
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.30. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 6 do
protokołu, a także Skarbnik Miasta M.Lisoń, naczelnik Wydziału
Pozyskiwania Funduszy A. Bukała oraz Dyrektor GZO A. Fujarczuk.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.
2.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nysa za I półrocze 2016r.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.
4.Informacja dyrektora GZO o remontach w placówkach oświatowych.
5.Zapoznanie się z pismem w sprawie progów zwalniających (wniosek
złożony na posiedzeniu Komisji w dniu 16.08.2016r.)
6.Rozpatrzenie skargi  *      .,,•na działalność

Zastępcy Burmistrza Nysy.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji R.Kamuda na prośbę Dyrektora GZO A.Fujarczuka
wniósł o rozpoczęcie posiedzenia od punktu z informacją dyrektora GZO
o remontach w placówkach oświatowych.

Ad 4.
Dyrektor GZO A. Fujarczuk przedstawił informację o remontach
w placówkach oświatowych. Omówił zrealizowane zadania wskazując m.in.
monitoring w placówkach oświatowych, doposażenie placów zabaw, budowę
miasteczka drogowego, remont sanitariatów w szkołach, wykonanie
dokumentacji projektowej przedszkola nr 6 i 9, wymianę stolarki okiennej,
ogród doświadczeń, dokumentację na temat modernizacji żłobka nr 1 oraz
doposażenie przedszkola nr 5 w zabawki sensoryczne, kapitalny remont
kuchni w przedszkolu nr 12 oraz 14, remont sal gimnastycznych w szkołach.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda zapytał czy AKWA wywiązała się ze
swoich T^AaA przy budowie ogrodzenia przy przedszkolu nr 6.
W omawianym temacie pytania zadali:
Radny P. Wojtasik zapytał o ilość doposażonych placówek oświatowych
w monitoring oraz czy jest możliwość budowy wspólnej kuchni dla
przedszkola 5 i szkoły nr 1 ze względu na bliskość placówek.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda powiedział, że po wizytacji w DDP
składali wniosek, aby catering dla przedszkola nr 5 obsługiwała wspomniana
placówka oraz wyraził pozytywne stanowisko w omawianym temacie
inwestycji.

Protokół nr 23/16
posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 20 września 2016r.



Ad 7.
Brak wolnych wniosków.

Ad 6.
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 7 głosami „za" projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi
na działalność Zastępcy Burmistrza Nysy.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 3.
Projekt uchwały zreferował Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy
A. Bukała. Poinformował,   iż w omawianym temacie prowadzone są
konsultacje społeczne, podczas których osoby zainteresowane mogą składać
wnioski i propozycje w temacie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.
Udział w dyskusji wziął radny P. Wojtasik.
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 7 głosami „za" projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Nysa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji złożony podczas
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.08.2016r. w sprawie lokalizacji
progów zwalniających na terenie Goświnowic.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2.
Materiał zreferował ponownie Skarbnik Miasta M. Lisoń.
Komisja przyjęła pozytywnie 5 głosami „za" przy 1 głosie przeciw
i 1 wstrzymującym się informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2016r.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa
za I półrocze 2016r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1.

Wyjaśnień w temacie  wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r. udzielił
Skarbnik Miasta M. Lisoń.
Pytania w temacie zadał radny P. Wojtasik.
Komisja  przyjęła  pozytywnie  5  głosami „za"  przy 2  głosach
wstrzymujących się informację o wykonaniu budżetu za I półrocze
2016r.
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r. stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.



Członkowie:

1.Paweł Szyra

2.Jacek Czuchraj

3.Damian Kwiatkowski

4.Grzegorz Samborski

5.Piotr Wojtasik

6.Dariusz Pięch

porządku   zakończono   posiedzenie   komisjiWobec  zrealizowania
o godzinie 13.45.


