Za nami najważniejsze głosowanie podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nysie.
Radnym udało się ustalić kształt budżetu na przyszły rok. Po raz kolejny nie
zabraknie kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji. – To kontynuacja polityki
zmiany wizerunku Nysy – ocenia Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Nakonieczny.
W 2021 roku czeka nas m.in. kolejna część przebudowy ścisłego Rynku, remonty kilku ulic, a
także budowa Centrum Przesiadkowego, na którym nysianie czekają od lat. Po stronie
inwestycji przewidziano także budowę nowego żłobka przy ul. 11 listopada, budowę boiska
przy szkole w Kopernikach i dalsze prace w Parku Miejskim nad ochroną bioróżnorodności.
Ogółem dochody gminy mają wynieść ponad 291 milionów złotych, a wydatki ponad
305 milionów. Deﬁcyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Jak ocenia
Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz – samorząd czeka kolejny pracowity rok, a zaplanowane
wydatki konsekwentnie będą miały pośrednie i bezpośrednie przełożenie na nowe miejsca
pracy i poprawę kondycji ﬁnansowej gminy i spółek miejskich.
Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 2 było
przeciwko. – Wszystkie głosy radnych są dla mnie ważne – mówił po głosowaniu Burmistrz
Kordian Kolbiarz. – Im lepsza będzie oświata, tym chętniej będą do nas przyjeżdżać ludzie i
powstrzymamy odpływ młodych. To inwestycje świadczą o sile gminy, stąd zaciągane
kredyty, ale moim zdaniem są one dobrze ulokowane. Wiele spraw udało się już zrobić, ale
jesteśmy świadomi dalszej pracy, choćby na osiedlach. Jestem przekonany, że przyszły rok
będzie kolejnym rokiem dobrej współpracy.
Projekt uchwały przyjęto wraz z wprowadzonymi autopoprawkami i materiałem dodatkowym.
W czasie debaty radni opozycji stwierdzili, że nie mają radykalnych zastrzeżeń do budżetu,
który oceniają lepiej niż ten przyjęty na bieżący rok. – Osobiście niepokoi mnie przede
wszystkim dalsze zadłużanie gminy oraz koncentrowanie inwestycji w ścisłym centrum
miasta – ocenia radny Zdzisław Konik. Z kolei radna Jolanta Trytko-Warczak zwróciła uwagę,
że nie powinniśmy w czasie pandemii podnosić podatków. Radna Danuta Pasieka poruszyła
kwestię walki ze smogiem. Jej zdaniem gmina na ten cel powinna zwiększyć wydatkowane
środki i lepiej wykorzystać potencjał spółki NEC. – Nysa pięknieje, co widać na co dzień, warto
podejmować ryzyko – to z kolei słowa radnego Pawła Szyry.
Warto odnotować, że w przyszłym roku na fundusz sołecki zostanie wydatkowanych blisko
700 tys. zł. Podczas sesji nie zabrakło również spraw bieżących i pytań np. o plany remontu
ulicy Kmicica, czy też pytań o planowane zwolnienia kupców nyskich z opłaty targowej.
Na relację video z sesji zapraszamy do Nyskiej Kroniki Filmowej.

