
Protokół nr 20/16
Komisji Rewizyjnej

w dniu 17 maja 2016r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12.30. Udział w nim
wzięli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik
nr 11 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczył również Zastępca Burmistrza
P. Bobak, Skarbnik Miasta M.Lisoń oraz Naczelnik Wydziału Finansowego
J.Zagórska-Kwaśniak.

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych
wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek Komisji został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015 wraz

z informacją o stanie mienia, sprawozdania finansowego zawierającego

Bilans, Rachunek wyników, zestawienie zamian funduszu jednostki
oraz przyjęcie wniosku o udzieleniu, bądź nieudzieleniu absolutorium
Burmistrzowi Nysy.

2.Rozparzenie skargi nr AO.BR.1510.8.2016 na działalność Burmistrza
Nysy.

3.Rozpatrzenie skargi nr AO.BR. 1510.7.2016 na działalność Burmistrza
Nysy.

4.Rozpatrzenie skargi na uchwałę Rady Miejskiej   w Nysie z dnia
1 marca 2016r. zmieniającą uchwałę nr XIV/178/15 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 26 listopada 2015r.

5.Kontrola w sołectwie Goświnowice - fundusz sołecki - wykonanie za
2015r., plan na 2016r., plany inwestycyjne i inne działania sołectwa

w 2016 r. (posiedzenie wyjazdowe).
6.Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad.l
Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z treścią pisma Regionalnej

Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Nysa za 2015r.
Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji.

Skarbnik Miasta M.Lisoń udzielał   odpowiedzi  na zapytania radnych
w zakresie realizacji budżetu.

W posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji.
W obecności 7 członków, Komisja 5 głosami za, przy
2 wstrzymujących się pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy
Nysa za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Wyjaśnień dotyczących, bilansu, rachunku zysków i strat jednostki oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki udzielił Skarbnik Miasta M.Lisoń
oraz Naczelnik Wydziału Finansowego J. Zagórska-Kwaśniak.



Komisja zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy 2 wstrzymujących
się bilans jednostki budżetowej.
Bilans stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja zatwierdziła pozytywnie 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących
się rachunek zysków i start jednostki (wariant porównawczy).
Materiał w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja zatwierdziła pozytywnie 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących
się zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Niniejsze zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących się przyjęła pozytywnie
sprawozdanie finansowe za 2015r.

Przewodniczący Komisji R.Kamuda przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z wykonania budżetu
za2015r.

W obecności 6 członków, wniosek o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Nysy z wykonania budżetu za 2015r., Komisja
zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, tym
samym wnosząc o udzielenie Burmistrzowi Nysy absolutorium.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.2
Głos w dyskusji na temat skargi nr AO.BR. 1510.8.2016 na działalność
Burmistrza Nysy zabrali Radny P.Szyra oraz Radny P.Wojtasik.

Komisja zaopiniowała pozytywnie  projekt  uchwały Rady Miejskiej
w Nysie 5 głosami za, przy 2 wstrzymujących się uznając skargę
p.za bezzasadną.
Skarga oraz projekt uchwały stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Komisja wnosi o rozpatrzenie możliwości opiniowania skarg, które
wpłyną w przyszłości przez niezależnego prawnika.

Ad.3
Opinię w sprawie skargi AO.BR. 1510.7.2016 wyraził Radny P.Wojtasik.
Komisja uznała 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących się skargę
p.za bezzasadną.
Komisja wnioskuje o przedstawienie dokumentacji medycznej z procesu
leczenia adoptowanej suczki typu shitzu będącej przedmiotem skargi.
Treść skargi stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 4.
Z powodu późnego dostarczenia skargi na uchwałę Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 1 marca 2016r. zmieniającą uchwałę nr XTV/178/15
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r., Komisja wnosi
o uzupełnienie dokumentów w sprawie skargi, opinię prawną oraz



projekt uchwały przygotowanej przez wydział.  Sposób rozpatrzenia
skargi Komisja przyjęła .Jednogłośnie", tj. 7 głosami „za".
Treść skargi stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 5
Druga część wyjazdowa posiedzenia Komisji rozpoczęła się o godz. 14.00
w Sali Klubowej  w Goświnowicach. Obecni wszyscy członkowie Komisji
Rewizyjnej.
Komisja przeanalizowała sprawozdanie z realizacji  środków finansowych
sołectwa Goświnowice za 2015 r. i wysłuchała wyjaśnień Sołtysa Damiana
Kwiatkowskiego.  Po  odpowiedziach  na  pytania  członków Komisji
sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja dokonała wizytacji obiektów sołeckich.
Wnioski Komisji z posiedzenia wyjazdowego do sołectwa Goświnowice:

1)Komisja wskazała na konieczność budowy świetlicy wiejskiej,
której brakuje w największym sołectwie. Rada Sołecka i sołtys
sugerują wybudowanie dobudówki do istniejącego obiektu przy
stadionie,

2)na wniosek Sołtysa Komisja proponuje zwrócenie się do Starosty
aby  w miejscach szczególnie  niebezpiecznych na drogach
powiatowych w obrębie  wsi   Goświnowice  położyć  progi
zwalniające,

3)Komisja   wnioskuje    doprowadzić    do   uporządkowania
własnościowych stanów prawnych dróg i terenu w centrum wsi
przy byłej gorzelni. (Własność prywatna, powiatowa i gminna),

4)Komisja  proponuje   przeanalizować   funkcjonowanie   robót
publicznych na rzecz Sołectwa, ponieważ zdaniem sołtysa system

źle funkcjonuje.

Ad.6

Radny P.Wojtasik zawnioskował o odpowiedź na niżej wymienione pytania:
1)ile miejsc grzebalnych dostępnych jest jeszcze na cmentarzu

komunalnym „Jerozolimskim"?

2)czy cmentarz jest własnością gminy, a jeśli tak, to na jakiej
zasadzie zarządza nim firma „Ekom"?

3)czy rozważana jest możliwość ogłoszenia przetargu na zarządzanie
cmentarzami?

4)proszę o sprawdzenie czy faktura wystawiona przez „Ekom" za

pogrzeb na cmentarzu Jerozolimskim(zmarłego
, zawiera rozbiórkę i montaż pomnika. Z moich

informacji wynika, że usługi takie zostały wykonane przez
pracowników „Ekomu",

5)ile  w ubiegłym roku kosztowało utrzymanie  cmentarzy -
Jerozolimskiego i nowego. Czy obiekty się same utrzymają, czy
Gmina do nich dopłaca?

Komisja poparła pozytywnie 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym się
wniosek Radnego.
Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.



Członkowie:

1.Paweł Szyra

2.Jacek Czuchraj

3.Damian Kwiatkowski

4.Grzegorz Samborski

5.Piotr Wojtasik

6.Dariusz Pięch

Kizyjnej

Kvmaam Kamuda

porządku   obrad   posiedzenje—\ zakończono

cz^cy
Protokołowała:
J.Mrukowicz -Ter

Wobec  zrealizowanego

o godz. 15.45.

Komisja ponowiła swój wcześniejszy wniosek o udostępnienie protokołu
kontroli Targowiska, przy ul. Racławickiej pod kątem poboru opłaty
targowej przez firmę


