
Protokół nr 4/19
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa

w dniu 10 stycznia 2019 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 08:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 6 oraz

naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami E.Siwek,
naczelnik Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego A.Papis, Skarbnik
Miasta M.Lisoń wraz z z-cą naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury
R.Mnichem.

Przewodnicząca Komisji  Ewelina Szewczuk stwierdziła, iż w posiedzeniu
uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)warunków udzielania bonifikat  od opłat  jednorazowych z  tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Gminy Nysa w prawo własności tych gruntów i wysokości

stawek procentowych tych bonifikat,
2)określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu

obywatelskiego.
2.Zapoznanie się z autopoprawkami do projektu budżetu na 2019 r.
3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
4.Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji  dot. poprawy

bezpieczeństwa na ul. Grodkowskiej.
5.Zapoznanie się z pismem mieszkańców ul. Wiosennej w spr. drogi.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad.

Ad 4
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji  dot.  poprawy
bezpieczeństwa na ul. Grodkowskiej.
Treść pisma stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 5
Komisje zapoznała się z pismem mieszkańców ulicy Wiosennej w sprawie
drogi.
Treść pisma stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1.1
Projekt uchwały zreferowała naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami E.Siwek.
Pytania w temacie zadał radny M.Święs, radna J.Trytko - Warczak oraz radny

Ł.Bogdanowski. Głos w dyskusji zabrał radny J.Tarnowski oraz radny
Z.Konik. Wyjaśnień w temacie udzieliła naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami E.Siwek.

Radny R.Jamiński, złożył wniosek o podniesienie bonifikaty do 75% i kolejno
każdej następnej o 15%. Komisja 4 głosami „za" przy 4 głosach przeciw
pozostawiła wniosek bez rozstrzygnięcia.



Komisja pozytywnie, 4 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących,

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od
opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Nysa w prawo własności tych gruntów

i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na obrady dołączył radny P.Dziaduś. Komisja obraduje w 9 osobowym

składzie.

Ad 3
Komisja jednogłośnie, 9 głosami „za" pozytywnie przyjęła plan pracy komisji
na rok 2019, ustalając dzień posiedzeń na wtorek na godz. 8:00.

Ad 1.2
Projekt  uchwały  zreferowała  naczelnik Wydziału Administracyjno  -

Organizacyjnego A.Papis.
Głos w dyskusji zabrała radna J.Bosak, która wyraziła opinię że podział jest
niesprawiedliwy. Kolejno głos zabrał radny M.Święs, który stwierdził że podział
jest zasadny, gdyż nigdy miasto nie będzie tak zintegrowane jak środowisko
wiejskie.
Radna J.Bosak zawnioskowała, aby dotychczasowy regulamin pozostawić
w niezmienionej formie i w przeciągu roku wypracować regulamin na rok 2020
z podziałem realizacji wniosków na 3:3 oraz zwiększeniem kwoty budżetu
o 100 tys. zł. Komisja 3 głosami „za" przy 5 głosach przeciw i 2 wstrzymujących

nie poparła wniosku radnej.

Kolejno głos zabrał radny Ł.Bogdanowski, wnioskodawca zmiany regulaminie,

który stwierdzi, że budżet obywatelski w mieście ginie.
Udział w dalszej dyskusji wziął radny P.Dziaduś, który stwierdził że zadania
powinny być ograniczone kwotowo i mogłyby być realizowane do wyczerpania

puli.

Radny S.Jankowicz zawnioskował, aby powołać zespół złożony z radnych,
sołtysów i pracować nad zmianą regulaminu na rok 2020. Komisja pozytywnie,
9 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym poparła przedmiotowy wniosek.

Głos w dyskusji kolejno zabrał radny R.Jamiński, rany J.Tarnowski oraz

radny M.Święs, który stwierdził, że ideą budżetów obywatelskich jest
pobudzenie integracji społecznej poprzez inwestycje, które to nie są celem

same w sobie.
Komisja pozytywnie, 8 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań
do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2
Materiał omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń wraz z z-cą naczelnika Wydziału

Rozwoju Infrastruktury R.Mnichem.
Głos w dyskusji zabrali: radny Z.Konik, radny R.Jamiński i radny M.Święs.



Ewelina Szewczuk

Komisja pozytywnie 9 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowała

autopoprawki do projektu budżetu na 2019 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 6
Komisja jednogłośnie 10 głosami „za" poparła wniosek radnego M.Święsa,

który zawnioskował o informację w sprawie strzelnicy (czy będzie
funkcjonować, kiedy i jakich wymaga modernizacji, ewentualnie czy burmistrz
myśli nad zmianą miejsca funkcjonowania strzelnicy).

Komisja 8 glosami „za" przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym poparła
wniosek radnego Ł.Bogdanowskiego w sprawie bonu wychowawczego - czy
w związku z reformą oświaty i obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia
planowane są prace nad wydłużeniem okresu przyznawania bonu do 7 roku

życia dziecka.

Komisja jednogłośnie 10 głosami „za" poparła wniosek radnego
R.Jamińskiego, który zawnioskował o podjęcie działań w celu zwiększenia
bezpieczeństwa u zbiegu ulic Orzeszkowej i Długosza.

Komisja jednogłośnie 10 głosami „za" poparła wniosek radnego Z.Konika,
który zawnioskował o rozważenie budowy chodnika po drugiej stronie ulicy
Długosza i zorganizowanie tam przejść dla pieszych.

Ad 7
Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie 9:55
zamknął posiedzenie.
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