
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:10. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 14 do

protokołu, a także inspektor Centrum Integracji Społecznej w Nysie
z upoważnienia kierownika centrum E. Kociołek, główna księgowa Ośrodka

Pomocy Społecznej w Nysie M.Chmielowiec, kierownik Działu Pomocy
Środowiskowej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie P.Czarnopolski,

naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kajling- Rudzka, z-ca
dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty M.Leśniewska, Skarbnik Miasta
M.Lisoń, naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegzą i przedstawiciel
Rady Seniorów.
Przewodniczący Komisji S.Czepiel stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
6 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne. Kolejno wniósł
o usunięcie z porządku komisji punktu 6 pn. „Ocena wykonania budżetu

Gminy Nysa za rok 2017" i przesunięcie tematu na komisję majową.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1.Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej
w Nysie za rok 2017.

2.Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie za rok 2017.

3.Informacja o realizacji w 2017 r. Gminnego Programu Wspierania
Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017.

4.Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za rok

2017.
5.Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia
7 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018,

2)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
3)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakresie podziału wolnych

środków z 2017 roku,
4)zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia

22 stycznia 2018 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej   prognozy
finansowej na lata 2018 - 2041,

5)określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy
Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.

7.Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. liczby urodzeń
od dnia wprowadzenia bonu wychowawczego.

8.Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. obszaru byłej
FSD.

9.Zapoznanie się z pismem mieszkańców Rusocina dot. drogi gminnej
wraz z odpowiedzią burmistrza.

10.Sprawy różne, wolne wnioski.

Protokół nr 45/18
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

w dniu 18 kwietnia 2018 r.



Ad 1
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za 2017
rok omówiła inspektor Centrum Integracji Społecznej w Nysie z upoważnienia
kierownika centrum E.Kociołek, która poinformowała o realizowanych
zadaniach oraz wskazała, że zlecenia Agencji Rozwoju Nysy to ok. 80%
dochodów, a pozostałe pochodzą od zleceń z firm prywatnych.
Pytania w temacie zadał radny P.Wojtasik oraz radna D.Wąsowicz-Hołota.
Odpowiedzi udzieliła inspektor CIS E.Kociołek.
Komisja 4 glosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących przyjęła sprawozdanie

z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za rok 2017.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2
Omówienia działalności OPS dokonała główna księgowa Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nysie M.Chmielowiec wraz z kierownikiem Działu Pomocy
Środowiskowej P.Czarnopolskim. Przedstawili, że 78% działalności to zadania
zlecone jak fundusz alimentacyjny czy program 500+. Poinformowali, że w

stosunku do zeszłego rogu wzrosła ilość realizowanych projektów
ministerialnych, unijnych i z funduszu alkoholowego.
Na obrady dołączył radny P.Szyra i radny K.Toruński. W obradach uczestniczy
8 radnych.

Udział w dyskusji wziął radny P.Wojtasik, przewodniczący S.Czepiel, radna
D.Wąsowicz- Hołota oraz radny P.Szyra. Zapytano m.in. o osoby
umiejscawiane w domach opieki społecznej, o dzieci w rodzinach zastępczych
oraz o wypłacane świadczenia. Odpowiedzi udzielili: główna księgowa Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nysie M.Chmielowiec wraz z kierownikiem Działu
Pomocy Środowiskowej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
P.Czarnopolskim, którzy wskazali potrzebę utworzenia w Nysie DPS, gdyż
ok.70 % osób jest lokowana w Kopernikach, a pozostałe osoby na terenie
województwa opolskiego. Temat osób starszych jest obecnie głównym tematem

działalności OPS.
Komisja jednogłośnie 8 głosami „za" przyjęła sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za rok 2017.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3
Temat zreferował kierownik Działu Pomocy Środowiskowej z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nysie P.Czarnopolski. Przy realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych, wskazał
problem z rodzinami, które obecnie są bardzo roszczeniowe. Szansą jest
współdziałanie z sądami rodzinnymi, wobec czego rodziny wykazują chęć
współpracy. Poinformował, że reagują na każdy sygnał i każde zgłoszenie, że
coś się w rodzinie dzieje zostaje sprawdzone. Poruszono temat rodzinnych
domów dziecka.
Komisja jednogłośnie 8 głosami „za" przyjęła informację o realizacji w 2017 r.
Gminnego  Programu Wspierania  Rodziny  oraz  rodzin  zastępczych
spokrewnionych na lata 2015 - 2017.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Ad 4
Omówienia tematu dokonała główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie M.Chmielowiec. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Z.Kajling-
Rudzka poinformowała o 77 mieszkaniach socjalnych, które powstają przy
ulicy Otmuchowskiej. Udział w dyskusji wziął radny P.Wojtasik oraz radna
D.Wąsowicz-Hołota, w temacie dostępności mieszkań socjalnych
i komunalnych.
Komisja jednogłośnie 7 głosami „za" przyjęła ocenę zasobów pomocy
społecznej wraz z rekomendacjami za rok 2017.
Ocena stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5
Informację o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zreferowała naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznych
Z.Kajling-Rudzka. Omówiła realizowane zadania ze środków m.in. monitoring

dzięki któremu Straż Miejska ujawniła 867 zdarzeń. Pytania w temacie
programu Streetworkerów zadał radny P.Wojtasik. Odpowiedzi udzieliła
naczelnik Z.Kajling-Rudzka, wyrażając pozytywną opinią na temat
działalności opiekunów ulicy. Przewodniczący komisji S.Cepiel wyraził się
bardzo pozytywnie w temacie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Komisja jednogłośnie 7 głosami „za" przyjęła informację o realizacji Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 6.1
Projekt uchwały omówiła naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
Z.Kajling-Rudzka, która poinformowała że z 2017 roku, pozostała kwota
ponad miliona złotych do rozdysponowania na działania profilaktyczne.
Przedstawiła propozycje nowych zadań i programów do realizacji.
Obrady opuścił radny D.Bednarz.
Radna D.Wąsowicz-Hołota bardzo sceptycznie odniosła się do prowadzonych
kampanii promocyjnych - zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci
szkolnych. Radna uważa, że powinniśmy edukować młodzież poprzez
własnych nauczycieli, którzy również potrafią aktywizować.

Przewodniczący komisji S.Czepiel zapytał o realizację programów
środowiskowych dla 5 przedszkoli, na których przeznaczane są środki ponad
435 tys. zł. Odpowiedzi udzieliła z-ca dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty
M. Leśniewska. Wskazała plac zabaw m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 oraz
poinformowała, że ideą jest by doposażyć przedszkolne place zabaw i otworzyć
je przy zatrudnieniu animatorów w dni wolne dla dzieci z zewnątrz.

Przewodniczący komisji S.Cepiel apelował, aby w realizacji takich programów
uwzględniać również środowiska wiejskie.
Obrady opuściła radna M.Żukowska. Na sali obecnych jest 6 radnych.

Komisja pozytywnie jednogłośnie 6 głosami „za", zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/656/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.



Ad 7
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. liczby urodzeń
od dnia wprowadzenia bonu wychowawczego uznając,  że dane te  są

nieadekwatne do faktycznej liczy urodzeń w Gminie Nysa.
Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący komisji S.Czepiel o godz. 10:50 ogłosił przerwę i następnie
o godz. 11:10 wznowił obrady. Na Sali obecnych jest 6 radnych.

Ad 6.2
Projekt uchwały omówił  Skarbnik Miasta M.Lisoń wraz z naczelnikiem
Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegzą, który omówił zwiększenia środków

na zadaniach m.in. iluminacji Wieży Ziębickiej oraz modernizacji i budowy
ogrodzenia boiska przy ulicy Brodzińskiego.
Komisja pozytywnie 3 głosami „za", przy 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018
rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 6.3
Skarbnik Miasta M.Lisoń zreferował projekt przedmiotowej uchwały.
Komisja pozytywnie  3  głosami „za", przy 3  głosach wstrzymujących

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018
rok w zakresie podziału wolnych środków z 2017 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 6.4
Skarbnik Miasta M.Lisoń szczegółowo omówił projekt uchwały wskazując
m.in. zadanie doprowadzenia energii na teren strefy ekonomicznej.
Komisja pozytywnie  3  głosami „za", przy 3  głosach wstrzymujących

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2041.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 9
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Rusocina. Wskazano, że

przedmiotowa komisja złożyła wniosek o kategoryzacji budowy dróg.
Radna D.Wąsowicz- Hołota wniosła, aby zająć się tą konkretną sprawą, gdyż

na tym terenie nie było robionych żadnych modernizacji ani budowy dróg.
Wyjaśnień w temacie udzielił  naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury
R.Piegzą. Przewodniczący Komisji apelował, aby na drogach osiedlowych nie
budować chodników, które znacznie podnoszą koszty inwestycji.
Komisja jednogłośnie 6 głosami „za", poparła wniosek mieszkańców Rusocina
dot. drogi gminnej jednocześnie wnioskując o znalezienie środków na budowę
drogi jeszcze w tym roku.

Treść wniosku wraz z odpowiedzią burmistrza stanowią załącznik nr 11 do
protokołu.



Ko

iwała:

Ad 10
Radny P.Wojtasik zapytał w temacie nierozstrzygniętego przetargu na

przebudowę śródmieścia. Wyjaśnień w temacie udzielił naczelnik Wydziału
Rozwoju Infrastruktury R.Piegza, który poinformował że zakres zadań ujętych
w przetargu nie zostaje zmniejszony, natomiast złagodzeniu ulegną kryteria
dostępu.

Ad 6.5
Komisja pozytywnie jednogłośnie 6 głosami „za", zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie
Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 8
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. obszaru byłej
FSD.
Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Wobec zrealizowania porządku o godz. 11:55 Przewodniczący zamknął
posiedzenie.


