Porządek XV
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 30 października 2019 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Oświadczenia radnych
5. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r.
1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
3) dyskusja
4) stanowisko Rady
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy ﬁnansowej Gminy Nysa za I
półrocze 2019 r.
1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
2) dyskusja

3) stanowisko Rady
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) uchwalenia “Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”
2) zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nysa na rok 2019
3) przyjęcia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Nysa na rok 2020
4) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nysa na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
5) przyznawania w 2019 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy
Nysa uczestniczących w programie “Odnowa Wsi w województwie opolskim”
6) regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Nysa
7) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa.
Centrum Streetworkingu i Klub rodzica – II edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna,
Działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020 współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
8) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż
określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o ﬁnansowaniu zadań
oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego
9) zmiany uchwały Nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
opłaty od posiadania psów
10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Nysy w rejonie ulicy B.Prusa, J.Kusocińskiego i Zwycięstwa
13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej
14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w
rejonie ulicy Słowiańskiej
15) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska
16) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację stacji
elektroenergetycznej w Hanuszowie
17) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz.nr 69/75 k.m. 5,
Grodkowskiej, obręb Wróblewskiego)

rej. ul.

18) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz.nr 62/97 k.m. 56, obręb Górna
Wieś)
19) sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (w rejonie ul. Morcinka, obręb
Średnia Wieś)
20) przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) jego najemcy oraz
sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz
najemcy
21) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
22) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r.
uchwalenia wieloletniej prognozy ﬁnansowej na lata 2019 – 2034

w sprawie

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w
tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratora oświaty
9. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa wykonywana będzie
praca społecznie użyteczna
10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad
Biuro Rady
Urząd Miejski w Nysie

