
Posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
w dniu 12 września 2018, godz. 08:00

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 11
oraz Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
i z-ca naczelnika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego A. Papis.
Przewodniczący Komisji   Ł. Bogdanowski stwierdził,   iż  w posiedzeniu
uczestniczy 6 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

Porządek obrad

1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 48 k.m. 55, obręb Górna Wieś).
2)sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 46 k.m. 60, obręb Średnia Wieś),
3)sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/52 k.m.2, obręb Radoszyn),
4)sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej

(dz. nr 603/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
5)sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
6)sprzedaży w drodze bezprzetargowej  prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 605/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
7)wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej    własność  Skarbu Państwa,  będącej    w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/1),

8)wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej    własność  Skarbu Państwa,  będącej    w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nysa (dz.nr 18/11, 18/10, 18/7),

9)wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Nysa (Radzikowice dz. nr 464/15),
10)określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu

obywatelskiego.
2.Sprawy różne, wolne wnioski.
3.Zakończenie obrad.

Ad 1.1
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła zasady sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Komisja pozytywnie 5 głosami „za" przy jednym głosie wstrzymującym
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 48 k.m. 55, obręb Górna

Wieś).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



Dołączył Radny Toruński Krzysztof - komisja obraduje w 7 osobowym
składzie.

Ad 1.2
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła zasady sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Komisja pozytywnie jednogłośnie 7  głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości gminnej (dz. nr 46 k.m. 60, obręb Średnia Wieś),

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1.3
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła zasady sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

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

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/52 k.m.2, obręb
Rado szyn).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 1.4
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła zasady sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Komisja pozytywnie jednogłośnie 7 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze  przetargu prawa własności
nieruchomości gminnej (dz. nr 603/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 1.5
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła zasady sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Komisja pozytywnie jednogłośnie  7 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości gminnej (dz. nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice).

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 1.6
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła zasady sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Komisja pozytywnie jednogłośnie  7 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości gminnej (dz. nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 1.7
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na
czas nieoznaczony, za wynagrodzeniem, ograniczonego prawa rzeczowego -
służebności przesyłu na rzecz ESY S.A.



Ad 1.10
Ewelina Konstanty omówiła zagadnienia dotyczące sposobu ustalenia zadań
do wykonywania w ramach budżetu obywatelskiego. Od teraz budżet
obywatelski musi być wprowadzony i podjęty w ramach uchwały Rady
Miejskiej, a nie jak to wcześniej było zarządzeniem Burmistrza Nysy.
Zarządzenie zostało zastąpione uchwałą Rady Miejskiej, w której także
uwzględnione zostały obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych -

RODO.
Komisja pozytywnie 8 głosami „za" przy jednym głosie wstrzymującym
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań
do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 1.9
Naczelnik Wydziału Geodezji  i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na
czas nieoznaczony, za wynagrodzeniem ograniczonego prawa rzeczowego-
służebności przesytu na rzecz ESV S.A

Komisja pozytywnie jednogłośnie 7  głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Radzikowice dz. nr

464/15).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Dołączyli Radni : Adam Zelent, Trytko -Warczak Jolanta. Komisja obraduje
w 9 osobowym składzie.

Ad 1.8
Naczelnik Wydziału Geodezji   i   Gospodarki Nieruchomościami E. Siwek
omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na
czas nieoznaczony, za wynagrodzeniem, organicznego prawa rzeczowego -

służebności przesyłu na rzecz Nyskiej Energetyki Cieplnej.
Komisja pozytywnie jednogłośnie 7 głosami „za" zaopiniowała projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu
na  nieruchomości  stanowiącej    własność  Skarbu Państwa,  będącej

w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz.nr 18/11, 18/10, 18/7).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Komisja pozytywnie jednogłośnie 7 głosami „za" zaopiniowała projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/1).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.



Protokołowała
A. J Rogul:

Dołączył Radny Przemysław Dziaduś. Komisja obraduje w W osobowym
składzie.

Ad 2. Sprowy rożne wolne wnioski,

Radni nie składali wniosków.

Ad 3.
Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie:
8:45 zamknął posiedzenie.

x rzewodnicz^cy Komisji


