Protokół nr 23/16
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 18 maja 2016r.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00
otworzyła 23 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa.
Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu oraz Zastępca
burmistrza M.Rymarz, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
S.Piwowarczyk, Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej
Martyna, Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Przewodnicząca stwierdziła, że w Komisji bierze udział 9 radnych, co wobec
uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji

wynoszącego 10 osób

stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek dzisiejszego posiedzenia przyjęty jednogłośnie przedstawiał się
następująco:
1.Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015 wraz
z informacją o stanie mienia, sprawozdania finansowego zawierającego
Bilans, Rachunek wyników, zestawienie zamian funduszu jednostki.
2.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r.
3.Informacja o działalności Targowiska Miejskiego za 2015r.
4.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie, jako
działka nr 70/69 k.m.221, położonej w Nysie,

2)nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości
Rolnych,

prawa

własności

nieruchomości

położonej

w Głębinowie

(dz 162/28,)
3)zmiany uchwały Nr XLIV/666/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca
2014r.w sprawie sprzedaży
nieruchomości gminnej,

w drodze

przetargu prawa

własności

5.Zapoznanie się ze skargą na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia

1 marca 2016r.zmieniającą uchwałę nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 listopada 2015r.
6.Zaopiniowanie listy dodatkowej osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu
lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa
w2016r.
7.Zapoznanie się pismem dot. dróg wybudowanych od południowej strony
Jeziora

Nyskiego

w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja zbiornika

wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego".
8.Zapoznanie się z pismem RW.SBZ.61.40.33.2016.MB z dnia 27.04.2016r.
9.Prezentacja zainteresowanego inwestora budynkiem po byłym Gimnazjum
Nr 3 w Nysie.
10.Sprawy różne, wolne wnioski.

Adl
Skarbnik Miasta M.Lisoń - przedstawił informację z wykonania budżetu
gminy Nysa za 2015 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja 5 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015 rok.
Komisja 5 głosami "za" przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie
przyjęła informację o stanie mienia Gminy Nysa.
Komisja 6 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie
zaopiniowała bilans .
Bilans stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja 6 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie
przyjęła rachunek zysków i strat.
Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Komisja 5 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie
przyjęła zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.

Komisja 5 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek
zysków i strat zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Ad 2.

Komisja

zapoznała

się

z opinią Regionalnej

Izby Obrachunkowej

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r.
Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 6.
Komisja 8 głosami „za" przy 1 głosie

wstrzymującym się

pozytywnie

zaopiniowała listę dodatkowej osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu
lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa
w2016r.
Lista stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 7.
Komisja zapoznała się z pismem dot. dróg wybudowanych od południowej
strony Jeziora Nyskiego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja zbiornika
wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego".
Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja 6 głosami za przy 3 głosach wstrzymującym się popiera w/w
pismo i prosi o interwencję w poruszanej w piśmie sprawie.

Ad 4.1
Naczelnik Wydziału PP S.Piwowarczyk omówił projekt uchwały w sprawie
ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie, jako
działka nr 70/69 k.m.221, położonej w Nysie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Komisja 5 głosami za przy 4 głosach wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności na
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 70/69 k.m.221,
położonej w Nysie.

Ad 4.2
Naczelnik Wydziału PP S.Piwowarczyk omówił projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych,

prawa własności nieruchomości położonej w Głębinowie ( dz. 162/28
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja 8 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez
Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności

nieruchomości położonej w Głębinowie ( dz. 162/28)
Ad 4.3
Naczelnik Wydziału PP S.Piwowarczyk omówił projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały Nr XLIV/666/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca
2014r.w sprawie

sprzedaży

w drodze

przetargu

prawa

własności

nieruchomości gminnej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja 8 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr

XLIV/666/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014r.w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej.
Ad 5.

Komisja zapoznała się ze skargą na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia
1 marca 2016r.zmieniającą uchwałę nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 listopada 2015r.
Treść skargi stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 3.
Komisja 5 głosami „za" przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach
wstrzymujących się przyjęła Informację o działalności Targowiska

Miejskiego za 2015rok.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 9
Komisja zapoznała się z prezentacją zainteresowanego inwestora budynkiem
po byłym Gimnazjum Nr 3.
Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 8.

Komisja zapoznała

się z pismem RW.SBZ.61.40.33.2016.MB z dnia

27.04.2016r.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 10.
Radny A. Zelent poruszył temat związany ze stanem dróg gruntowych,
zdaniem radnego drogi te powinny być wykonane w taki sposób, aby
zapewniał długotrwałe ich użytkowanie.

Komisja jednogłośnie wnioskuje, aby wybrane drogi gruntowe prowadzące do
osiedli i często użytkowane były wykonane wg technologii zapewniające
długotrwałe użytkowanie. (Wg takiej samej technologii jak budowane przy

obwodnicy drogi gruntowe)

Radny P.Smoter wnioskuje o ujęcie w porządku następnego posiedzenia

Komisji tematu „Program Nysa tu się żyje" ( działki dla młodych).

Radny P.Smoter o przestawienie na komisji projektów budowy dróg,
parkingów np. projekt przy ul. Kusocinskiego.

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca o godzinie 1515 zamknęła
posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
J.Chaias'-' )

.

