
Protokół XXII

sesji Rady Miejskiej w Nysie obytej w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nysie w dniu 1 lipca 2016 roku w godzinach

10-145S

Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 1000 otworzył XXII
sesję Rady Miejskiej w Nysie. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji
bierze udział 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
23 osoby stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 40 do niniejszego
protokołu. Sesja rozpoczęła się od hymnu państwowego.
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny przywitał przybyłych na
dzisiejszą sesję burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza wraz z zastępcami
Piotrem Bobakiem i Markiem Rymarzem, radnych, skarbnika miasta
Mariana Lisonia, sekretarza miasta Roberta Piegzę, prezesów spółek
gminnych, dyrektorów, i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nysa
(lista obecności stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu), sołtysów
(lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu),
naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego (lista obecności
naczelników stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu),
mieszkańców miasta, którzy na dzisiejszą sesję przybyli a w szczególności

rodzinę
z Ukrainy, która przyjechała z terenów objętych działaniami wojennymi na

zaproszenie miasta Nysa.
Przewodniczący zaprosił na salę V-ce Mistrzów Polski w piłce siatkowej wraz
dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych w Nysie panem Ryszardem Łobodą
oraz trenerów panią Agatę Czabanowską, pana Marcina Dyktę oraz pana

Przemysława Kaczmarczyk.
Porządek przedstawiał się następująco:
1.Sprawy organizacyjne:

1)otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
2)przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Miejskiej
3)informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
4)informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2.Interpelacje radnych
3.Wnioski radnych.•
4.Oświadczenia radnych
5.Sprawozdanie  Burmistrza  Nysy  z  zakresu realizacji   zadań
wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2015, nad spółkami
kapitałowymi, w których Gmina Nysa posiada udziały.
6.Ocena działalności za 2015 rok:

1)Gminnego Zarządu Oświaty
2)Dziennego Domu Pobytu
3)Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
4)Nyskiego Domu Kultury.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozstrzygnięcia wniesionego przez *'.^.•, ' •'-• ••>•;    wezwania do

usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XIX/288/16 Rady Miejskiej



w Nysie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi
ustanowionej kuratorem dla podopiecznego

na czynności Burmistrza Nysy,
2)rozpatrzenia skargi;  .  .   na działalność

Burmistrza Nysy,
3)rozstrzygnięcia wniesionego przez    ''      .••'- wezwania do

usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXI/304/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi .' :

na czynności Burmistrza Nysy,
4)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok,
5)zmiany budżetu (II) Gminy Nysa na 2016 rok,
6)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,
7)zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu,
8)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Glębinów wraz z terenami

przyległymi,
9)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta
Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego,

10)nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości
Rolnych, prawa własności nieruchomości położonej   w Glębinowie

(dz. nr 162/28),
11)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 11 i 2/9),
12)sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości

gminnej (dz. nr 142),
13)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

14)zmiany uchwały Nr XIV/199/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
26 listopada 2015r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa
własności nieruchomości gminnej,

15)zmiany uchwały Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
1 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej

16)zmiany uchwały Nr XL/719/05 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia
29sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa

(dz. nr 4/13, 4/11 i 19/2),
17)przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej jej

najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności

nieruchomości gminnej na rzecz tego najemcy
18)sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej

(dz.nr 28/12 poi. w Nysie w rejonie ul. Zwycięstwa),
19)zmiany uchwały Nr X/^72/11  Rady Miejskiej  w Nysie z dnia

30sierpnia 201 lr. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze

przetargu,



20)sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej
(dz.18/7 poł. w Nysie w rejonie ul. Krasińskiego),

21)częściowego   rozwiązania  umowy  użytkowania  wieczystego
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

22)sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej
(dz.nr 18/4 poł. w Nysie w rejonie ulicy Krasińskiego),

23)przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014 - 2016 „Gminnego
Programu opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 1017 dla Gminy Nysa",

24)poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie - współprowadzenie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu".

8.Sprawy różne wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad.

Ad 1.2Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poinformował, że na sali jest obecnych

17 radnych.
Radni nie zgłaszali uwag do protokołu XX sesji.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie przyjęcie

protokołu XX sesji.
Stwierdził, że protokół XX sesji Rady Miejskiej przyjęty został 15 głosami „za"

przy 2 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał  pod głosowanie przyjęcie

protokołu XXI sesji.
Stwierdził, że protokół XXI sesji Rady Miejskiej przyjęty został 16 głosami

„za" przy 1 głosie wstrzymującym się.
Radni nie zgłaszali uwag do protokołu XXI sesji.

Ad 1.3
Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy stanowi załącznik

nr 1 do protokołu.
Pytania w temacie działalności międzysesyjnej burmistrza zadali radny
P. Woitasik oraz radny P. Smoter. którzy zapytali o unieważniony przetarg na
wywóz odpadów z terenów gminy. Odpowiedzi w temacie udzielił
z-ca burmistrza P. Bobak. który poinformował, że kwota złożonej oferty
znacznie przewyższała środki zabezpieczone przez gminę na ten cel,

w związku z czym rozpisana jest nowa procedura przetargowa.

Ad 1.4Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poinformował o uczestnictwie w 25-
leciu Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz że 23 czerwca uczestniczył
w zakończeniu II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nysie.

Ad 2
Interpelacje radnych.
Radny P. Smoter  złożył interpelację w sprawie instalacji spadania paliwa
z odpadów komunalnych-   na jakim etapie jest  ta inwestycja (jakie
opracowano dokumenty, jakie są planowane dalsze opracowania i terminy).

Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Radna D. Wasowicz- Hołota w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na
wniosek złożony podczas poprzedniej sesji, ponowiła zapytanie w sprawie
zniszczeń powstałych przy modernizacji koryta rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
zdewastowanych barierek wzdłuż rzeki na wysokości ulicy Jagiełły.

Ad 3
Wnioski radnych
Radny P. Smoter złożył wnioski:

1)o przedstawienie na następnej sesji Rady Miejskiej w Nysie koncepcji
rozmieszczenia placówek oświatowych na terenie Nysy po wejściu
w życie ustawy przywracającej ośmioklasowe podstawówki.
Treść wniosku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu,

2)w imieniu mieszkańców osiedla Nysa Południe w rejonie ulic Sudecka,
Prusa, Korczaka, Piłsudskiego o naprawę lamp, zwiększenie patroli

policyjnych oraz toaletę w okresie letnim.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny A. Zelent ponowił prośbę o przedstawienie koncepcji działań MZK

przez nowego prezesa spółki.

Ad 4
Oświadczenia radnych.
W punkcie 4 nikt nie zabrał głosu.

Ad 5
Sprawozdanie Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających
z nadzoru właścicielskiego w roku 2015, nad spółkami kapitałowymi,

w których Gmina Nysa posiada udziały.
Radny P. Smoter poprosił burmistrza o zbiorcze przedstawienie corocznych

wyników finansowych poszczególnych spółek, wskazanie jaka była ich
płynność finansowa na koniec 2015 roku oraz jakie osiągnęły wyniki.
Głos zabrał Przewodniczący Rady P. Nakonieczny. który poinformował

o kompetencjach Rady Miejskiej.
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz powiedział, że przedłożone sprawozdanie zostanie
uzupełnione  o  wnoszone  informacje, jeśli  takowe  będą mogły być

przedstawione.
Ponownie głos zabrał radny P. Smoter. pytając o projekt zbrojenia strefy

Radzikowice oraz udział w tym temacie spółki AKWA.
Z-ca burmistrza M. Rymarz poinformował, że spóła AKWA nie będzie zbroiła
strefy. Wyjaśnił również, że właścicielem terenu Radzikowice jest Agencja
Rolna stąd niemożność w tym temacie korzystania ze środków unijnych,
gdyż przyznawane są on tylko na tereny własne gminy.
Rada D. Wasowicz-   Hołota poinformowała, że  oczekuje  rozwinięcia

sprawozdania w zakresie nadzoru właścicielskiego, gdyż zawiera ono same

hasła. Prosi o podanie uzasadnień i przykładów.
Radny P. Woitasik zapytał burmistrza o planowane podwyżki do^yczące
świadczenia usług dla mieszkańców przez gminne spółki.



Odpowiedzi udzielił z-ca burmistrza M. Rymarz , który potwierdził , że ceny
usług są konstruowane w dużej mierze w oparciu o wyliczenia najniższej

krajowej oraz czynniki kosztotwórcze.
Ad vocem radny P. Woitasik zapytał, czy po przeprowadzonych analizach,
faktycznie jest potrzeba podniesienia cen za usługi świadczone przez spółki.
Odpowiedzi udzielił burmistrz Nysy K. Kolbiarz. który poinformował, że na tą
chwilę nie ma konieczności ponoszenia cen za usługi świadczone przez

gminne spółki.
Radny p. Smoter prosił burmistrza o wyjaśnienie 3 spraw:

1.Jaka jest rola gminnych spółek w przedmiocie budowy Przedszkola

nr 10?
2.Wyjaśnienie koncepcji funkcjonowania MZK oraz informacje odnośnie

certyfikatu, wyjaśnienie zwolnień w MZK oraz cięciu kosztów.
3.W sprawie NZN kiedy formalnie przejmie NOR, i co formalnie stoi na

przeszkodzie.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny złożył wnioski formalne o treści:

1.Rada Miejska w Nysie zobowiązuje Burmistrza Nysy do przedstawienia
na następne obrady Rady Miejskiej   ,   koncepcji   funkcjonowania

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie 17 głosami.

2.Rada Miejska w Nysie zobowiązuje Burmistrza Nysy do przedstawienia
na następne obrady Rady Miejskiej, koncepcji funkcjonowania

pozostałych spółek.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie 17 głosami.

Z-ca burmistrz M. Rymarz udzielił wyjaśnień w temacie połączenia NOR
i NZN, zgodnie z planami do połącznia powinno dojść już w sierpniu.
W temacie budowy Przedszkola nr 10, poinformował że w zadaniach
statutowych spółek jest zapis o realizacji i nadzorze inwestorskim i taka też
będzie ich rola w budowie przedszkola. Jednocześnie wyjaśnił w temacie
certyfikatu MZK, że spółka posiada takowy, jak również, że nowy prezes
spółki został zobligowany w terminie 6 miesięcy od daty przejęcia funkcji
prezesa do uzupełnienia kompetencji w tym temacie.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny zapytał burmistrza, które spółki

wykazały zyski i na co zostały one przeznaczone.
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz udzielił wyjaśnień, iż w większości pieniądze
z zysków zostały przekazane na wsparcie inwestycji spółek.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie sprawozdanie
Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru
właścicielskiego w roku 2015, nad spółkami kapitałowymi, w których Gmina

Nysa posiada udziały.
Stwierdził, że sprawozdanie Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań
wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2015, nad spółkami
kapitałowymi, w których Gmina Nysa posiada udziały zostało przyjęte
12 głosami ^za", 2 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Ad 6.1Ocena działalności Gminnego Zarządu Oświaty za 2015 rok.
Głos zabrał mieszkaniec w temacie subwencji oświatowej przekazywanej na
dzieci niepełnosprawne. Omówił problem dzieci autystycznych z Przedszkola
nr 5 w Nysie. Prosił o mądre wydatkowanie pieniędzy z subwencji zgodnie

z ich przeznaczeniem.
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz poinformował, że  w przyszłym roku w Nysie
powstanie sensoryczny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5. Koszt inwestycji to
ok. 400-500 tyś. zł.   Środki zostaną pozyskane z budżetu Gminy i mocnym
wsparciu środków unijnych. Zapewnił, iż konsekwentnie będzie dążył do
przywrócenia stołówek we wszystkich placówkach oświatowych.
Radna D. Wasowicz- Hołota podziękowała mieszkańcowi Nysy za zwrócenie
uwagi na problem oraz poprosiła by na Komisji  Oświaty powrócić do
problemu i przyjrzeć się w jaki sposób dysponowane są subwencje

przyznawane na dzieci niepełnosprawne.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poinformował, że obrady odbywają się

w tej chwili w 19 osobowym składzie.
Radny P. Wojtasik prosił o odpowiedź  na pytanie mieszkańca, na co
przeznaczane   są   subwencje   oświatowe   uzyskiwane   na  dzieci

niepełnosprawne.Radny P. Smoter poruszył temat wyposażenia przedszkola integracyjnego
oraz prosił o zastanowienie się w temacie dzieci autystycznych nie tylko

w przedszkolu ale również w szkołach.
Wyjaśnień udzielił  dyrektor GZO A. Fuiarczuk. który poinformował o złym
stanie  Przedszkola nr 1 i 5. Stwierdził że do końca miesiąca sierpnia
zostanie zamontowany specjalistyczny sprzęt  dla dzieci autystycznych
w przedszkolu integracyjnym. Poinformował też, że został wydzielony oddział

dzieci autystycznych dla 4 dzieci, które to Gmina finansuje.
Radny P. Szyra prosił o rozważenie możliwości przeniesienia przedszkola

integracyjnego do budynku parterowego, aby rozwiązać problem braku windy

w budynku gdzie obecnie mieści się przedszkole integracyjne.
Głos zabrał  radny G.  Samborski. który zaproponował   aby oddział
integracyjny przenieść do nowo budowanego Przedszkola nr 10.
Radny P.  Dziaduś  prosił   o  przemyślenie  możliwości  wybudowania
specjalnego oddziału, ze specjalną infrastrukturą zewnętrzną, parkingami,
itp. Zaproponował by sprzedać obecny budynek w kontekście budowy

nowego obiektu.Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poinformował,   że na sali jest
20 radnych , po czym poddał pod głosowanie ocenę działalności Gminnego

Zarządu Oświaty za 2015 rok.
Stwierdził, że 17 głosami 'za' rada pozytywnie oceniła działalność Gminnego

Zarządu Oświaty za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny przywitał   przybyłego na sesje
sekretarza Powiatu Nyskiego Z. Barana, który przyprowadził ze sobą zespół



chórzystów z Radziechowa, a następnie o godzinie 11:20 ogłosił przerwę na

występ zespołu.
Obrady wznowiono o godzinie 11:45.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poinformował,   że  na sali jest

19 radnych

Ad 6.2
Ocena działalności Dziennego Domu Pobytu za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji    Oświaty i  Spraw Socjalnych J.  Chabiński
poinformował,  że Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność DDP za

2015 rok.
Z-ca  przewodniczącego  Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów
J. Czuchrai poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność

DDP za 2015 rok.
Radny R. Kamuda poinformował o przeprowadzonej kontroli w DDP przez
Komisję Rewizyjną oraz wyraził  uznanie dla działalności tej   placówki.
Przekazał, że wnioski z tej kontroli przedłożyli Przewodniczącemu Rady oraz

Burmistrzowi.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny   poddał  pod głosowanie ocenę
działalności Dziennego Domu Pobytu za 2015 rok.
Stwierdził, że 19 głosami 'za' rada pozytywnie oceniła działalność Dziennego

Domu Pobytu za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 6.3
Ocena działalności Miejskiej  i  Gminnej  Biblioteki Publicznej  za

2015 rok.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A. Zelent poinformował.
że Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność MiGBP za 2015 rok.
Z-ca  przewodniczącego  Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów

J. Czuchrai poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność

MiGBP za 2015 rok.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny   poddał  pod głosowanie ocenę
działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok. Stwierdził,
że 18 głosami 'za' rada pozytywnie oceniła działalność Miejskiej i Gminnej

Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 6.4
Ocena działalności Nyskiego Domu Kultury za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej A. Zelent poinformował.

że Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność NDK za 2015 rok.
Z-ca  przewodniczącego  Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów

J. Czuchrai poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność

NDK za 2015 rok.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny   poddał  pod głosowanie ocenę
działalności Nyskiego Domu Kultury za 2015 rok. Stwierdził, że 17 głosami



'za' i jednym głosem wstrzymującym rada pozytywnie oceniła działalność

Nyskiego Domu Kultury za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady P. Nakonieczny zaproponował wprowadzenie do
porządku obrad jako punkt 7.25 projektu uchwały w sprawie nawiązania
współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miast Batumi
w Gruzji oraz jako punkt 7.26 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres 11 lat, w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad:

jako punkt 7.25 projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy
Nysa z samorządem i społecznością lokalną miast Batumi w Gruzji.
Stwierdził że projekt uchwały przyjęty został 19 głosami za,

jako punkt 7.26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 11 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa. Stwierdził że projekt uchwały przyjęty

został 19 głosami za,

jako punkt 7.27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 11 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nysa. Stwierdził że projekt uchwały przyjęty

został 19 głosami za.

Przewodniczący poinformował, że do punktu 7.4 został dołączony materiał
dodatkowy, który zostanie zreferowany przez skarbnika w momencie

procedowania tego punktu.

Ad 7.1
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez

wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą

Nr XIX/288/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie
rozpatrzenia skargi .,   . _ •      ustanowionej kuratorem dla

podopiecznego    •.   •• na czynności Burmistrza Nysy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Kamuda poinformowała, że Komisja
uznała skargę. . •• jako bezzasadna.
Radni nie wnieśli zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez .
wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XIX/288/16 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi . ••• .

"••'.'ustanowionej kuratorem dla podopiecznego•

na czynności Burmistrza Nysy.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 14 głosami „za" przy 5 głosach

wstrzymujących.
Uchwała nr XXII/317/16 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.



Ad 7.2
Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  -' •

,  ' .•        na działalność Burmistrza Nysy.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poinformował, że stanowisko zajęła
Komisja Rewizyjna a wyłączył się z rozpatrywania tego punktu
przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Kamuda, przewodniczył w tej sprawie
z-ca przewodniczącego pan P. Szyra, który przedstawił informację, że
Komisja Rewizyjna uznała skargę     .   ^  .na działalność
burmistrza Nysy jako bezzasadną, uzasadnienie stanowi załącznik do

uchwały.
Radny P. Woitasik wyraził stanowisko w tej sprawie, iż według niego

z moralnego punktu widzenia skarga jest zasadna.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi•• •        '•      >•••<    na

działalność Burmistrza Nysy.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 11 głosami „za", 5 głosami przeciw

i 4 głosami wstrzymującymi.
Uchwała nr XXII/318/16 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 7.3
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez .
...-. • wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr

XXI/304/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie
rozpatrzenia skargi   .na czynności Burmistrza Nysy.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych J. Chabiński

poinformował, że komisja uznała skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt
uchwały w rozstrzygnięcia wniesionego przez " • ' '. <' • "; wezwania

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXI/304/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi    .;

.    ..' na czynności Burmistrza Nysy.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 14 głosami „za" przy 6 głosach

wstrzymujących.
Uchwala nr XXII/319/16 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 7.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.
Z-ca  przewodniczącego  Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów
J. Czuchrai poinformował,  że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Skarbnik M. Lisoń zreferował materiał dodatkowy.
Radny P. Woitasik zapytał o zakres robót przy ulicy Moniuszki (dot. budynku
przejętego od Starostwa w celu przekazania go dla Urzędu Skarbowego na

usytuowanie w nim Centrum Mandatowego).
Odpowiedzi udzielił burmistrz Nysy K. Kolbiarz informując, iż na tą chwilę
prace obejmą zmianę kolorystyki wewnątrz budynku, elewację oraz prace



związane z informatyzacją - zwiększenie przepustowości sieci komputerowej

wewnątrz budynku.Radna  D.  Pasieka  zapytała  burmistrza  dlaczego  to  Gmina jest

odpowiedzialna za przygotowanie tych miejsc pracy?
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz stwierdził, że to Gmina od roku czasu walczyła
o te miejsca pracy. Zauważył, że instytucja rządowa w Nysie to duży plus dla

miasta.Ad vocem radna D. Pasieka, poparła zdanie burmistrza, aczkolwiek wyraziła
zaniepokojenie dlaczego przy tak dużych wydatkach miasta przygotowujemy

budynek dla agendy rządowej na własny koszt.
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz odpowiedział, że inwestycje rządowe lokowane są
tam gdzie są atrakcyjne dla nich warunki. Zapewnił, że deklaracja miasta
0przygotowaniu budynku była kluczowa dla umiejscowienia tej inwestycji
w Nysie oraz że ministerstwo również patrzy przez pryzmat wsparcia przez
poszczególne samorządy i rynek pracy poszczególnych samorządów.
Ad vocem radna D. Wąsowicz- Hołota zapytała, kto będzie ponosił koszty
bieżące  utrzymania budynku, do  kogo  będzie  należał   budynek po
przekazaniu oraz jaką mamy gwarancję zatrudnienia i na jakich warunkach.
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz odpowiedział, że budynek zostanie przekazany na
rzecz Skarbu Państwa i to on będzie ponosić koszty utrzymania budynku.
Wskazał, że zatrudnienie znajdzie od nowego roku około 100 osób, na
podstawie umowy o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 12 głosami „za", 1 głosie przeciw

17 głosach wstrzymujących.
Uchwała nr XXII/320/16 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 7.5Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu (II) Gminy Nysa na 2016

rok.Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poprosił Skarbnika o zreferowanie
projektu uchwały z racji tego, że nie była ona opiniowana przez merytoryczną
komisję. Wobec czego dokonano omówienia projektu.
Radny Ł. Bogdanowski wyraził swoje stanowisko w sprawie przesunięć
środków pieniężnych na remont drogi w Kępnicy aby przenieść te środki na
budowę Przedszkola nr 10. Zadanie remontu drogi w Kępnicy prosił by
uwzględnić w przyszłym budżecie. Apelował o negatywne opiniowanie
uchwały. Poprosił również o przygotowanie nowej uchwały, we wskazanym

przez siebie temacie.Przewodniczący Rady P. Nakonieczny pozytywnie odniósł się do pomysłu

radnego Ł. Bogdanowskiego, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu (II) Gminy Nysa na 2016 rok.
Stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta przy 13 głosach przeciw

i 7 wstrzymujących.



Ad 7.6
Podjęcie 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.
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Z-ca  przewodniczącego  Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów
J. Czuchrai poinformował,  że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny   poddał  pod głosowanie 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.
Stwierdził, że uchwala ta została podjęta 12 glosami „za", 3 głosami przeciw

i 5 głosami wstrzymującymi.
Uchwała nr XXII/321/16 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 7.7
Podjęcie  uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  przez  Gminę  Nysa

długoterminowego kredytu.
Z-ca  przewodniczącego  Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów
J. Czuchrai poinformował,  że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowaał, że Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
Radny P. Woitasik zapytał, na co będą przeznaczone środki z kredytu.
Odpowiedzi  udzielił   Skarbnik M. Lisoń. informując  iż w większości

przekazane będą na bieżące inwestycje.
Radny P. Woitasik wyraził swoją obawę odnośnie wysokości kredytu i wyraził
zaniepokojenie,  że wśród tematów nie znalazło się  np. budownictwo
mieszkaniowe, uzbrajanie terenu FSD czy strefy i walkę z demografią.
Skarbnik M. Lisoń udzielił wyjaśnień, informując że kredyt nie może być
zaciągnięty na inne niż planowane w budżecie zadania.
Ad vocem Radny P. Woitasik  zapytał,  ile z kwoty kredytu zostanie
przekazane na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich oraz jakie będzie
łączne zadłużenie Gminy Nysa po zaciągnięciu planowanego kredytu.
Skarbnik M. Lisoń udzielił wyjaśnień wskazując kwotę 6 min jako kwotę
pokrycia zobowiązań i kwotę 72 min 785 tyś z obligacjami - zakładając, że
kredyt zostanie wzięty w całej   wysokości,  lecz może  nie być takiej

konieczności.
Radna D. Wasowicz-  Hołota zapytała o roczną kwotę spłaty kredytu
począwszy od 2018 roku wraz z odsetkami i obsługą długu.
Skarbnik M. Lisoń udzielił odpowiedzi, wskazując w roku 2018 kwotę 6mln
300 tyś. łącznie z obligacjami, po czym zreferował cały harmonogram spłat

kredytu.Radny P. Woitasik zapytał,  czy w przyszłych latach planowane jest
zaciągnięcie kredytu, a jeśli tak to w jakiej kwocie?
Skarbnik M. Lisoń stwierdził, iż na tą chwilę nie mam możliwości przewidzieć
czy takowy kredyt będzie potrzeby, ponieważ nie ma na obecną chwilę



zakończonych   planów inwestycyjnych jak również bilansu dochodów

majątkowych oraz bieżących.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny zasugerował, aby w następnych latach
w przypadku, gdy w uchwale budżetowej  będzie mowa o zaciągnięciu

kredytu, uchwała była już wtedy przedłożona.
Radny P. Wojtasik zapytał, czy Burmistrz planuje jakieś oszczędności, aby
wziąć kredyt mniejszy niż ten prognozowany oraz prosił o uargumentowanie
faktu, że kredyt głównie pokryje budowę hali sportowej.
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz przedstawił wizję rozwoju miasta, stąd uważa, że
pieniądze są niezbędne do poruszenia gospodarczego miasta oraz wyraził

przekonanie, że hala jest czynnikiem miastotwórczym.
Burmistrz Nysy K. Kolbiarz omówił rozpoczęte i planowane inwestycje mi.in.
rewitalizację rynku, budowę centrum przesiadkowego, plan gospodarki
niskoemisyjnej, sprzedaż działek, zbrojenie strefy, obligacje FZD, budowę
osiedla, bon wychowawczy oraz wprowadzenie Karty Dużej Rodziny.
Radny P. Woitasik wyraził niezadowolenie z odpowiedzi burmistrza i ponowił

pytanie odnośnie wskazania w kredycie inwestycji, które przysporzą nowe
miejsca pracy i nowe mieszkania. Poinformował,  że  cały budżet jest

ukierunkowany na inwestycje.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego

kredytu.Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 13 głosami „za", 5 głosami przeciw

i 2 głosami wstrzymującymi.
Uchwała nr XXII/322/16 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 7.8Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi

Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi.
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. frytko-  Warczak

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Udział w dyskusji wzięli radni: Ł. Bogdanowski, P. Smoter oraz D. Wąsowicz-
Hołota. Dyskusja toczyła się w temacie przedstawienia na sesji istoty zmian

w planie zagospodarowania przestrzennego.
Wyjaśnień w temacie udzielił Naczelnik Wydziału PP S. Piwowarczyk.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny o godzinie 13:05 ogłosił przerwę.
O godz. 13.30 Przewodniczący ponowił obrady.
Dalszych  wyjaśnień  w temacie  udzielił    Naczelnik  Wydziału PP

S. Piwowarczyk.

Na sali jest 17 radnych.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie stwierdzenie,

że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych
wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi nie narusza ustaleń

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Nysa.



Stwierdził,   że  na sali jest  17 radnych, „za" głosowało  16 radnych,
1 wstrzymał się od głosu wobec czego Rada uznała, że miejscowy plan nie

narusza uwarunkowań studium.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poinformował że obrady odbywają się
w 18 osobowym składzie i przystąpił do głosowania w sprawie rozstrzygnięć

wniosków:
1)umożliwienie    lokalizacji       urządzeń   wytwarzających   energię

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  100 kW, gdyż
narusza  to   ustalenia  Studium uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, zatwierdzonego uchwalą
Rady Miejskiej w Nysie nr L/750/14 z  dnia 29 września 2014r.,
zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr XV/217/2015 z dnia
22 grudnia 2015r.,

Przewodniczący Rady P. Nakonieczny stwierdził, że rozstrzygnięcie zostało
utrzymane 17 głosami „za" i 1 głosem wstrzymującym;

2)dopisanie do ustaleń planistycznych możliwości realizacji na terenie Pl
i P2  biogazowi przemysłowej,   gdyż  imienne  określanie  rodzajów
inwestycji  wykracza  poza  zakres  projektu miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego określony w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003r.    poz.  1587), a ponadto lokalizacja biogazowni
rozumianych jako urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej   100 kW , narusza ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy  Nysa, zatwierdzonego  uchwałą Rady  Miejskiej    w Nysie
nr L/750/14 z dnia 29 września 2014r., zmienionego uchwałą Rady
Miejskiej w Nysie nr XV/217/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.,

Przewodniczący Rady P. Nakonieczny stwierdził, że rozstrzygnięcie zostało
utrzymane 17 głosami „za" i 1 głosem wstrzymującym;

3)dopuszczenie na terenach oznaczonych symbolami: 1P, 2P lokalizacji
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, gdyż zakład
Bioagra należy do zakładów o zwiększonym, a nie dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii,  a projekt  planu dopuszcza jego
rozbudowę; zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.), zakłady
stwarzające  zagrożenie  wystąpienia poważnej   awarii przemysłowej
lokalizuje  się  w bezpiecznej    odległości  od  siebie,  od  osiedli
mieszkaniowych, od obiektów użyteczności publicznej,  od budynków
zamieszkania zbiorowego, od obszarów objętych ochroną na podstawie
przepisów o ochronie przyrody, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych
oraz  od  linii kolejowych o  znaczeniu państwowym; w przypadku
lokalizacji   nowego  zakładu stwarzającego  zagrożenie  wystąpienia
poważnej  awarii przemysłowej,   tj.   o  dużym ryzyku, stosuje się
wymagania co do spełnienia bezpiecznej odległości opisane wyżej. Stan
faktyczny wskazuje,  iż tereny oznaczone symbolem P nie spełniają
kryterium bezpiecznej   odległości dla zakładów o dużym ryzyku



wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, przede wszystkim od
drogi krajowej nr 46, gdyż droga przylega bezpośrednio do tych terenów.
Zatem lokalizacja nowego zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej nie jest zgodna z wymienionymi wyżej przepisami

o ochronie środowiska,
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny stwierdził, że rozstrzygnięcie zostało

utrzymane 18 głosami „za";
4) ustalenia wysokości stawki procentowej, gdyż stawka ta służy do

określenia opłaty planistycznej, tj. opłaty naliczanej od wzrostu wartości
nieruchomości, stanowiącej bezpośredni dochód gminy, który nastąpił
w związku z uchwaleniem planu miejscowego. Zgodnie z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 roku, art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi
się do kryterium faktycznego jej wykorzystania w sytuacjach gdy
przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo jak
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
przed 1 stycznia 1995 roku, który utracił moc z powodu upływu terminu
wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem naliczenia opłaty
planistycznej jest zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat oraz wzrost jej
wartości. Wzrost wartości nieruchomości określa rzeczoznawca
majątkowy z uwzględnieniem jej wartości przed uchwaleniem planu oraz
po jego uchwaleniu z uwzględnieniem poprzednio obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz faktycznego wykorzystania terenu
na dzień zbycia. Różnicowanie stawek dla różnych terenów jest
elementem polityki gminy, przyjmując zasadę, iż tereny służące do
prowadzenia działalności gospodarczej , które w efekcie jej prowadzenia
generują zysk są obciążane stawką wyższą niż tereny o charakterze
mieszkaniowymi służącym podstawowym potrzebom społecznym, rolnym
(gdzie wartość nieruchomości nie ulega zmianie) lub służące celom
publicznych jak: drogi, tereny infrastruktury, lub dworce kolejowe.

Przewodniczący Rady P. Nakonieczny stwierdził, że rozstrzygnięcie zostało

utrzymane 17 głosami „za".
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz

z terenami przyległymi.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 18 głosami „za".
Uchwała nr XXII/323/16 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 7.9
Podjęcie  uchwały  w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska

Polskiego.



Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wyjaśnień w sprawie przybliżenia tematu na prośbę radnego P. Wojtasika

udzielił Naczelnik Wydziału PP S. Piwowarczyk.
Radny A. Zelent podziękował za przygotowanie tego projektu uchwały oraz

prosił Radę o pozytywne opiniowanie.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie stwierdzenie,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część

miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei
Wojska Polskiego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.
Stwierdził, że 18 radnych głosowało „za" wobec czego Rada uznała, że

miejscowy plan nie narusza uwarunkowań studium.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny   poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej,

Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 17 głosami „za" przy 1 głosie

wstrzymuj ącym.
Uchwała nr XXII/324/16 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady P. Nakonieczny zaproponował wprowadzenie do

porządku obrad jako punkt 7.10 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
(III) Gminy Nysa na 2016 rok oraz jako punkt 7.29 projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa".
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad:

jako punkt 7.10 projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu (III)
Gminy Nysa na 2016 rok. Stwierdził że projekt uchwały przyjęty został

17 głosami „za" do porządku obrad,

jako punkt 7.29 projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa". Stwierdził, że projekt uchwały przyjęty

został 18 głosami „za" do porządku obrad.

Ad 7.10Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu (III) Gminy Nysa na 2016

rok.
Skarbnik dokonał omówienia projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany budżetu (III) Gminy Nysa na 2016 rok.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 12 głosami „za" przy 5 głosach

wstrzymujących.
Uchwała nr XXII/325 /16 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.



Ad 7.11Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od
Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności nieruchomości

położonej w Głębinowie.
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji
Nieruchomości  Rolnych,  prawa  własności  nieruchomości  położonej

w Głębinowie.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 15 głosami „za".
Uchwała nr XXII/326 /16 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 7.12Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gminnej (dz. nr 11 i 2/9).
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności

nieruchomości gminnej.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 16 głosami „za".
Uchwała nr XXII/327 /16 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 7.13Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gminnej (dz. nr 142).
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności

nieruchomości gminnej.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 14 głosami „za" przy 2 głosach

wstrzymujących.
Uchwała nr XXII/328 /16 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 7.14Podjęcie 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.
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie 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.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 14 głosami „za" przy 1 głosie

przeciw i 2 głosach wstrzymujących.
Uchwała nr XXII/329 /16 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.



Ad 7.15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XTV/199/15 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie sprzedaży
w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej.
Przewodnicząca Komisji Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko- Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/199/15 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa
własności nieruchomości gminnej.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 16 głosami „za".
Uchwała nr XXII/330/16 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 7.16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/240/16 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej.
Z-ca  przewodniczącego  Komisji   Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów

J. Czuchrai poinformował,  że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał   pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 1 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 17 głosami „za".
Uchwała nr XXII/331/16 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 7.17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/719/05 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży
w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiących
własność Gminy Nysa (dz. nr 4/13, 4/11 i 19/2).
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/719/05 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 17 głosami „za".
Uchwala nr XXII/332/16 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 7.18
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości  gminnej   jej   najemcy oraz  sprzedaży w drodze
bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz tego

najemcy.
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
gminnej  jej   najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej   prawa
własności nieruchomości gminnej na rzecz tego najemcy.

Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 17 głosami „za".
Uchwała nr XXII/333/16 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 7.19
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa
własności nieruchomości gminnej (dz.nr 28/12 poł. w Nysie w rejonie

ul. Zwycięstwa).
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny  poddał  pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze  przetargu prawa własności

nieruchomości gminnej
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 16 głosami „za".
Uchwała nr XXII/334/16 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad 7.20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/172/11 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 201 lr. w sprawie zbycia
nieruchomości gminnych w drodze przetargu.
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr X/172/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 sierpnia 20lir. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze

przetargu.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 14 głosami „za".
Uchwała nr XXII/3354/16 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad 7.21
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa
własności nieruchomości gminnej  (dz.18/7 poł.  w Nysie  w rejonie

ul. Krasińskiego).
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości

gminnej.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 16 głosami „za".
Uchwała nr XXII/336/16 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 7.22
Podjęcie  uchwały  w sprawie  częściowego  rozwiązania  umowy
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Nysa.



Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie  częściowego  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 16 głosami „za".
Uchwała nr XXII/337/16 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad 7.23
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa
własności nieruchomości gminnej (dz.nr 18/4 poł. w Nysie w rejonie ulicy

Krasińskiego).
Przewodnicząca Komisji   Urbanistyki i Rolnictwa J. Trytko-  Warczak
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości

gminnej.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 16 głosami „za".
Uchwała nr XXII/338/16 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad 7.24
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach
2014 - 2016 „Gminnego Programu opieki nad Zabytkami na łata 2014 -
1017 dla Gminy Nysa".
Z-ca  przewodniczącego  Komisji    Rozwoju Gospodarczego  i  Finansów

J.  Czuchrai   poinformował,    że   Komisja  pozytywnie  zaopiniowała

sprawozdanie.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014 - 2016
„Gminnego Programu opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 1017 dla Gminy
Nysa".
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 14 głosami „za" przy 2 głosach
wstrzymujących.
Uchwała nr XXII/339/16 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad 7.25
Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa wspdłflnansowanie -
współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łamblnowlcach- Opolu".
Z-ca Przewodniczącego Komisji  Kultury i Kultury Fizycznej   L. Cwaina
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wspólfinansowanie - współprowadzenie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu".
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 13 głosami „za" przy 2 głosach
wstrzymujących.



Uchwała nr XXII/340/16 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad 7.26
Podjęcie  uchwały w sprawie  nawiązania współpracy Gminy Nysa
z samorządem i społecznością lokalną miasta Batumi w Gruzji.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie nawiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością

lokalną miasta Batumi w Gruzji.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 14 głosami „za".
Uchwała nr XXII/341/16 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad 7.27
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie na
okres 11 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Nysa (dz. nr 2/38 poł. w Nysie , obszar Radoszyn).
Z-ca burmistrza M. Rymarz dokonał omówienia projektu uchwały. Przekazał,
że zgłosił się przedsiębiorca zainteresowany utworzeniem w budynku po
byłym Gimnazjum nr 3 Domu Pomocy Społecznej i mieszkań chronionych
dla seniorów oraz wskazał też drugą lokalizację- działkę w okolicach ulicy
Saperskiej. Inwestor przystał na przedstawione mu następujące warunki

umowy:
1.umowa dzierżawy jest odpłatna za budynek gimnazjum w kwocie

5,87 zł/m2 oraz 0,10 zł/m2 za grunt m-cznie,

2.umowa może zostać rozwiązana w przypadku:

-gdy do 31 grudnia 2016 r. projekt o który stara się przedsiębiorca nie

zakwalifikuje się do dofinansowania,

-jeśli w okresie do 6 m-cy od daty zakwalifikowania się projektu do
dofinansowanie  nie  rozpocznie remontu dzierżawionego budynku

zgodnie z przedłożonym projektem,

-jeśli w okresie do 3,5 lat od momentu zawarcia umowy dzierżawy nie
zakończy się remont i dzierżawca nie uruchomi w dzierżawionej
nieruchomości działalności zgodnej z celem projektu,

-jeśli nie będą dotrzymywane ustalone w umowie dzierżawy terminy
płatności oraz zostaną naruszone inne istotne warunki umowy.

Poinformował, że dzierżawca zobowiązał się płacić za dzierżawę budynku od

dnia podpisania umowy.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie na okres 11 lat, w trybie
bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 12 głosami „za" przy 1 głosie

przeciw i 2 wstrzymujących.
Uchwała nr XXII / 342/16 stanowi załącznik nr 34 do protokołu.



Ad 7.28
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie na
okres 11 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Nysa (dz. nr 1/21 poi. w Nysie , obszar Śródmieście).
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie na okres 11 lat, w trybie
bezprzetargowym,  nieruchomości  stanowiącej   własność  Gminy  Nysa.
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 13 głosami „za" przy 1 głosie

przeciw i 2 wstrzymujących.
Uchwała nr XXII/343/16 stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ad 7.29
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Gminy Nysa".
Z-ca burmistrza M. Rymarz dokonał omówienia projektu uchwały.
Przewodniczący Rady P. Nakonieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa".
Stwierdził, że uchwała ta została podjęta 15 głosami „za" przy 1 głosie

wstrzymującym
Uchwała nr XXII/344/16 stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad 8
Sprawy różne wolne wnioski.
Głos zabrał V-ce Przewodniczący Rady M. Waida. który poinformował
o organizowanym w dniu 5 lipca spotkaniu z Prezes Związku Dużych Rodzin
Joanną Krupską oraz w dniu 30 lipca spotkaniu V-ce Ministrem Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem.
Na zapytania radnych w temacie m.in. przebiegu rozmowy z firma „Kler" oraz
strefy płatnego parkowania odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza M. Rymarz
oraz Przewodniczący Rady P. Nakonieczny.

Wobec zrealizowania porządku zakończono sesje o godzinie 14.55.


