Protokół nr 38/18
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 23 kwietnia 2018r.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie godz. 10.00. Udział w nim wzięli
członkowie komisji zgodnie z załączoną, listą obecności, stanowiącą
załącznik nr 5 do protokołu oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, zastępca

naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Mnich, dyrektor Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej J.Kanin.
Przewodniczący Komisji A.Zelent stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
5 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1.Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za
2017r.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2018

wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości
sezonu kąpielowego.
3.Ocena wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2017 - materiał załączony
w informatorze.

4.Zapoznanie z odpowiedzią wydziału na wniosek komisji w sprawie drzew
przy ul.Brodzińskiego.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.

Na obrady przybył radny D.Bednarz. Komisja obraduje w 6 osobowym
składzie.

Ad 1
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publiczenei J.Kanin przedstawiła
sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za
2017r. Powiedziała m.in., że w zeszłym roku udało się pozyskać środki
w ramach projektu unijnego, który ma trwać do 2020r. Będzie on obejmował
współpracę z różnymi organizacjami z naszego regionu, a także z tożsamymi
organizacjami i instytucjami z Czech. W ramach tego projektu udało się
pozyskać pieniądze na remont dwóch czytelni. Jedno pomieszczenie na
parterze, gdzie organizowane są różne wernisaże oraz imprezy, będzie
odświeżone i wymienione zostaną w nim meble. Drugie pomieszczenie, które

udało się także uruchomić na większą skalę to mediateka, czyli biblioteka
multimedialna, skierowana głównie do młodzieży. Bardzo dobrze rozwija się
ten pomysł, już w zeszłym roku było zarejestrowanych w niej ponad 200
osób. Są to młodzi ludzie, którzy są stałymi bywalcami tego miejsca. Część
z nich pojawia się tam kilka razy w tygodniu, mogą wypożyczyć m.in. książki
i komiksy mangi, ponieważ funkcjonuje tam kółko mangowe. Działa tam
także klub planszówkowy. Gry planszowe przeżywają teraz swój renesans,
tym działaniem udało się wstrzelić w zapotrzebowanie rynku młodzieżowego.
Mediateka zorganizowana jest na ostatnim piętrze biblioteki, w miejscu
wcześniejszej czytelni naukowej, która samoistnie wymarła. Wszyscy w tej
chwili się tak rozleniwili, że woleliby zabierać wszystko do domu, albo
korzystać z internetu, istniała potrzeba przekształcenia tego miejsca w taką

właśnie formę, jak wyżej wspomniana mediateka. Kontynuując dalej swoją

1

wypowiedź dyrektor MiGBP J.Kanin powiedziała, zależało nam bardzo na

młodzieży, ponieważ najwięcej młodych czytelników jest do ostatniej klasy
szkoły podstawowej, dzieci przychodzą najpierw z rodzicami, później
samodzielnie. Niestety starsza młodzież odchodzi już od bibliotek, ponieważ
ma inne zainteresowania. Obecnie biblioteka jako instytucja stara się
dostosować do tych nowych zainteresowań młodzieży. Oczywiście nie
dorówna nigdy nowoczesnym technologiom, ale stara się dotrzymywać
kroku. Nowoczesne technologie stały się także w bibliotece normą, nie czymś
obcym. Coraz więcej osób korzysta np. z czytników, nowoczesnych urządzeń,

używanych najczęściej do czytania wielostronicowych książek. Są to
urządzenia wykorzystywane często przez osoby wyjeżdżające za granicę,
ponieważ mogą załadować sobie do takiego czytnika większą ilość książek.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na obrady przybył radny M.Wajda. Komisja obraduje w 7 osobowym
składzie.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosami za, zaopiniowała sprawozdanie z

działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017r.

Ad 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2018 wykazu
kąpielisk położonych na terenie

Gminy Nysa oraz

długości

sezonu

kąpielowego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosami za, zaopiniowała projektu
uchwały w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na
terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.

Ad 4
Komisja zapoznała się z odpowiedzią wydziału w sprawie drzew przy ul.
Brodzińskiego.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja zawnioskowała o umożliwienie wizytacji Kąpieliska Miejskiego
18 maja br., tj. na najbliższym posiedzeniu komisji.

Ad 5
Sprawy różne, wolne wnioski.
Komisja zawnioskowała o uporządkowanie terenów lasków, parków, miejsc
publicznych, m.in. w okolicach:
•sklepu Netto od ul. Zwycięstwa,
•Alei Lompy - Park Miejski,
•Alei Wojska Polskiego, Kordeckiego tereny lasku (okolice Orlika),
boisko

przy ul. Brodzińskiego i przyległe tereny,

•parkingu przy ogródkach działkowych przy ul. Mickiewicza,
•terenów pod wiaduktem po obu stronach, od pływalni oraz od
Kauflandu,

•ścieżki od Kadłubka do Słowiańskiej oraz zamontowanie koszy na
śmieci,
•terenów sołectw,
•a także montaż kosza na śmieci przy przystanku Bramy Grodkowskiej
i ewentualnie na wszystkich innych przystankach gdzie nie ma koszy.

Komisja wnioskuje o zamontowanie tablic informacyjnych z informacją
o utrzymywaniu terenów w czystości.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosami za, zaopiniowała

powyższy

wniosek.

Komisja zawnioskowała do RZGW o montaż koszy o większej pojemności na
terenie wału jeziora oraz koszy do selektywnej zbiórki odpadów od strony
Skorochowa. W okresie zwiększonej aktywności turystycznej komisja wnosi
o częstsze opróżnianie koszy.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosami za, zaopiniowała ww. wniosek.

Komisja zawnioskowała o przegląd urządzeń na placu zabaw w parku przy
Alei Lompy oraz ewentualne dołożenie urządzeń, ponieważ te które są
niesprawne zostają zabierane i w ich miejsce nie są dokładane nowe, a także
o naprawę połamanych ławek i ewentualne dołożenie nowych ławek.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosami za, zaopiniowała ww. wniosek.
Radny D.Bednarz zawnioskował o niewykaszanie paproci wzdłuż cieku
wodnego miedzy Fortem Wodnym, a ulicą Powstańców Śl. w Parku Miejskim.
Radna L.Cwajna zawnioskowała, aby przed rozpoczęciem budowy boisk

odbywały się konsultacje projektanta z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej.
Komisja zawnioskowała o słupy ogłoszeniowe przy ul. Słowiańskiej (koło
przystanku autobusowego), na ul. Ujejskiego, Alejach Wojska Polskiego oraz
ul. Chełmońskiego.

Ad 3
Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił wykonanie budżetu Gminy Nysa za

rok 2017.
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Mnich omówił
inwestycje, które zostały zrealizowane w mieście oraz sołectwach w 2017r.

Radny P.Smoter zapytał o projekt Reduty Kardynalskiej.
Zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Mnich odpowiedział,

że są duże problemy z tym projektem. Reduta Kardynalska miała być
elementem wniosku „Życie w Twierdzy". Było to zadanie polsko-czeskie.
Strona czeska odstąpiła od jego realizacji. Projekt ten był wielokrotnie
analizowany przez konserwatora zabytków i należy sądzić, że konserwator też
ma

z

tym

problem.

z konserwatorem.

Projektant

konsultuje

cały

czas

projekt

Podjęte zostały ostateczne decyzje, aby projektant

przychylił się do wizji konserwatora, miał to zakończyć, ale tego nie uczynił,
w skutek czego jesteśmy teraz mocno w zwłoce, mimo nakładanych kar.

Komisja pozytywnie,

6

głosami za,

przy

1

głosie

wstrzymującym

zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Nysa za rok 2017.
Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godz.

11.05 zamknął

posiedzenie komisji.
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