
Protokół nr 21/16
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 23 marca 2016r.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak  o godzinie 13:00
otworzyła 21 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa.
Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu oraz Naczelnik
Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk, Naczelnik Wydziału
Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Martyna, Skarbnik Miasta M.Lisoń,
Inspektor Wydziału RW A. Rejowska, Inspektor Wydziału RW M.Baziuk.
Przewodnicząca stwierdziła, że w Komisji  bierze udział 8 radnych, co wobec
uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji    wynoszącego 11 osób
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodnicząca poinformowała, że o godzinie 15,00 przybędzie na komisję

, który reprezentuje mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej
z ulicy Piastowskiej  w Nysie. Przedstawi w imieniu mieszkańców punkt

widzenia na obniżenia im jakości życia poprzez budowę galerii Dekada.
Przewodnicząca  wniosła  o  wprowadzenie  przedstawienie  stanowiska
Wspólnoty   Mieszkaniowej       nr    252   wobec    budowy   sklepu
wielkopowierzchniowego  w rejonie  ulic  Wolności,  Kolejowej    J.Bema
i Piastowskiej do dzisiejszego porządku obrad Komisji jako punkt 21.
Porządek obrad wraz z zaproponowanym tematem przyjęty został 4 głosami
„za" przy 1 głosie przeciwnym i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia spółek: Nyskiego
Ośrodka Rekreacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Nysie  z  Nyskim Zarządem Nieruchomości  Spółką z  ograniczoną
odpowiedzialnością z  siedzibą w Nysie  oraz  określenia sposobu ich
połączenia
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rynku
Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026
z perspektywą do 2030 roku
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata
2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-
2026 z perspektywą do 2030 roku
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nysa
Koncepcji   zintegrowanego   transportu  publicznego   dla   Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju

Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026
z perspektywą do 2030 roku.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa".
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Nysa na 2016 rok.



9.Informacja zbiorcza o wysokości należności umorzonych w okresie od

1.01.2015rdo31.12.2015r.
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa

na 2016 rok.
11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa
na 2016 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2015 roku.
12.Zaopiniowanie  projektu 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.
13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez
Gminę Nysa od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM" spółka
z o.o z/s w Nysie, prawa własności nieruchomości położonej

w Domaszkowicach.
14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Glębinów
15.Zaopiniowanie projektu uchwały przygotowania projektu uchwały Rady

Miejskiej w Nysie ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów,   standardów  jakościowych  oraz   rodzajów  materiałów

budowlanych, z jakich mogą być wykonane
16.Zapoznanie się z listą osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali
mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku

2016.
17.Zapoznanie się z wykazem osób ubiegających się o najem lokali z zasobu
mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2016.
18.Rozpatrzenie pisma  _dot. wezwania do usunięcia naruszenia
prawa (dot. uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2016r XVII/235/16 ).
19.Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Ad Astra w Nysie dot. wezwania do
usunięcia naruszenia prawa (dotyczy uchwały RM z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie opłaty targowej).
20.Zapoznanie   się   z   odpisem wyroku  Wojewódzkiego   Sądu
Administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie
zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego.
21.Przedstawienie   przez  przedstawiciela  mieszkańców Wspólnoty
Mieszkaniowej       nr    252   stanowiska   wobec    budowy   sklepu
wielkopowierzchniowego  w rejonie  ulic  Wolności,  Kolejowej    J.Bema

i Piastowskiej.
21. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad.l
Inspektor Wydziału D.Bagiński omówił projekt uchwały w sprawie połączenia
spółek: Nyskiego Ośrodka Rekreacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nysie z Nyskim Zarządem Nieruchomości Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z  siedzibą w Nysie oraz  określenia sposobu ich

połączenia.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja 4 głosami ,,za" przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie połączenia spółek: Nyskiego
Ośrodka Rekreacji Spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą



w Nysie  z  Nyskim Zarządem Nieruchomości  Spółką z  ograniczoną
odpowiedzialnością z  siedzibą w Nysie  oraz  określenia sposobu ich

połączenia.
Ad 2.
Komisja jednogłośnie ( 6 głosów za) pozytywnie zaopiniowała  projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Strategii  Rynku  Pracy  Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026

z perspektywą do 2030 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3.
Komisja jednogłośnie ( 6 głosów za) pozytywnie zaopiniowała  projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru
Funkcjonalnego   Partnerstwo   Nyskie   2020  na  lata   2016-2026

z perspektywą do 2030 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad4.
Komisja jednogłośnie ( 6 głosów za) pozytywnie zaopiniowała  projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru
Funkcjonalnego   Partnerstwo   Nyskie   2020  na  lata   2016-2026
z perspektywą do 2030 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5.
Komisja jednogłośnie ( 6 głosów za) pozytywnie zaopiniowała  projekt
uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nysa Koncepcji zintegrowanego
transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie

2020.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 6.
Komisja jednogłośnie ( 6 głosów za) pozytywnie zaopiniowała  projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026
z perspektywą do 2030 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 8.
Naczelnik Wydziału RW Z. Martyna omówił projekt uchwały w sprawie
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja jednogłośnie ( 8 głosów za) pozytywnie zaopiniowała  projekt
uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Nysa na 2016 rok.

Ad 19.
Komisja zapoznała się z pismem Stowarzyszenia Ad Astra w Nysie dot.
wezwania do usunięcia naruszenia prawa (dotyczy uchwały RM z dnia
1 marca 2016r w sprawie opłaty targowej). Pismo stanowi załącznik nr 8 do

protokołu.
Komisja 3 głosami ,,za przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym
się jest  przeciwko uznaniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa



złożonego przez Stowarzyszenie Ad Astra w Nysie (dotyczy uchwały RM z dnia
1 marca 2016r w sprawie opłaty targowej).

Ad 20.
Komisja  zapoznała  się  z  odpisem wyroku  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego.
Odpis stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 7.
Inspektor Wydziału RW A.Rejowska omówiła projekt uchwały w sprawie

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja 6 głosami „za" przy 1 glosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa".

Ad 9.
Skarbnik Miasta M.Lisoń szczegółowo omówił  przedstawioną informację
zbiorczą o wysokości należności umorzonych w okresie od 1.01.2015r do
31.12.2015r."

Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła informację
zbiorczą o wysokości należności umorzonych w okresie od 1.01.2015r do
31.12.2015r."

AdlO.
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu

Gminy Nysa na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja 4  głosami „za"  przy  2  głosach przeciwnych i 2  głosach

wstrzymujących się wnioskuje o nie zmniejszanie środków z ulicy Prusa
w wysokości  50 tysięcy złotych i nie przeznaczanie ich na rozpoczęcie
budowy Przedszkola przy uł. 11 Listopada.
Komisja uważa,  że  przedszkole  powinno  być  budowane,  ale  przez
profesjonalne   firmy  przez  ogłoszenie  w przetargu  a  nie  pracy

niewykwalifikowanych bezrobotnych.
Komisja 2 glosami „za" przy 6 głosach  wstrzymujących się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na

2016 rok wraz z wnioskiem.

Adll.
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Nysa na 2016 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2015 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja 6 głosami „za" przy 2 głosach  wstrzymujących się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
w zakresie podziału wolnych środków z 2015 roku.

Adl2.
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.



Komisja 4 glosami „za" przy 4 glosach  wstrzymujących 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 21.
Obecny na  posiedzeniu Komisji    ..w imieniu
mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej   nr 252 przedstawił  stanowisko
Wspólnoty wobec budowy sklepu wielkopowierzchniowego w rejonie ulic

Wolności, Kolejowej J. Bema i Piastowskiej.
Pismo..dot. interesu mieszkańców ul. Piastowskiej
zagrożonego skutkiem oddziaływania planowanej  inwestycji w rejonie ul.
Wolności, Kolejowej, J. Bema i Piastowskiej    stanowi załącznik nr 15 do

protokołu.
Przewodnicząca Komisji    przerwała posiedzenie komisji o godzinie 16,oo
i dalsza część porządku posiedzenia będzie realizowana w dniu 29 marca

o godzinie 15,00
Poniższe tematy będą omawiane na posiedzeniu w dniu 29 marca 2016r.

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia
przez  Gminę  Nysa od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„EKOM" spółka z o.o z/s w Nysie, prawa własności nieruchomości

położonej w Domaszkowicach

2.Zaopiniowanie projektu uchwały przygotowania projektu uchwały

Rady Miejskiej  w Nysie ustalającej   zasady i warunki sytuowania
obiektów malej    architektury,  tablic  reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

3.Rozpatrzenie pismadot. wezwania do usunięcia naruszenia

prawa  (dot.  uchwały  Rady Miejskiej    z  dnia  1  marca 2016r

XVII/235/16 ).

Ustalono, że planowane posiedzenie Komisji w dniu 13 kwietnia 2016r.

odbędzie się 20 kwietnia 2016r.

Przewodnicząca Komisji J.Trytko-Warczak wznowiła obrady Komisji w dniu

29 marca 2016 roku o godzinie 15,00
Przystąpiono do realizacji poniższych punktów.

Adl3.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego  S.Piwowarczyk omówił
projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM" spółka z o.o z/s w Nysie,
prawa własności nieruchomości położonej w Domaszkowicach
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Komisja 7 głosami „za" ( jednogłośnie) zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Przedsiębiorstwa



Gospodarki Komunalnej „EKOM" spółka z o.o z/s w Nysie, prawa własności

nieruchomości położonej w Domaszkowicach.

Adl4.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk omówił
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego cześć wsi Głębinów.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Komisja 8 głosami „za" ( jednogłośnie) zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część wsi Głębinów.
Adl6.
Z-ca Naczelnika Wydziału PS Z.Kajling zapoznała członków Komisji   z listą
osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych
z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2016
Lista stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Komisja zapoznała się z listą osób i rodzin zakwalifikowanych do najmu
lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa

w roku 2016
Adl7.
Z-ca  Naczelnika Wydziału PS Z.Kailing zapoznała członków Komisji
z wykazem osób ubiegających się o najem lokali z zasobu mieszkaniowego

Gminy Nysa w roku 2016.
Wykaz stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja zapoznała się z wykazem osób ubiegających się o najem lokali
z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w roku 2016.

Adl5.
Architekt Miejski R.Jabłoński omówił projekt uchwały w sprawie projektu
uchwały przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustalającej
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich

mogą być wykonane.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Komisja 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu uchwały przygotowania
projektu uchwały Rady Miejskiej  w Nysie ustalającej  zasady i warunki
sytuowania obiektów małej  architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Adl8.
Komisja zapoznała się z pismem.dot. wezwania do
usunięcia naruszenia prawa (dot. uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 marca
2016r XVII/235/16 ) oraz przedłożonym projektem uchwały w sprawie.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
rozstrzygnięcia wniesionego przez..wezwania do

usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVII/235/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi

' .. .   na działalność Burmistrza Nysy.



Protokołowała:
J.Chałas^^,

Za głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 3 radnych ,2 radnych wstrzymało
się od głosu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 22
Wolne wnioski:
W dniu dzisiejszym 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się
zmieniono termin kolejnego posiedzenia Komisji   .Ustalono, że komisja

odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015r.

Wobec zrealizowania porządku Przewodnicząca o godzinie 1540 zamknęła

posiedzenie Komisji.


