwały i stwierdził,  że 17 głosami „za" przy 3 głosach
wstrzymujących uchwała została podjęta.

Uchwała Nr LV/829/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 7.4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa.

Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady P.Nakonieczny  poddał    pod głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały i stwierdził, że jednogłośnie 19 głosami „za" uchwała
została podjęta.

Uchwała Nr LV/830/18 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 7.5
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia
artystyczne dla uczniów.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował,  że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz



z poprawką. Proponuje się dopisanie w 4 pkt. 1 ppkt „c" (tj. jeszcze jeden
warunek, który decydowaliby o przyznaniu stypendium) - co najmniej ocena
dobra z zachowania i średnia ocen min. 3,5.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i Finansów S.Czepiel

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

Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych polegającą na rozszerzeniu  4 pkt 1
ppkt „c" o zapis „uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią
ocen 3,5". Stwierdził,   że  11 głosami „za" przy 6 głosach przeciw i 4

wstrzymujących poprawka została wprowadzona.

Kolejno przewodniczący o godzinie  14:50 ogłosił   przerwę, ą następnie
0godzinie 15:05 wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych J.Chabiński złożył
wniosek formalny o wprowadzenie poprawki poprzez zamianę  4 pkt 1 ppkt
„c"i przekwalifikowanie tego ppkt na pkt 2 i automatycznie dotychczasowy

pkt 2 będzie nosił nr 3.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie wprowadzenie

poprawki polegającej na zmianie numeracji w projekcie uchwały poprzez
zamianę  4 pkt 1 ppkt „c" i przekwalifikowanie tego ppkt na pkt 2 i
automatycznie dotychczasowy pkt 2 będzie nosił nr 3. Stwierdził, że 16
głosami „za" przy 1 głosie przeciw poprawka została dodana. Kolejno

przewodniczący wniósł o dokonanie korekty pisarskiej w 4 pkt 1 ppkt „b"
na zapis „uzyskał". Stwierdził, że 17 głosami za poprawka została dokonana.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz wniósł o wprowadzenie autopoprawki do projektu

uchwały polegającej na dodaniu zapisu w 6 w ust. 1 pkt 7 „zaświadczenia
średniej ocen oraz oceny zachowania uzyskanej w roku szkolnym

poprzedzającym rok, na który przyznaje się stypendia. Informacja o średniej
ocen i ocenie z zachowania niezbędna jest do ustalenia kolejności

kandydatów na stypendystów na liście rankingowej sporządzonej według
zasad określonych w 8 ust. 5-8".
W dyskusji nad poprawką udział wzięli P.Smoter, S.Czepiel, D.Wąsowicz-
Hołota i A.Fujarczuk.
Radca Prawny A.Markiewicz zaproponowała, aby zapis zmienić słowo
„zaświadczenie" na „informację" - w 6 ust. 1 ppkt 4.

Radna D.Pasieka zapytała czemu ma służyć lista rankingowa? Dlaczego nie
można dać stypendium każdemu uczniowi, który spełnia kryteria.
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie A.Fujarczuk wyjaśnił, że przy

stypendiach naukowych i sportowych mamy ściśle określone kryteria
przyznawania stypendiów, które ułatwiają nam listę stypendystów.
Stypendium artystyczne jest nowością, które nie ma określonych kryteriów
1na dzień dzisiejszy nie można nawet powiedzieć jaka to będzie kwota,
ponieważ nie wiadomo ile takich wniosków może być.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz przychylił się do wniosku radnego S.Czepiela,

aby do projektu uchwały dodać zapis „informację o średniej ocen oraz ocenie
z zachowania uzyskanej w roku szkolnym poprzedzającym rok na który

przyznaje się stypendium". Następnie wniósł o wycofanie swojej
autopoprawki.



Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie wprowadzenie

do projektu uchwały zmiany w 6 ust 1 ppkt 4 tak, by po przecinku dodać
zapis „informację o średniej ocen oraz ocenie z zachowania uzyskanej w roku

szkolnym poprzedzającym rok na który przyznaje się stypendium".
Stwierdził, że 15 głosami „za" poprawka została uwzględniona. Kolejno

poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami i
stwierdził, że 15 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym uchwała została

podjęta.
Uchwała nr LV/831/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 7.6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Nysa.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawką burmistrza.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja zwróciła uwagę na brak zapisu dot. że wskazana
kwota przyznawana jest miesięcznie.

Burmistrz zaproponował wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego

projektu uchwały przez wprowadzenie zapisu: 500zł m-cznie i 250 m-cznie.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie wprowadzenie
autopoprawki burmistrza polegającej na dodaniu słowa „miesięcznie" w  1

ust. 1 po słowach „w wysokości 500 zł". Stwierdził, że 17 głosami „za"
poprawka została przyjęta. Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie

słowa „miesięcznie" w 1 ust. 2 po słowach „w wysokości 250 zł". Stwierdził,

że 18 głosami „za" poprawka została przyjęta. Kolejno poddał pod głosowanie
projekt przedmiotowej uchwały wraz z poprawkami i stwierdził, że
17 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr LV/832/18 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 7.7
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i Finansów S.Czepiel
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna D.Wąsowicz-Hołota złożyła wniosek polegający na wykreśleniu 3
i pkt 3 wykluczającego właścicieli domków jednorodzinnych.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie wniosek radnej

D.Wąsowicz- Hołoty polegający na wykreśleniu z projektu uchwały zapisu

wykluczającego właścicieli domków jednorodzinnych zawartego w 3 pkt 3.
Stwierdził, że 11 głosami „za" przy 6 głosach przeciw i 1 wstrzymującym

poprawka została uwzględniona. Następnie poddał pod głosowanie projekt
uchwały wraz z poprawką i stwierdził, że 17 głosami „za" przy 1 głosie
przeciw uchwała została podjęta.

Uchwała nr LV/833/18 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad 7.8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  J.Czuchrai poinformował,   że komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący  Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A.Zelent poinformował,

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stwierdził, że 17 głosami „za"

jednogłośnie uchwała została podjęta.
Uchwała nr LV/834/18 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 7.9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sytuowania na terenie

Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Czuchrai poinformował, że komisja

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia zasad sytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Stwierdził, że 14 głosami „za"

przy 2 głosach wstrzymujących uchwała została podjęta.
Uchwała nr LV/835/18 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 7.10
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od
osoby prawnej i osób fizycznych własności nieruchomości położonej
w Niwnicy.

Przewodniczący   Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby prawnej i osób
fizycznych własności nieruchomości położonej   w Niwnicy. Stwierdził,  że

17 głosami za przy 1 wstrzymującym uchwała została podjęta.
Uchwała nr LV/836/18 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 7.11
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Przewodniczący   Komisu  Urbanistyki  i  Rolnictwa  Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Materiał dodatkowy zreferował Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Radna D.Pasieka zapytała o powód zdjęcia zadania podwórko Mariacka,
Zjednoczenia, Moniuszki, Prudnicka które to wygrało budżet obywatelski.
Skarbnik poinformował, że środki w wysokości 200 tys. były przeznaczone
na budowę zjazdu, z którego zrezygnowano w związku z inwestycją, która
tam jest docelowo planowana, a który prawdopodobnie uległ by zniszczeniu

w trakcie realizacji   zaplanowanej   inwestycji.   60 tys. zaplanowano na
pojemniki na śmieci,  a co do pozostałej    kwoty - złożono wniosek

0zmniejszenie tego zadania

Radna D. Pasieka ponowiła złożony wniosek dotyczący montowania
podziemnych kontenerów na odpady komunalne w centrum miasta. Rady

P.Smoter poparł wniosek radnej.
Radna D.Wasowicz-Hołota złożyła wniosek, aby wycofać zwiększenie środków

na  zadaniu  budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w Goświnowicach
1rozdysponowanie tej kwoty na budowę ogrodzenia w SP 5 w Nysie, świetlicę
w Wyszkowie Śl.
Z-ca Burmistrza M.Rymarz wskazał,   że konsekwentnie dbają o rozwój
oświaty na terenie gminy. Przypomniał, że radni 3 lata temu wnioskowali
o budowę boiska w SP 5 w Nysie, teraz dzieci mogą korzystać z nowego

obiektu i uważa, że dzieci z Goświnowic również na taki obiekt zasługują.
Skarbnik Miasta M.Lisoń odnośnie pojemników na śmieci dodał, że sam był
za pojemnikami podziemnymi, ale z informacji, które on posiada wynika, że
EKOM technicznie nie jest przygotowany do odbioru odpadów z takich
pojemników.
Radna C.Lichnowska dlaczego odstąpiono od budowy sali gimnastycznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach?

Radny P.Smoter o pojemnikach podziemnych że być powinny, i że to jest
fałszywa informacja, że EKOM jest nieprzygotowany do odbioru pojemników
podziemnych  z  ul.  Zjednoczenia  skoro  odbiera  takie  pojemniki
z  ul.  Zwycięstwa  i  Rynku Garncarskiego.  Poparł    wniosek radnej

C.Lichnowskiej i powiedział, że w XXI wieku każda szkoła powinna mieć salę
gimnastyczną.
Radny P.Woitasik zapytał o zdjęcie kwoty z zadania budowa drogi w parku
miejskim - czy to jest tylko zmniejszenie środków czy całkowite odstąpienie
od tego zadania.

Skarbnik Miasta M.Lisoń powiedział,  że zmniejsza się tylko kwotę tego
zadania, ponieważ nie uzyskało ono dofinansowania i będzie finansowane ze

środków własnych.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zapytał o zdjęcie kwoty 100 tys. zł

z bieżącego utrzymania dróg -  ile pozostało oraz ile wykorzystano już

środków.



Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnei i Drogownictwa A.Janowski
odpowiedział, że kwota 100 tys. zł to kwota., która pozostała z zimowego
i wiosennego utrzymania dróg i była przeznaczona na zwalczanie śliskości.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zapytał czy jesteśmy przygotowani na

ewentualne naprawy w październiku i listopadzie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnei i Drogownictwa A.Janowski
powiedział, że tak. 200 tys. zł przygotowano na jesień i 400 tys. na wiosnę.

Przewodniczący ogłosił o godzinie 16:10 przerwę. Kolejno po wznowieniu
posiedzenia głos zabrał z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury

R.Mnich, który odpowiedział na pytania radnych. W temacie pojemników
przy ul. Zjednoczenia powiedział, że problem nie leży po stronie EKOMu, ale
po stronie mieszkańców, którzy nieprawidłowo parkują mimo postawionego

tam zakazu i notorycznie utrudniają odbiór odpadów. W kwestii remontu
parku wyjaśnił, że dwukrotnie starano się o pozyskanie środków
zewnętrznych. W pierwszym programie „Infrastruktura i Środowisko"

wniosek nie uzyskał akceptacji, w drugim programie związanym ze
współpracą polsko-czeską wniosek pod względem merytorycznym uzyskał

akceptację, jednak w ostatecznym rozrachunku nie został zakwalifikowany
do dofinansowania.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej D.Wąsowicz- Hołoty
dotyczący wycofania zwiększenia kwoty 580 tys. na budowę boiska i nie

odstępowania od budowy sali gimnastycznej. Stwierdził, że 4 głosami „za"

przy 10 głosach przeciw poprawka została odrzucona.

Kolejno poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w zmiany
budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w raz z materiałem dodatkowym.
Stwierdził,   że  10 głosami „za" przy 3  głosach przeciw i 1 głosie

wstrzymującym uchwała została podjęta.
Uchwała nr LV/837/18 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 7.12
Podjęcie 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.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów S.Czepiel
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 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. Stwierdził, że 10 głosami „za" przy 3 głosach przeciw

uchwała została podjęta.

Uchwała nr LV/838/18 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 7.13
Podjęcie uchwały w sprawie nie wy rażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
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Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej

bonifikaty. Stwierdził, że 10 głosami „za" przy 4 głosach wstrzymujących
uchwała została podjęta.

Uchwała nr LV/839/18 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 7.14
Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażania  zgody na  ustanowienia
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa.
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 wyrażania zgody na ustanowienia służebności przesyłu na

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa. Stwierdził, że 13 głosami
„za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr LV/840/18 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Na sesję dołączył Z-ca Burmistrza P.Bobak.

Ad 8
Sprawy różne, wolne wnioski.
Radny P.Szyra poprosił, aby wrócić do sprawy kodeksu krajobrazowego.

Z-ca Burmistrza P.Bobak odpowiedział,   że  było spotkanie i do dnia
dzisiejszego miały wpłynąć uwagi do treści uchwały i możliwe że zostaną one
wzięte   pod  uwagę   przy  zmianie  uchwały.  Firmom reklamowym

zaproponowano również  przeprowadzenie  szkoleń z  zakresu kodeksu
krajobrazowego.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zaproponował, że gdyby nie udało się

tych poprawek przegłosować do połowy września to, żeby odstąpić z tymi
poprawkami w tej kadencji Rady Miejskiej.
Z-ca Burmistrza P.Bobak przychylił się do propozycji przewodniczącego, ale
zaznaczył, że zgodnie z otrzymanymi dokumentami zmiany do uchwały

powinny być przygotowane do połowy września.
Radny P.Smoter ponowił wniosek o wprowadzenie stosownych zmian do

regulaminu utrzymania czystości w Nysie i zakazania stosowania dmuchaw
na terenie miasta. Jednocześnie w przypadku odstąpienia od realizacji tego
wniosku o odpowiedz, dlaczego taka zmiana nie może się w regulaminie

znaleźć.
Radna D.Wąsowicz-Hołota  wniosła o zestawienie inwestycji wiejskich od

początku kadencji do dnia udzielenia odpowiedzi, z podaniem kwot, rodzaju
inwestycji i jej lokalizacji.
Radny J.Chabiński w temacie uczczenia narodowego dnia pamięci Powstania

Warszawskiego  1 sierpnia wyraził  zachwyt  dla programu artystycznego

przygotowanego w Nyskim Domu Kultury, który dał wszystkim piękną lekcję
patriotyzmu. Pogratulował dyrektorowi NDK.
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towała:

Ad 9
Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 17:00 zamknął
obrady XLIX sesji Rady Miejskiej.


