
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:30. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 7 do
protokołu, a także Burmistrz Nysy K.Kolbiarz, dyrektor Miejskiej i Gminnej

Biblioteki Publicznej   w Nysie J.Kanin wraz z główną księgową MiGBP
E.Jurczyk, naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kajling- Rudzka,
Skarbnik Miasta M.Lisoń, z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury

R.Mnich i przedstawiciel Rady Seniorów.
Przewodniczący Komisji S.Czepiel stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy

6 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

za 2017r.
2.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa

z   organizacjami pozarządowymi oraz   innymi podmiotami

realizującymi żądania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku
2017".

3.Analiza i ocena wykonania budżetu za rok 2017.
4.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.
5.Zaopiniowanie wniosku Stowarzyszenia Prawo na Drodze dot. winiet

przy ulicy Piastowskiej.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 4.1
Przewodniczący komisji poprosił o wyjaśnienie w temacie zmian
budżetowych i zadania „budowa lokalu mieszkaniowo-usługowego przy
ulicy Kramarskiej" i przeznaczenia kwoty 100 OOOzł na usługi doradcze
związane z wyborem partnera prywatnego do realizacji inwestycji.

Burmistrz Nysy K.Kolbiarz przekazał informację na temat działki przy ulicy
Kramarskiej, która jest przewidziana pod zabudowę kamieniczną całego
kwartału według układu w tzw. C. Poinformował, że projekt był konsultowany

z seniorami i spotkał się z ich aprobatą. Jest to na tą chwilę jedyna działka
pod zabudowę. Uważa, że to idealne połączenie osób starszych i przedszkola.
Wskazał możliwość, że w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego gmina
oferuje działkę pod zabudowę i zyskuje przedszkole i Dzienny Dom Pobytu
z kuchnią usytuowany na parterze oraz ok 100 mieszkań na piętrze. Jeżeli
nikt nie przystąpi do tego partnerstwa jest 2 opcja - skorzystanie
z bezzwrotnych dotacji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
budowę mieszkań niskoczynszowych, gdzie połączenie ich z funkcją
przedszkola czy Dziennego Domu Pobytu jest dodatkowo punktowane. Stąd
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kwota 100 000 zł na wybór firmy z doświadczeniem na wyłonienie wykonawcy

w ramach ppp.
W omawianym temacie radna D.Wąsowicz - Hołota zapytała :

-o podanie jaką działkę planujemy zabudować i o jakiem areale?

-jaka będzie kubatura planowanego budynku?
-jaka część działki będzie zajęta na budynek a jaka na plac zabaw i jaka dla

seniorów?
-ile zainwestowaliśmy w Przedszkole nr 8 przy ulicy Tkackiej na przestrzeni

ostatnich 5 lat?
Radna poprosiła o przedstawienie odpowiedzi na sesji w dn. 18 maja br.

Burmistrz K.Kolbiarz zapewnił, że wykonawca będzie realizował projekt pod
nasze potrzeby. Poinformował, że teren ten znajduje się pod ścisłym nadzorem
konserwatora zabytków a zabudowa przewiduje 3 piętra i poddasze. Wskazał,

że obecnie na tym terenie- ok. 30 arów, mieści się przedszkole a możemy ten
teren przebudować tak, by poza przedszkolem powstał Dzienny Dom Pobytu
oraz około 100 mieszkań. Uważa że teren ten jest niewykorzystany pomimo
przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową. Dodał, że koncepcja zabudowy
jest pracą dyplomową powstałą w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

Ad 1
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publiczenej J.Kanin przedstawiła
sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017r.
Powiedziała m.in., że w zeszłym roku udało się pozyskać środki w ramach
projektu unijnego z przeznaczeniem m.in. na remont dwóch czytelni. Jedno
pomieszczenie na parterze, gdzie organizowane są różne wernisaże oraz
imprezy, będzie odświeżone i wymienione zostaną w nim meble. Drugie
pomieszczenie, które udało się także uruchomić na większą skalę to

mediateka, czyli biblioteka multimedialna, skierowana głównie do młodzieży.
Bardzo dobrze rozwija się ten pomysł, już w zeszłym roku było
zarejestrowanych w niej ponad 200 osób. Są to młodzi ludzie, którzy są stałymi
bywalcami tego miejsca. Mediateka zorganizowana jest na ostatnim piętrze
biblioteki, w miejscu wcześniejszej czytelni naukowej, która samoistnie
wymarła. Wskazała, że coraz więcej osób korzysta np. z czytników,
nowoczesnych urządzeń, używanych najczęściej do czytania

wielostronicowych książek.
Udział w dyskusji wzięła radna D.Wąsowicz- Hołota.
Na komisję dołączył radny P.Szyra. W posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.
Przewodniczący S.Czepiel wyraził opinię, że nie godzi się na umowy użyczenia

świetlic na wioskach, za które biblioteka płaci odstępne.
Dyrektor MiGBP w Nysie J.Kanin dodała, że biblioteka pomimo zmniejszenia
ewidencjonowanych czytelników ze względu na dostępność ebooków, działa
prężnie dodatkowo poprzez prowadzenie m.in. szkoleń i spotkań.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 głosami „za" przyjęła sprawozdanie

z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



iwała:

Wobec zrealizowania porządku o godz.  14:40 Przewodniczący zamknął
posiedzenie.

Ad 2
Sprawozdanie omówiła naczelnik wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
Z.Kajling - Rudzka.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 głosami „za" przyjęła sprawozdanie
z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne
w sferze pożytku publicznego w roku 2017".-jednogłośnie 7 za.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3
Omówienia tematu dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie 5 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła
wykonanie budżetu za rok 2017.
Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4.1
Skarbnik Miasta M.Lisoń szczegółowo omówił projekt uchwały.
Udział w dyskusji wzięła radna D.Wąsowicz-Hołota, C.Lichnowska  oraz

Przewodniczący Komisji   S.Czepiel. Odpowiedzi udzielił  Z-ca naczelnika
Wydziału R.Mnich i Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie 5 głosami „za" przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018
rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4.2
Projekt uchwały zreferował Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie  5  głosami „za" przy 2  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 5 do protokołu.

Ad 5
Komisja zapoznała się z wnioskiem Stowarzyszenia Prawo na Drodze dot.
winiet przy ulicy Piastowskiej.
Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


