
Protokół XLVI/17
sesji Rady Miejskiej w Nysie odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 19 grudnia 2017 roku

w godzinach 12:30 - 19:20

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny o godzinie 12:30
otworzył XLVI sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji bierze udział
15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 33 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.Bobakicm 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 31 do niniejszego protokołu), sołtysów,
naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego (lista obecności
naczelników stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu) mieszkańców
miasta oraz przedstawicieli mediów, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.
Kolejno Burmistrz Nysy K.Kolbiarz wniósł o zmianę porządku, poprzez

wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji:
-projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przystąpienia Gminy
Nysa do realizacji   projektu pt.  "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na

poprawę obsługi klienta",
-projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/656/17
Rady Miejskiej  w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nysa na rok 2018".
Następnie wniósł o wprowadzenie materiału dodatkowego:

-do projektu uchwały Rady Miejskie w Nysie w sprawie ustalenia wykazu
wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017,
-do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany budżetu
Gminy Nysa na 2017 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały

Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2041.
Poprosił również o:

-wycofanie z porządku dzisiejszej  sesji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Nysie w sprawie zmiany uchwały nr XLV/673/17 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień

pn.: "Tryton Nyski" i "Mały Tryton Nyski",

-wycofanie z porządku dzisiejszej  sesji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Nysie w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie symbolicznej mogiły

upamiętniającej   polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez niemiecki
i sowiecki reżim totalitarny oraz nacjonalistów ukraińskich. Poinformował, iż

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN we Wrocławiu
na posiedzeniu w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim zaakceptował stworzenie



symbolicznej mogiły na cmentarzu w Nysie. Komitet przychylił się do
proponowanej, po korekcie, treści napisu, sugerując jedynie użycie liczby

mnogiej słowa reżim. Treść tego fragmentu napisu powinna brzmieć

„dokonanego przez niemiecki i sowiecki reżimy totalitarne".

Wobec powyższego wniósł o wprowadzenie poprawionego w tym zakresie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie symbolicznej

mogiły upamiętniającej polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez
niemiecki i sowiecki reżimy totalitarne oraz nacjonalistów ukraińskich.

Na sali 17 radnych.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie zdjęcie

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr

XLV/673/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
ustanowienia honorowych wyróżnień pn.: "Tryton Nyski" i "Mały Tryton

Nyski". Stwierdził że 12 glosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym
wniosek otrzymał wymagana bezwzględną większość i został zdjęty z porządku
obrad. Kolejno zaproponował wprowadzenie do porządku:
-jako 6.22 projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do

realizacji projektu pt. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi

klienta". Stwierdził, że 15 głosami „za" porządek został zmieniony,

-jako 6.23 projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przystąpienia
Gminy Nysa do realizacji projektu pt. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na
poprawę obsługi klienta". Stwierdził,  że  14 głosami „za" przy 1 głosie

wstrzymującym porządek został zmieniony.
Kolejno Przewodniczący wniósł  o zdjęcie z porządku punktu w sprawie

przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej na Orliku
znajdującym się przy ul. Kordeckiego. Stwierdził, że 17 głosami za porządek
został zmieniony a kolejne punkty uzyskają numerację zgodną z kolejnością.
Następnie poinformował, że o godzinie 13:30 będziemy gościli Chór „Hosanna"

z koncertem kolęd, a o godzinie 14:00 rozpocznie się spotkanie opłatkowe.

Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

1)przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej,
2)informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
3)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych.

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

1) 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,



2)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla

rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej,
3)uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej

i Elizy Orzeszkowej,
4)uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów

Warszawy,
5)odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej,   prawa
własności nieruchomości położonej w Domaszkowicach,

6)sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (Otmuchowska),
7)sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego

gruntu stanowiącego własności Skarbu Państwa w drodze przetargu oraz
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na

nieruchomości stanowiącej   własność Skarbu Państwa a pozostającej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa,

8)sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości

stanowiących własność Gminy Nysa ( Zamłynie),
9)sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości

gminnych (Śródmieście),
10)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020,
11)przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021
dla Gminy Nysa",

12)wyrażenia zgody na umieszczenie symbolicznej mogiły upamiętniającej
polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez niemiecki i sowiecki reżim
totalitarny oraz nacjonalistów ukraińskich,

13)ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "JEDYNECZKA" w Nysie,
14)ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie,
15)wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie,

16)zmiany uchwały Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki

pracy,
17)zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady Miejskiej   w Nysie z dnia
27  października  2011  r.   w sprawie   określenia  przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad

korzystania z tych przystanków,
18)ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji

Społecznej w Nysie na rok 2018,

19)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,
20)zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia

13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2017 - 2041,



21)ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
22)przystąpienia Gminy Nysa do realizacji   projektu pt.  "Wdrożenie
usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez

nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta",
23)zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia
7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018".

6.Informacja o  działalności  Regionalnego  Centrum Gospodarki

Odpadami.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.

8.Zakończenie obrad.

Ad 1.1
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny poddał pod głosowanie przyjęcie

protokołu XLIV sesji. Stwierdził, że protokół XLIV sesji Rady Miejskiej został
przyjęty pozytywnie, 14 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących.

Ad 1.2
Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.
Radna D.Pasieka zapytała w temacie Strefy Płatnego Parkowania, kiedy
nastąpi wznowienie umowy która kończy się końcem roku, oraz jak można

starać się o abonament na rok przyszły.
Odpowiedzi udzielił z-ca burmistrza P.Bobak, który powiedział, że zostanie od
stycznia zawarta kolejna umowa z obecnym operatorem tj.  City Parking

Group.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny wraz z radnym P.Woitasikiem poruszyli

temat zapisem przetargu odnośnie SPP, który wyeliminował spółki gminne
a konkretnie Miejski Zakład Komunikacji z możliwości obsługi strefy.
Radny P.Woitasik zapytał także o temat „Zielonych podwórek", gdyż nie
wszystkie zadania, które zostały przyjęte, zostały zrealizowane, m.in. ogród

społeczny.
Odpowiedzi udzielił z-ca burmistrza P.Bobak. który powiedział, że po analizach
przeprowadzonych odnośnie zakupu nowych parkometrów zasadnym było

zlecenie tego zadania firmie zewnętrznej.
Radny G.Samborski zaapelował,   aby osoby nie mające odpowiednich
uprawnień oraz kart parkingowych, nie parkowały na miejscach postojowych

dla osób niepełnosprawnych.
Z-ca burmistrza P.Bobak poinformował,  że niezrealizowane zadania dot.

„Zielonych podwórek" wynikają z nieuzyskania odpowiednich ofert  na
ogłoszone procedury przetargowe, cześć jest jeszcze w realizacji, a co do kilku

część wnioskodawców nie podpisała stosownych umów.
Przewodniczący udzielił  głosu mieszkance miasta, która poruszyła temat
noclegowni i pozostawienia osób bezdomnych bez schronienia w okresie
świątecznym. Prosiła, aby nie pozostawiać tych osób bez opieki.
Z-ca burmistrza P.Bobak powołał się na aktualizację przepisów prawa, które
odgórnie określają w jakich godzinach noclegownia ma działać. Poinformował,



że Gmina Nysa jest w trakcie tworzenia ogrzewalni oraz, że gmina posiada
umowę ze schroniskiem w Bielicach i osoby bezdomne, które potrzebują opieki
całodobowej tam trafiają. Zapewnił, że pochyli się nad tym problemem.
W związku z wystąpieniem mieszkanki, radny P.Smoter zawnioskował
o rozwiązanie przedmiotowego problemu poprzez zmianę formy noclegowni. Do
wniosku przyłączyła się radna D.Wąsowicz-Holota, która wyraziła
niezadowolenie z powodu nie załatwienia tematu noclegowni od czerwca br.
Powiedziała, że według informacji, które radnym przekazano ogrzewalnia

miała działać od października.
Radny M.Wajda prosił o rozwiązanie sytuacji pomimo obowiązujących
przepisów i jednocześnie wnioskował o tymczasowe rozwiązanie - do czasu
otwarcia ogrzewalni, aby nie pozostawiać bez pomocy osób potrzebujących.
Radni wnieśli, aby zorganizować „lokum" na czas świąt dla bezdomnych.
Radna J.Trytko-Warczak wniosła, aby informację o tym jak udało się problem

rozwiązać, przesłać radnym jeszcze przed świętami.
Informacja stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad 1.3
Informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poinformował zebranych

o zorganizowanym szkoleniu radnych, o konferencji samorządowej oraz
o spotkaniu z mieszkańcami podczas Jarmarku Świątecznego na Bastionie

św. Jadwigi. Podziękował pracownikom urzędu za zorganizowanie wszystkich

przedsięwzięć.

Ad 2
Interpelacje radnych.
Radny P.Smoter złożył interpelacje w sprawach:

1)informacji na temat stanu prac nad wykonaniem brakującego przęsła
kładki  technologicznej    obok elektrowni wodnej.    Kiedy zostanie
wykonana, jaki jest planowany koszt wykonania?

2)naprawy dojść z  chodnika przy ulicy Łukasińskiego  do klatek
schodowych,

3)protokołu odbioru budowy Przedszkola nr  10 w Nysie od osób
bezrobotnych i protokołu przekazania budowy nowemu wykonawcy.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny P.Dziaduś ponowił wniosek o uprzątnięcie podwórka przy ulicy
Krzywoustego m.in. z opon oraz o oświetlenie tego terenu.

Ad 3
Wnioski radnych.
Radny P.Smoter złożył wnioski w następujących sprawach:

1)pilnego wykonania instalacji elektrycznej oraz zamontowania umywalki,
zlewu i toalety w mieszkaniu komunalnym przekazanym polsko-

algierskiej rodzinie do zamieszkania,
2)usunięcia z Fontanny Trytona plastikowych ozdób świątecznych

i wiszących kabli.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Radna D.Pasieka wniosła o opracowanie i wprowadzenie procedur dla

placówek opiekuńczych i oświatowych działających na terenie Gminy Nysa
w sytuacji zagrożenia zdrowia związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4
Oświadczenia radnych.
Radny P.Smoter przedstawił prezentację w temacie budowy Przedszkola nr 10.
Wyraził swoje niezadowolenie w temacie sposobu budowy i kosztów tej budowy

oraz zarzucił niegospodarność w tym temacie.
Treść prezentacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący o godzinie 13:30 ogłosił przerwę. Kolejno o godzinie 15:00

wznowił obrady, w których uczestniczyło 17 radnych.

W związku z obecnością na sali autorki projektu "Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa" Przewodniczący wniósł
0przesunięcie pkt 5.11 jako pkt 5.1. Stwierdził, że 15 głosami „za" porządek

został zmieniony i dalsza numeracja ulegnie zmianie.

Ad 5.1
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa".
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów S.Czepiel

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 przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-

2021 dla Gminy Nysa". Stwierdził, że jednogłośnie 19 głosami „za" uchwała
została podjęta.
Uchwała nr XLVI/675/17 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 5.2
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na
terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych

1urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z wprowadzoną poprawką dot. zmiany zapisu w 6 w ust. 1 w pkt 2, z 2 lat
na 5 lat oraz o zmianę zapisu w pkt 3, z roku na 2 lata.
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz poprosił o przyjęcie projektu uchwały bez
poprawek. Powołując się na wyniki przeprowadzonych ankiet wskazał, że
mieszkańcy oczekują szybkich działań, w temacie uporządkowania przestrzeni

publicznej.



Radna D,Pasieka przychyliła się do słów burmistrza, że to bardzo ważna
uchwała dla naszego miasta. Przytoczyła również sytuację z poprzedniego

posiedzenia Komisji Urbanistyki i Rolnictwa i wystąpieniu przedsiębiorcy,
który wyraził wówczas niezadowolenie z tak krótkiego terminu dostosowania
reklam, zaproponowanego w projekcie uchwały. Stwierdziła, że lata
przystosowania się przedsiębiorców do nowej uchwały są dla niektórych z nich

krzywdzące.
Radny Ł.Bogdanowski wyraził brak poparcia dla wniosku Komisji Urbanistyki
i Rolnictwa, gdyż uważa, że wszyscy zainteresowani mieli czas na złożenie

uwag. Wskazał, że termin składania jakichkolwiek uwag i poprawek już minął.

Uważa, że jest to jedna z lepiej dopracowanych uchwał pod kątem konsultacji
z radnymi oraz mieszkańcami. Wnioskował o przyjęcie uchwały w pierwotnej

wersji.
Radca prawny A.Markiewicz zaznaczyła, że pierwszy raz będziemy podejmować

tego rodzaju uchwałę. Poinformowała, że jest to stosunkowo nowa regulacja

prawna i zbyt wiele orzecznictwa w tym temacie nie ma, niemniej uważa, że
generalnie większość zmian, które merytorycznie odnoszą się do treści

uchwały powinna powodować cofnięcie procedury do etapu wyłożenia.
Burmistrz Nysy K.Kolbiarz poprosił o możliwość przedstawienia prezentacji

przez autora planu Pana B.Poniatowskiego oraz architekta R.Jabłońskiego.
Pan B.Poniatowski wskazał ze procedura przyjmowania uchwał dotyczących

reklam jest inna niż przyjmowania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Kolejno wyświetlono film w temacie parku kulturowego oraz
przedstawiono prezentację, w której omówiono całą procedurę niezbędną do
opracowania projektu oraz wytyczne mieszkańców gminy, poprzedzone

konsultacjami, którzy wskazali, że w przedmiotowym temacie przeszkadzają

im duże reklamy, zasłanianie witryn oraz bram ogrodzeniowych, ekrany

ledowe o zmiennej treści, bilbordy, chaotyczne reklamy, siatki umieszczane na
budynkach na czas remontu. Mieszkańcy uznali, że reklamy psują wizerunek

miasta, akceptują natomiast szyldy. Propozycją są litery przestrzenne
i malowane. Przedsiębiorcy wskazali, że w szyldach niezbędne są estetyka

i czytelność. Mieszkańcy wskazali także, że należy uporządkować reklamy

wzdłuż głównych dróg.
Udział w dyskusji wzięli: radny P.Wojtasik. radny P.Dziaduś. radny A.Zelent.

radny J.Chabiński oraz radna J.Trytko-Warczak. którzy poruszyli m.in. temat

nielegalnie wieszanych reklam i możliwości karania za takie działanie oraz
radny M.Waida. który pochwali! wykonawców za konsekwencję i precyzję

w przedłożonym projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Urbanistyki i Rolnictwa dot. zmiany zapisu w 6 w ust. 1 w pkt 2, z 2 lat na
5 lat. Stwierdził, że 4 glosami „za" przy 14 głosach przeciw i 2 wstrzymujących,
wniosek został odrzucony. Kolejno poddał pod głosowanie kolejny wniosek
polegający na zmianie zapisu w  6 w ust. 1 w pkt 3, z roku na 2 lata.
Stwierdził, że 5 głosami „za" przy 13 głosach przeciw i 1 wstrzymującym

wniosek został odrzucony.



Następnie przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciami uwag, które

wpłynęły do Burmistrza Nysy, a których treść stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały:
uwaga 1 -  15 głosami „za" przy 3 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się

rozstrzygnięcie zostało utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 2-16 głosami „za" przy 2 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 3-16 głosami „za" przy 2 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 4-14 głosami „za" przy 5 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 5-15 głosami „za" przy 4 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 6-16 głosami „za" przy 4 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 7-15 głosami „za" przy 5 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 8-16 głosami „za" przy 3 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 9-17 głosami „za" przy 4 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 10 - 15 głosami „za" przy 3 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 11-16 głosami „za" przy 5 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 12-15 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 4 wstrzymujących się

rozstrzygnięcie zostało utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 13 - 16 głosami „za" przy 2 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 14 - 13 głosami „za" przy 4 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 15-13 głosami „za" przy 2 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

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  jednogłośnie

20 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/676/17 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 5.3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach

wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia
granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski

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

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa

w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do

objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie narusza
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Nysa uchwalonego uchwałą nr L/750/14 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r., zmienionego uchwałą

Nr XV/217/2015 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r. Stwierdził,
że 15 radnych głosowało „za", 2 radnych wstrzymało się od głosu wobec czego
Rada uznała, że miejscowy plan nie narusza uwarunkowań studium.

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice

i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stwierdził, że jednogłośnie 18 głosami „za"
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLVI/677/17 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 5.4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie stwierdzenie, że
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta

Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Nysa uchwalonego uchwałą nr L/750/14 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014r., zmienionego uchwałą
Nr XV/217/2015 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r. Stwierdził,
że 14 radnych głosowało „za", 1 radny wstrzymał się od głosu, wobec czego
Rada uznała, że miejscowy plan nie narusza uwarunkowań studium.

Następnie przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciami uwag, które

wpłynęły do Burmistrza Nysy, a których treść stanowi załącznik nr 2 do

niniejszej uchwały:
uwaga 1 - 12 głosami „za" przy 5 wstrzymujących się rozstrzygnięcie zostało

utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 2-13 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się

rozstrzygnięcie zostało utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 3-12 głosami „za" przy 2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się

rozstrzygnięcie zostało utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 4—15 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się

rozstrzygnięcie zostało utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
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uwaga 5-15 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących się
rozstrzygnięcie zostało utrzymane i uwaga nie została uwzględniona;
uwaga 6-15 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących się

rozstrzygnięcie zostało utrzymane i uwaga nie została uwzględniona.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej
1Elizy Orzeszkowej.  Stwierdził, że  jednogłośnie 19 głosami „za" uchwała

została podjęta.
Uchwała nr XLVI/678/17 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 5.5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy

w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy.
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Ł.Bogdanowski

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

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta

Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy nie narusza ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Nysa uchwalonego uchwałą nr L/750/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
29 września 2014 r., zmienionego uchwałą Nr XV/217/2015 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r. Stwierdził, że 14 radnych głosowało „za",
2radnych wstrzymało się od głosu wobec czego Rada uznała, że miejscowy

plan nie narusza uwarunkowań studium.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny podda! pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów
Warszawy. Stwierdził,  że  jednogłośnie 18 głosami „za" uchwała została

podjęta.
Uchwała nr XLVI/679/17 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 5.6
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od
osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej
w Domaszkowicach.
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 odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej, prawa
własności nieruchomości położonej w Domaszkowicach. Stwierdził, że

jednogłośnie 18 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/680/17 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.



Ad 5.7
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze
przetargów (Otmuchowska).
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 sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów
(Otmuchowska). Stwierdził, że jednogłośnie 19 głosami „za" uchwała została

podjęta.
Uchwała nr XLVI/681/17 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 5.8
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własności Skarbu
Państwa w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie

służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym
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 uchwały
w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania

wieczystego gruntu stanowiącego własności Skarbu Państwa w drodze
przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu

i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa. Stwierdził, że

jednogłośnie 19 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/682/17 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 5.9
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (Zamłynie).
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 o godzinie 16:40 ogłosił przerwę. Wznowienie obrad nastąpiło

o godzinie 17:05.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (Zamłynie). Stwierdził, że

jednogłośnie 17 głosami „za" uchwała została podjęta.

11
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Uchwała nr XLVI/683/17 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 5.10
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa

własności nieruchomości gminnych (Śródmieście).
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 sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności

nieruchomości gminnych (Śródmieście). Stwierdził, że 18 głosami „za" przy
1 wstrzymującym się uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/684/17 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 5.11
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2018 - 2020.
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -

2020. Stwierdził, że 18 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/685/17 stanowi załącznik nr 16 do protokołu,

Ad 5.12
Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na umieszczenie
symbolicznej    mogiły  upamiętniającej   polskie  ofiary  ludobójstwa
dokonanego  przez  niemiecki i sowiecki reżim totalitarny oraz
nacjonalistów ukraińskich.
Przewodniczący wniósł na wniosek burmistrza autopoprawkę polegającą na
zmianie tytułu i treści w 1 poprzez zastąpienie wyrażenia „przez niemiecki
i sowiecki reżim totalitarny" wyrażeniem „ przez niemiecki i sowiecki reżimy
totalitarne". Stwierdził, że 18 głosami „za" przy 1 głosie przeciw autopoprawka
została wprowadzona. Kolejno poddał   pod głosowanie projekt  uchwały
i stwierdził, iż jednogłośnie 18 głosami „za" uchwała wraz z autopoprawka

została podjęta.
Uchwała nr XLVI/686/17 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 5.13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1
"JEDYNECZKA" w Nysie.
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "JEDYNECZKA" w Nysie.

Stwierdził, że jednogłośnie 19 głosami „za" uchwała została podjęta.
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Uchwała nr XLVI/687/17 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 5.14
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2

w Nysie.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie. Stwierdził, że
jednogłośnie 19 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/688/17 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 5.15
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej
w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Nysie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    J.Czuchrai poinformował, że Komisja

zaopiniowała pozytywnie jego kandydaturę.
Przewodniczący  Komisji      Urbanistyki  i  Rolnictwa   Ł.Bogdanowski

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę.
Przewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego i Finansów S.Czepiel

poinformował, że komisja nie zgłosiła żadnej kandydatury.
Przewodniczący  Komisji     Oświaty  i  Spraw Socjalnych  J.Chabiński

poinformował,  że komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę radnego
Ł.Bogdanowskiego.
Z-ca Przewodniczącego  Komisji   Kultury i Kultury Fizycznej   L.Cwaina

poinformowała, że komisja nie zgłosiła żadnej kandydatury.
Koleino Przewodniczący zapytał radnego J.Czuchraja, czy wyraża zgodę na
kandydowanie, na co otrzymał odpowiedź twierdzącą. Następnie zapytał
radnego Ł.Bogdanowskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie, na co również

otrzymał odpowiedź twierdzącą. Poddał  pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów i stwierdził,   że  18 głosami „za" lista kandydatów została
zamknięta. W ślad za tym, wniósł o wskazanie w 1 uchwały, radnego Jacka

Czuchraja i radnego Łukasza Bogdanowskiego jako przedstawicieli Rady
Miejskiej w Nysie w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego. Stwierdził, że 18
głosami „za" przy 1 głosie przeciw radni zostali przedstawicielami.

Uchwała nr XLVI/689/17 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 5.16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/601/09 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia
regulaminu dodatku za warunki pracy.
Przewodniczący  Komisji    Oświaty  i  Spraw Socjalnych J.Chabiński
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
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9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki

pracy. Stwierdził, że jednogłośnie 17 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/690/17 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 5.17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 201 lr. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników,
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

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 XII/203/ll Rady Miejskiej w Nysie z dnia
27 października 201 lr. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla
operatorów  i  przewoźników, warunków i zasad korzystania z  tych

przystanków. Stwierdził, że 17 głosami „za" przy 1 wstrzymującym uchwała

została podjęta.
Uchwała nr XLVI/691/17 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 5.18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji  przedmiotowej
udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2018.
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 uchwały
w sprawie ustalenia stawki dotacji   przedmiotowej   udzielanej   Centrum
Integracji Społecznej w Nysie na rok 2018. Stwierdził, że 17 głosami „za"

uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLVI/'692/'17 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 5.19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
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.

Materiał  dodatkowy omówił  Skarbnik Miasta M.Lisoń, wskazując m.in.

zwiększenia dochodów.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. Stwierdził, że 13 głosami

„za" przy 5 wstrzymujących się, uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/693/17 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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Ad 5.20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 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 XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2017 - 2041. Stwierdził, że 11 głosami „za" przy 1 przeciw uchwała została

podjęta.
Uchwała nr XLVI/694/17 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 5.21
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych
Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
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.
Na wniosek Burmistrza wniesiono autopoprawkę do projektu uchwały,
polegającą na wprowadzeniu zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały, poprzez

zastąpienie w dziale 855 rozdział 85505  6050 kwoty 86 539,75 zł, kwotą
206 539,75 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść poprawki
i stwierdził, że 14 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących
poprawka została wprowadzona do projektu uchwały. Kolejno poddał pod
głosowanie projekt uchwały i stwierdził, że 15 głosami za przy 1 głosie
wstrzymującym uchwała wraz z poprawką została podjęta.
Uchwała nr XLVI/695/17 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad 5.22
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji
projektu pt. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi
klienta".
Komisja nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.
Projekt uchwały omówiła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej K.Ferdyn.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pt. "Wdrożenie
usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez
nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta". Stwierdził, że jednogłośnie

15 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVI/696/17 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.



Ad 5.23
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla

Gminy Nysa na rok 2018".
Komisja nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P.Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018".
Stwierdził, że jednogłośnie 16 głosami „za" uchwała została podjęta.

Uchwala nr XLVI/697/17 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 6
Informacja o działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami.
Prezentację w temacie przedstawił prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej EKOM Sp. z o.o. J.Chwalenia.
Pytania w temacie zadali: radny P.Szyra. radny P.Woitasik oraz radna
D.Wąsowicz-Hołota, którzy zapytali m.in. czy podwyżki od 1 stycznia 2018

roku odbiją się na mieszkańcach Gminy Nysa oraz czy ta podwyżka ma
związek z opłatą marszałkowską. Zapytano również o zerwanie porozumienia

z gminami i wprowadzenie podwyżek cen oraz o zakup samochodu osobowego

do dyspozycji prezesa. Wyjaśnień w tematach udzielił prezes EKOM-u

J.Chwalenia.
Wiceprzewodniczący Radny S.Czepię 1 wyraził pogląd, iż należałoby spotkać się

z przedstawicielami gmin i porozmawiać o obowiązujących stawkach.

Prezentacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad 7
Sprawy różne, wolne wnioski.
Radna D.Wąsowicz-Hołota zawnioskowała o udzielenie informacji:

1)Które spółki gminne mają samochody osobowe służbowe do wyłącznej
dyspozycji prezesa?

2)Kiedy zostały zakupione, jakiej marki, pojemności i za jaką cenę?
3)Jakie są miesięczne koszty podróży służbowych prezesów spółek od

stycznia 2015r. do końca grudnia 2017r.?
4)Czy  wszyscy prezesi  spółek mają kontrakty?  Czy w umowach

kontraktowych jest zapis, że muszą mieć samochody służbowe do

wyłącznej dyspozycji? (tak informował na sesji radnych prezes EKOM-u
p. J. Chwalenia).

5)Jeśli nie mają ww. samochodów, to jakie  obowiązują rozwiązania

- dodatkowe gratyfikacje finansowe?
6)Czy prezesi mają dodatkowo finansowany zakup paliwa - którzy i w jakich

wysokościach?
Treść wniosku stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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owała:

Przewodniczący Rady P.Nakonieczny zaprosił na jasełka w wykonaniu uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1, do Nyskiego Domu Kultury. Poinformował
o realizacji bieżących prac, o otrzymanych życzeniach świątecznych oraz

0liście od Wicemarszałka Sejmu M.Tyczki- który to radni otrzymają maiłem.

Podziękował m.in. radnym za pracę i udział w wydarzeniach, burmistrzom
oraz pracownicą biura rady za sumienną i ciężką pracę. Nadmienił, o chęci

powołania Komisji  ds. Statutu, w kontekście nowej  ordynacji wyborczej

1zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Ad 8
Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 19:20 zamknął

obrady XLVI sesji Rady Miejskiej.


