Protokół nr 26/16
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa
w dniu 21 września 2016r.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Grzegorz Samborski o godzinie
12:10 otworzył 26 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa.
Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu oraz Naczelnik
Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk, Skarbnik Miasta
M.Lisoń, Sekretarz Miasta R.Piegza, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju
Infrastruktury i Drogownictwa T.Lis.

Zastępca Przewodniczącej stwierdził, że w Komisji bierze udział 6 radnych,
co wobec uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji wynoszącego
9 osób stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Porządek dzisiejszego posiedzenia przyjęty jednogłośnie przedstawiał się
następująco:
1.Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.
2.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nysa za I półrocze 2016r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok,

2)zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21
stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 - 2029,
3)wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Nysa,

4)oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa
(dz. nr. 38/4 ),
5)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

(dz. nr 60),
6)zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
7)zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
4.Wnioski i propozycje komisji do budżetu na 2017r.
5.Zapoznanie się z regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego

ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nysa.
6.Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców w sprawie zabezpieczenia w

budżecie Gminy na 2017 r. środków finansowych na trwałe utwardzenie
drogi i wykonanie oświetlenia.
7.Zapoznanie się z pismem mieszkańca w sprawie oświetlenia i drogi przy
ulicy Traugutta.
8.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1.
Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił informację o wykonaniu budżetu za
I półrocze 2016rok.
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Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Komisja 4 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.
Ad 2.
Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2016r.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja 4 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nysa za I półrocze 2016r.
Ad 3.1
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Nysa na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radna D.Pasieka zaproponowała, aby przenieść środki z opracowania

dokumentacji projektowej zagospodarowanie placu Paderewskiego w kwocie
40 tys. zł na zadanie „Zagospodarowanie podwórka Moniuszki - Prudnicka Zjednoczenia - Mariacka".

Komisja 3 głosami „za" przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.
Ad 3.2
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Komisja 3 głosami „za" przy 4 głosach wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.
Ad 3.6
Zastępca Naczelnika Wydziału ID T.Lis omówił projekt uchwały w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja 5 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych.

Ad 3.7
Zastępca Naczelnika Wydziału ID T.Lis omówił projekt uchwały w sprawie
zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja przy 2 głosach „za", 2 głosach przeciwnych i 3 głosach
wstrzymujących się nie zajęła stanowiska dotyczącego projektu uchwały
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
Radny A.Zelent o godzinie 14:00 opuścił za zgodą przewodniczącego
posiedzenie Komisji.
Ad 3.3
Sekretarz Miasta R.Piegza omówił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja 5 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.
Ad 3.4
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S. Piwowarczyk omówił
projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości
stanowiącej mienie Gminy Nysa (dz. nr. 38/4 ).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Komisja 2 głosami „za" przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa
(dz. nr. 38/4).
Ad 3.5
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S. Piwowarczyk omówił
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10
lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Nysa (dz. nr 60)
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja 5 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 60).
Ad 4.
Wnioski i propozycje komisji do budżetu na 2017r.
1. Radna D.Pasieka wnioskuje o ujęcie w budżecie remontu drogi
w ul. Żwirki i Wigury. Wniosek Komisja przyjęła jednogłośnie.

2.2.Radna D.Pasieka wnioskuje o remont drogi w Przełęku (obok posesji
K.Łuczków). Wniosek Komisja przyjęła jednogłośnie.
3.Radna D.Pasieka wnioskuje o rozpoczęcie zadania .„Zagospodarowanie
podwórka Moniuszki - Prudnicka - Zjednoczenia - Mariacka". Wniosek
Komisja przyjęła jednogłośnie.
Ad 5.
Komisja zapoznała się z regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego
ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nysa.
Materiał w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 6.
Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców w sprawie zabezpieczenia
w budżecie Gminy na 2017 r. środków finansowych na trwałe utwardzenie
drogi i wykonanie oświetlenia.
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 7.
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca w sprawie oświetlenia i drogi
przy ulicy Traugutta.
Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Ad 8.
Sprawy różne, wolne wnioski.

Radny GSamborski wnioskuje o zamontowanie więcej koszy na śmieci przy
ul. Sudeckiej i Mickiewicza w kierunku jeziora.
Radna D.Pasieka wnioskuje o zamontowanie koszy na śmieci w ul.
Bohaterów Warszawy (po stronie budynku Prokuratury.
Wobec zrealizowania porządku obrad Zastępca Przewodniczącej Komisji
Grzegorz Samborski o godzinie 14:45 zamknął posiedzenie komisji.
Protokołowała:
J.Chałas C^) *
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Zastępca Przewodniczącej Komisji
Grzegorz Samborski

