
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 5 do

protokołu, a także kierownik Komórki Podatków i Opłat   w Wydziale
Finansowym A.Rybczak.
Przewodniczący Komisji J.Czuchraj stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
4 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy
Nysa instrumentem płatniczym,

2)udzielenia odpowiedzi na skargęna uchwałę
Nr XLV/672/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały.

2.Przyjęcie  informacji    o  zgłoszonych w 2017r.  żądaniach wypłaty
odszkodowania,  żądaniach wykupienia nieruchomości  lub uzyskania
nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o
wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości-spowodowanych uchwalenia lub zmianą miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Rozpatrzenie petycji w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach

środkami komunikacji miejskiej dla osób wskazanych przez Stowarzyszenie
Walczących o Niepodległość 1956-89.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1.1
Projekt uchwały zreferowała kierownik Komórki Podatków i Opłat w Wydziale
Finansowym A.Rybczak.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 4 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu

Gminy Nysa instrumentem płatniczym.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 1.2
Projekt uchwały omówiła kierownik Komórki Podatków i Opłat  w Wydziale
Finansowym A.Rybczak.
Glos w dyskusji zabrał radny P.Wojtasik.
Na obrady dołączył radny D.Pięch. Komisja obraduje w 5 osobowym składzie.

Komisja pozytywnie, 4 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

na uchwałę Nr XLV'I&T2I17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany

uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokół nr 45/18
posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 20 lutego 2018 r.



wodniczący

acek Cz\tchmj

Członkowie:

1.Paweł Szyra

2.Damian Kwiatkowski

3.Grzegorz Samborski

4.Piotr Wojtasik

5.Dariusz Pięch

Ad 2Komisja pozytywnie jednogłośnie, 5 głosami „za" przyjęła informację
o zgłoszonych w 2017r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach
wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu
obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających
jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości-spowodowanych

uchwalenia lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3
Komisja pozytywnie, 4 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących

o Niepodległość 1956-89, nie uwzględniając tym samym petycji.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4
Komisja jednogłośnie wniosła o wyjaśnienie, czy osoba, której mieszkanie
spaliło się w Hajdukach, w nocy z 25 na 26 stycznia br. posiada jakikolwiek
tytuł do mieszkania w przedmiotowym lokalu, kto był najemcą oraz jeśli

mieszkał nielegalnie to jakie działania podjęto w celu usunięcia tej osoby z tego
lokalu z podanie okresu czasowego.

Wobec zrealizowania porządku zakończono posiedzenie o godzinie 14:22.


