
Protokół XX

sesji Rady Miejskiej w Nysie obytej w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nysie w dniu 2 czerwca 2016 roku w godzinach

1600 . 1935

Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 1600 otworzył XX
sesję Rady Miejskiej w Nysie, zwołaną na wniosek grupy radnych, wniosek
stanowi załącznik nr 1. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji bierze

udział 22 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad jest zgodny z tym co przedstawiła grupa radnych wnioskująca
o zwołanie sesji i przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum.
2.Dyskusja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego cześć miasta Nysy w rejonie ulic Wolności,
Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.

2.1.Przedstawienie analizy oddziaływania wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego na przestrzeń miasta, komunikację, gospodarkę i społeczeństwo
- prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba.

2.2.Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców ul. Piastowskiej.

2.3.Wystąpienie przedstawiciela Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej.
3.Dyskusja radnych.
4.Sprawy rożne, wolne wnioski.
5.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący P. Nakonieczny poinformował o chęci zabrania głosu

w dyskusji przez właściciela terenu Pana Walczaka i wniesienie do porządku
obrad jak punkt 2.4 udzielenie głosu w/w.
Radny P. Smoter przekazał intencje zwołania sesji, jako pierwszą wskazał, że

mieszkańcy Nysy zasługują by być wysłuchanymi, a jako drugą, że chcą na
spokojnie rozpocząć dyskusje, gdyż ustalenia są kontrowersyjne. Poprosił
0przerwę w celu ustalenia formy w jakiej ma się toczyć debata.
Przewodniczący P. Nakonieczny ogłosił przerwę.
Przerwa 5 min.
Przewodniczący P. Nakonieczny wznowił obrady po przerwie i oddał głos
radnemu P. Smoterowi.
Radny P. Smoter, prosił aby porządek sesji pozostał bez zmian.
Radny R. Kamuda, poinformował, iż nieporozumieniem jest niedopuszczenie
inwestora do głosu podczas dzisiejszej sesji.

Przewodniczący P. Nakonieczny wobec braku zgody radnych, którzy złożyli
wniosek o zwołanie sesji, na zmianę porządku obrad, przystąpił do realizacji
kolejnego punktu agendy bez zmian.

Ad. 2.1 Przedstawienie analizy oddziaływania wielkopowierzchniowego
obiektu handlowego na przestrzeń miasta, komunikację, gospodarkę
1społeczeństwo - prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba
Wystąpienie prof. Bogusława Szuby - załącznik nr 2.



Ad. 2.2 Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców ul. Piastowskiej.
Wystąpienie mec. dr Arkadiusza Baruta - załącznik nr 3.
Przewodniczący P. Nakonieczny ogłosił przerwę 10 min.

Ad. 2.3. Wystąpienie przedstawiciela Nyskiej Regionalnej Izby
Gospodarczej.

Jako przedstawiciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej wystąpił Sławomir
Kadróg, który poinformował, że członkowie Izby jednogłośnie podtrzymują
swoje negatywne stanowisko w sprawie budowy galerii. Wyraził chęć

omówienia tematów, które skłaniają ich ku takiej ocenie. Jako pierwszy
wskazał zatrudnienie, stwierdzając, iż mają świadomość że zatrudnienie przy
nowej galerii może uzyskać nawet 300 osób, ale doświadczenia innych miast
pokazują, iż 4 razy więcej osób traci pracę z mniejszych sklepików miejskich.
Kolejną kwestią jest podatek od nieruchomości, który niewątpliwie powiększy
wpływy do kasy gminy. Stwierdził natomiast, że podatek dochodowy wpłacony
do Urzędu Skarbowego w Nysie, przez mieszkańca Nysy, w 39% trafia do kasy
Gminy. Z tego tytułu 40 min PLN wpłynęło do budżetu Gminy na rok 2016.
Wskazał, iż największym płatnikiem są przedsiębiorcy, a w Nysie 70 %
przedsiębiorców ma wpisany w zakres handel. W przypadku galerii większość
podmiotów ma siedzibę w Warszawie, więc Gmina Nysa pozostanie bez

wpływów. Oświadczył również, iż budowa galerii spowoduje spadek wartości
nieruchomości w Nysie. Stwierdził, iż Vendo spowodowało nasycenie handlowe
w mieście, co skutkuje pustymi lokalami w centrum. Powstanie omawianej

inwestycji spowoduje niemożność sprzedaży innych działek inwestycyjnych
w Nysie. Wyraził, iż jako NRIG podtrzymuje zdanie, aby galerię usytuować na
terenie FSD. Zwrócił uwagę, iż od budowy galerii w Nysie zależy los
handlowców również w okolicznych gminach. Wyraził zadowolenie z obecności
mieszkańców, którzy mają taki sam udział we własności Gminy.
Przewodniczący P. Nakonieczny poinformował, że Radni mieli możliwość
zapoznania się z argumentami inwestora, na spotkaniu kilka tygodni temu,
które to zostało zorganizowane na wniosek mieszkańców.

Ad. 3 Dyskusje radnych.
Radny D.Pięch. poinformował iż jako członkowie Platformy Obywatelskiej
i radni Rady Miejskiej w Nysie, poparli wniosek o zwołania dzisiejszej
nadzwyczajnej sesji. Przytoczył wpis Burmistrza na Facebooku i zdementował,

jakoby chcieli powstrzymać budowę galerii. Oświadczył, iż sami będą
analizować i poznawać za i przeciw w temacie budowy galerii, po czym będą
głosować zgodnie z własnym sumieniem. Poprosił, aby radni pod naciskami
nie zmieniali swojego zdania.
Rady P.Smoter stwierdził, że w planie wytyczenia granic planu
zagospodarowania przestrzennego, zostały one tak wytyczone, że mieszkańcy
ulicy Piastowskiej nie będą mogli mieć roszczeń na drodze sądowej. Ucieszyło
go, że mieszkańcy nie są przeciwni budowie galerii, a jedynie chcą wzięcia ich

racji pod uwagę. Wyraził obawę, iż mieszkańcy są tak zdeterminowani, że
w przypadku braku współpracy, wejdą na ścieżkę sporu administracyjnego,
co doprowadzi do zablokowania procedury planu Dekady na długie lata



i odszkodowania. Zaproponował, aby nanosić zmiany dopóki plan jest
„plastyczy".

Radny P. Wojtasik poprosił, aby brać pod uwagę głosy mieszkańców i ich
obawy. Wyraził obawy odnośnie problemu komunikacji. Zadał pytanie
Burmistrzowi, które zapisy w przygotowanym projekcie planu

zagospodarowania chronią interesy mieszkańców ulicy Piastowskiej? Zapytał
Skarbnika jakie są plany sprzedaży terenu przy ulicy Zwycięstwa, gdyż
decyzja, którą podejmą w sprawie galerii wpłynie na obniżenie wartości tego
terenu. Podziękował poseł Czocharze za zadanie pytań ze strony

przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości
Radna J.Trytko - Warczak potwierdziła swoje stanowisko i prosiła, aby opinie

społeczne mieszkańców były wzięte pod uwagę. Zaskoczyła ją wypowiedź pana
prof. Szuby o wnioskach stworzonych przez Gminną Komisję Urbanistyczno -
Architektoniczną. Poprosiła również o wgląd do tych wniosków.
Radny S. Czepiel przyznał, iż nie uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem
Dekady, stąd nie ma poglądu na temat tego, co inwestor ma zamiar

wybudować. Wyraził, iż oczekuje od burmistrza i od architekta miejskiego
kontrargumentów w temacie wystąpienia prof. Szuby.

Radny P. Smoter odniósł się do slajdu, odnośnie skali zmiany wizualizacji
galerii. Stwierdził, iż inwestor ma swoje zamierzenie i nie mamy wpływu na

wygląd obiektu, ale możemy poprzez plan zdecydować np. ile może mieć
kondygnacji oraz czy ulica Drzymały ma być przejezdna. Postulował o powrót

do zabudowy kwartału MZK budynkiem galerii handlowej z pozostawieniem
ulicy Drzymały przejezdnej. Stwierdził, iż pod względem urbanistycznym
pierwotna wersja była dużo lepsza.
Radna D. Wąsowicz- Hołota, również odniosła się do wpisu Burmistrza na FB.

Prosiła burmistrza o kolejne spotkanie i udzielenie odpowiedzi na pytania
zadane przez panią poseł. Uważa, w nawiązaniu do wystąpienia mec. Baruta,
że zgodnie z ustawą, jeśli są negatywne skutki oddziaływania na teren, to

należy ten teren również planem objąć. Wnioskowała, aby radni dostali pismo
pani poseł Czochary wraz z odpowiedzią. Stwierdziła, że nie są wrogami

Dekady, ale dzisiejsze sugestie należy wziąć pod rozwagę. Prosiła, aby wspólnie
wypracować coś dobrego.
Przewodniczący P. Nakonieczny zaznaczył, iż wielokrotnie mówił, że dyskusja
na temat planu zagospodarowania przestrzennego jest potrzebna. Wolałby,

aby ta dyskusja na forum Komisji Urbanistyki i forum Rady Miejskiej
odbywała się wokół planu zagospodarowania. Przypomniał, iż to właśnie
kompetencją Rady Miejskiej w Nysie jest uchwalenie planu zagospodarowania
przestrzennego a poprzez posiadaną wiedzę i kompetencje do zgłaszania
poprawek i wniosków. Zapewnił, iż nikt nigdy nie będzie głosował przeciwko
mieszkańcom i przeciwko Gminie a jedynie będzie dążyć do zabezpieczenia
interesów Gminy. Stwierdził, iż do kolejnej dyskusji dojdzie w momencie
projektu uchwały dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny D. Pięch stwierdził, iż bardzo dobrze, że doszło do tej dyskusji. Wyraził
obawę, odnośnie treści wpisu burmistrza na FB.
Burmistrz K. Kolbiarz powiedział, iż głos mieszkańców jest brany pod uwagę

i nie unika spotkań z mieszkańcami, gdyż takich spotkań i rozmów było
kilkanaście. Poinformował, iż wraz z większością radnych wspiera proces
inwestowania na terenie byłej bazy MZK, co potwierdzają wyniki trzykrotnych



głosowań w temacie tej inwestycji. Ubolewał, że wszyscy znają treść listu pani
poseł  Czochary  poza  adresatem.  Zauważył,   że  Nysa jest  w stanie

katastrofalnym pod względem gospodarczym i inwestycyjnym. Stwierdził, że to
inwestor, który chce zainwestować swoje pieniądze, podejmuje ryzyko chcąc
tu działać. Nie wyraził zgody na usytuowanie galerii na terenie FSD, gdyż od
20 lat to jedyny teren inwestycyjny dla przemysłu w Nysie. Potwierdził, iż
konsekwentnie będą doprowadzać do odrodzenia przemysłu w Nysie.

Radny P. Smoter odniósł się do sprawy głosowań, podczas których nikt nie
widział żadnych analiz oddziaływań obiektu. Uważa, że uchwały w tym temacie
zostały podjęte w dużej mierze nieświadomie, stąd dzisiejsza sesja. Zarzucił,
że inwestor na spotkania z radnymi ma wyłączność ze względu na wieczorne
godziny spotkań, na które ciężko zaprosić mieszkańców. Stwierdził, iż podjęte
przez radnych uchwały są nieświadome, gdyż według podjętych uchwał nie
było mowy o żadnych przebudowach infrastruktury.
Przewodniczący P. Nakonieczny poinformował, iż sam inicjował spotkanie
z inwestorem i zapraszał radnych w godzinach popołudniowych.
Radny S. Czepiel odwołał się do słów radnego P. Smotera. Wspomniał, że
zarówno radny Smoter, jak i radny P.Dziaduś są architektami i w momencie

podejmowania na komisji opinii o tej  uchwale została ona przez niech
przedstawiona jako intencyjna, stąd nie rozumie stwierdzenia, że głosowanie
było nieświadome.
Przewodniczący P. Nakonieczny ogłosił przerwę 10 min.

Przewodniczący P. Nakonieczny wznowił obrady, informując iż ną sali jest 19
radnych.

Radna D. Pasieka podziękowała za wystąpienie prof. Szuby i stwierdziła, że
dzisiejsze wystąpienia traktuje jako uwagi mieszkańców. Potwierdziła, że nikt

nie jest  przeciwny Dekadzie, niemniej   ma ona pewne uciążliwości jak
klimatyzatory i wjazd i poprosiła by burmistrz wziął to pod uwagę.
Radny P. Woitasik stwierdził, iż przykro mu za słowa burmistrza, który prawo

radnych do zwołania sesji nazwał hucpą. Stwierdził,  iż burmistrz przed
objęciem stanowiska miał realny wpływ na działalność miasta. Zarzucił, że

inwestorzy nie napotykają w Nysie sprzyjającej   rozwojowi  atmosfery.
Stwierdził, iż większość mieszkańców uważa, iż losy miasta nie idą w dobrym
kierunku.
Radna D.Wasowicz-Hołota wyraziła swoje  niezadowolenie  w związku
z używaniem słowa "hucpa".
Radny D. Pięch wyjaśnił, iż słowo hucpa, rozumie się jako rozbudowane
w formie oszustwo.
Burmistrz K.Kolbiarz powiedział,   iż może użył   słowa niefortunnie, ale
niezrozumiałym jest dla niego niedopuszczenie inwestora do głosu, gdyż
większość zarzutów ze strony mieszkańców jest już nieaktualna, ponieważ
inwestor wprowadził już zmiany, o których- przez niedopuszczenie do głosu-
nie może dziś poinformować.
Radny A. Zelent stwierdził, iż dyskusja powinna iść w dwie strony, dlatego
cieszy się z dzisiejszego spotkania, gdyż jest to ciekawe wystąpienie, ale
brakuje mu drugiej strony - inwestora, który powinien mieć głos w dzisiejszej

dyskusji.
Radny P. Woitasik poprosił, aby umożliwić mieszkańcom wypowiedzenie się.



Radny A. Zelent stwierdził, że nie dopuściliśmy do głosu inwestora i nie ma

takiej procedury, aby mieszkańcy mogli dojść do głosu na sesji RM.
Poinformował radnego P. Smotera, iż mieszkańcy byli obecni na posiedzeniach

Komisji Urbanistyki, kiedy to omawiano m.in. dzisiejsze problemy.
Zaproponował ponowny udział mieszkańców na Komisjach.
Przewodniczący P. Nakonieczny poinformował o spotkaniu z mieszkańcami,

które było zorganizowane w Urzędzie, a frekwencja na spotkaniu była
znikoma.
Radny P. Smoter wskazał, iż na sesji dot. Gimnazjum nr 3 mieszkańcy mieli
możliwość zabrania głosu. Stwierdził, że plan powinien być dostosowany

i korzystny dla mieszkańców.
Poseł J.Sanocki podziękował za zaproszenie i zorganizowanie tej sesji.

Poinformował, iż w rękach radnych jest los mieszkańców na kolejne lata,
a podjęte decyzje będą nieodwracalne. Prosił o rozważne decyzje.
Burmistrz M.Rymarz wyraził ubolewanie jak i burmistrz K.Kolbiarz

o niedopuszczeniu p. Walczaka do dzisiejszej dyskusji. Zapewnił, iż dialog jest
prowadzony z wszystkimi stronami i inwestor dostosowuje się do wniosków.
Odpowiedział na zapytanie radnego P. Wojtasika, iż inwestor opracował
rozwiązania w wyniku prowadzonych spotkań i stąd w obecnym projekcie
inwestor planuje podziemny całodobowy przejazd przez ulicę Drzymały,
całodobowo będzie można przejść przez obiekt oraz że strefa załadunku będzie

odbywała się w kubaturze budynku. Zakomunikował, iż poprzedni projekt
zagospodarowania przestrzennego nie miał pozytywnego uzgodnienia
w Starostwie Powiatowym oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Potwierdził, iż na każdym spotkaniu stał na straży głosu mieszkańców, stąd
dzisiejszy projekt wybiega naprzeciw ich oczekiwaniom. Zaproponował, aby po

sesji pan Walczak mógł zaprezentować mieszkańcom nowy projekt obiektu,
który przewiduje wszystkie uciążliwe „sytuacje" wprowadzić w kubaturę
budynku.
Radny P. Smoter zarzucił, że na wszystkie pytania odnośnie planu
zagospodarowania odpowiada p. Walczak, a nie burmistrzowie czy naczelnicy
wydziałów. Wyraził obawę, iż plan zagospodarowania przestrzennego jest
dostosowany do planów inwestora.

Poseł R. Miller poinformował, iż z wielką troską i smutkiem przysłuchuje się
dzisiejszej dyskusji. Wyraził opinię jak ważna jest komunikacja w mieście,
powołując się na wystąpienie prof. Szuby. Wyraził, niezrozumienie co do
działań burmistrza o zakupie terenów FSD, podczas gdy miasto dysponuje
terenem Radzikowic. Wyraził swoje obawy odnośnie nowej polityki miasta.
Oznajmił, iż głos mieszkańców powinien być uszanowany.
Burmistrz M. Rymarz odniósł się do słów radnego Smotera. Wyraził

podziękowanie dla posła Millera za troskę i potwierdził, iż tereny po FSO są
zakupione jako tereny inwestycyjne oraz oznajmił, że jest inwestor który

wyraził dziś chęć wejścia z produkcją do Nysy co znacznie podniesie wizerunek
miasta. Ustosunkował się również do wystąpienia prof. Szuby.
Przewodniczący ogłosił 5 min przerwy i zaprosił liderów Komisji i ugrupowań
na spotkanie.
Radny P. Smoter powiedział, iż planowanie przestrzenne na wielu poziomach
w Nysie powinno się poprawić, zarówno w temacie Dekady jak i FSD.



Protokołowała:
J.Ligas"

o   godzinie   19.35
Ad. 5. Zamknięcie sesji.
Wobec  zrealizowania  porządku  przewodniczący

zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej.

Ad.4. Sprawy rożne, wolne wnioski.
Radny P. Smoter poinformował, iż otrzymał odpowiedź na złożoną interpelację

w sprawie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Ligonia, lecz stwierdził,
iż istotą problemu jest projekt zagospodarowania podwórka, który
przewidywał przejazd jedną bramą a wyjazd drugą bramą, którą mieszkańcy
jednej ze wspólnot zamknęli. Prosił o rozwiązanie konfliktu, przez
przywrócenie stanu projektowanego, który był zaakceptowany przez
wszystkich.
Radna J.Trytko - Warczak złożyła wniosek o:

1)wykonanie  analizy skutków oddziaływania komunikacyjnego oraz
skutków oddziaływania powstania galerii na najbliższe jej otoczenie oraz
analizę na wpływ istniejącego lokalnego handlu,

2)udostępnienie odpowiedzi pana burmistrza na list pani Czochary dla
wszystkich radnych.

Ustosunkowała się również do wpisu burmistrza na FB.
Przewodniczący P. Nakonieczny przekazał   zaproszenie od organizatorów
Marszu dla Życia i Rodziny. Poinformował, że przedstawiciele spółki Dekada
będą po sesji do dyspozycji mieszkańców.
Radny Ł. Bogdanowski zaprosił na Festiwal Młodości.

Radny P. Smoter poinformował o prowadzonej zbiórce pieniężnej dla chorych
dzieci.


