
Ad 4
Realizacje inwestycji i remontów w placówkach oświatowych omówił dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty A.Fuiarczuk.

Protokół nr 51/18
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

w dniu 20 września 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:30. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 9 do
protokołu, a także Skarbnik Miasta M.Lisoń, Dyrektor Gminnego Zarządu
Oświaty A.Fujarczuk, podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi Aneta Urbaniak-
Szwarc, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
A.Janowski, Z-ca głównego księgowego Gminnego Zarządu Oświaty
C.Jaworska.

Przewodniczący Komisji S.Czepiel stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r.
2.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej

Gminy Nysa za I półrocze 2018 r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
2)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,

3)przyznawania w 2018 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla
sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi
w województwie opolskim",

4)zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26
listopada 2015 r.  w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze

użyteczności publicznej   w gminnych przewozach pasażerskich na
terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień
między gminnych,

5)zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27
października  2011  r.    w  sprawie   określenia  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.

4.Informacja o działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze
2018  r.   (Realizacja  inwestycji    i    remontów w placówkach
oświatowych).

5.Sprawy różne, wolne wnioski.



Adl
Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawił Skarbnik
Miasta M.Lisoń wraz z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Infrastruktury
R.Piegzą,
W dyskusji udział    wzięła radna D.Wąsowicz-Hołota,  Przewodniczący

S.Czepiel, Skarbnik Miasta M.Lisoń oraz  Naczelnik Wydziału Rozwoju
Infrastruktury R.Piegzą.

Komisja pozytywnie 6 głosami „za" przy 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym
przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2018 r.
Komisja pozytywnie 6 głosami „za" przy 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym
przyjęła informację o kształtowaniu się wieloletniej   prognozy finansowej
Gminy Nysa za I półrocze 2018 r.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3.1
Omówienia projektu uchwały dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Obrady za zgodą opuścił radny P.Wojtasik, a dołączył radny D.Pięch.
Pytania dot. dofinansowania zakupu samochodu dla ŚDS zadała radna
D.Wąsowicz-Hołota i radny P.Szyra. Odpowiedzi udzielił Skarbnik Miasta
M.Lisoń.
Komisja pozytywnie 7 głosami „za" przy 2 głosach przeciw zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3.2
Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Obrady za zgoda opuściła radna D.Wąsowicz-Hołota. Na sali 8 radnych.

Komisja pozytywnie  7  głosami „za" przy  1  głosie    wstrzymującym
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 4 do protokołu.

Ad 3.3
Projekt uchwały omówiła podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi   Aneta
Urbanik-Szwarc.

Komisja pozytywnie jednogłośnie, 8 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyznawania w 2018 roku wyróżnienia w formie bonusu
rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa
Wsi w województwie opolskim".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



Ad 3.4
Omówienia projektu uchwały wraz  z  wprowadzonymi zmianami oraz

autopoprawką  dokonał  Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej
i Drogownictwa A.Janowski.

Komisja pozytywnie jednogłośnie, 8 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie
Gminy  Nysa  oraz   gmin  sąsiadujących  w ramach  porozumień
między gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 3.5
Projekt  uchwały  omówił   Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa A.Janowski.

Komisja pozytywnie jednogłośnie,  8 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady Miejskiej w Nysie
z  dnia 27 października 2011 r.  w sprawie  określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa,
udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 4 cd.
Dalszego omówienia dokonała z-ca dyrektora GZO M.Leśniewska.

Komisja pozytywnie jednogłośnie,  8  głosami „za" przyjęła informację
z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2018 r.
Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 5
Radni nie składali wniosków.

Wobec zrealizowania porządku o godz.  14:10 Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
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