
Protokół nr 26/16
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

w dniu 22 września 2016r.

Przewodniczący Komisji Stanisław Czepiel o godzinie 1245 otworzył
24 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu oraz Dyrektor
Gminnego  Zarządu Oświaty A.Fujarczuk,  Skarbnik Miasta M.Lisoń,
Sekretarz  Miasta R.Piegza,  Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa T.Lis,  Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
S.Piwowarczyk i inspektor Wydziału Komunikacji Społecznej M.Wacławczyk.
Przewodniczący stwierdził, że w Komisji bierze udział 8 radnych, co wobec
uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji wynoszącego 11 osób
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Porządek dzisiejszego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie 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 projektów uchwał w sprawach:

1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok,
2)zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia

21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na
łata 2016-2029,

3)wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Nysa,

4)wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie,

5)zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
6)zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych,
7)udzielenia pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu

Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka".
8)zasad udzielania pomocy materialnej   dla studentów w ramach

Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy".
9)zasad udzielania pomocy materialnej   dla studentów w ramach

Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy".
4.Informacja o działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2016r.
5.Zapoznanie się z regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego
ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nysa.
6.Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców w sprawie zabezpieczenia
w budżecie Gminy na 2017r. środków finansowych na trwałe utwardzenie
drogi i wykonanie oświetlenia.
7.Zapoznanie się z pismem mieszkańca w sprawie oświetlenia i drogi przy
ulicy Traugutta.
8.Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji z dnia 23.08.2016r.
w sprawie umów zawieranych przez NDK.
9.Sprawy różne, wolne wnioski.



Adi.
Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił  informację o wykonaniu budżetu
Gminy Nysa za I półrocze 2016 roku.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja 5 glosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2O16r.

Ad 2.
Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił  informację o kształtowaniu się
wieloletniej progno2y finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2016r.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja 5 głosami „za" przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach
wstrzymujących się przyjęła informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2016r.

Ad 3.1

Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Nysa na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja 4 głosami „za" przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.

Ad 3.2
Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja 4 głosami „za" przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
21 stycznia 2O16r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016-2029.

Ad 3.5
Z-ca Naczelnika Wydziałi  ID T.Lis omówił  projekt  uchwały w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



Komisja 7 glosami „za" i 1 glosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.

Ad 3.6
Z-ca Naczelnika Wydziału ID T.Lis omówił projekt uchwały w sprawie
zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Komisja 6 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi się negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do
kategorii dróg gminnych.

Ad 3.3
Sekretarz Miasta R.Piegza omówił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja 6 głosami „za" przy 2 głosach przeciwnych 1 głosie
wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Nysa.

Ad 3.4
Komisja zapoznała się z  projektem uchwały w sprawie  wskazania
przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Nysie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Komisja proponuje, aby członkowie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
w Nysie, którzy zostali wskazani przez Burmistrza ze stowarzyszenia,
a będący radnymi zrezygnowali z członkostwa w GRDPP i zostali
powołani przez Radę Miejską.

Ad 3.9
Inspektor Wydz. KS M.Wacławczyk omówiła projekt uchwały w sprawie
zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu
Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja 7 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się wnioskuje
o zmianę kryterium odległości, o którym mowa w paragrafie 3 pkt. 2
z 50 km na 30 km.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach



Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"

wraz z proponowaną zmianą dot. kryterium odległości, o którym mowa
w paragrafie 3 pkt. 2 z 50 km na 30 km.

Ad 3.7
Inspektor Wydz. KS M.Wacławczyk omówiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy materialnej   dla studentów w ramach Programu
Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Komisja 7 glosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej
dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium
Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka".

Ad 3.8
Inspektor Wydz. KS M.Wacławczyk omówiła projekt uchwały w sprawie
zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu
Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Komisja 7 głosami „za" przy 1 glosie wstrzymującym się wnioskuje
0podniesienie „wagi" oceny punktowej kryteriów merytorycznych,
stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu Programu Stypendialnego
„Stypendium Burmistrza Nysy" w punktach 3, 6 i 9 do 3.

Komisja 8 glosami „za" przy 1 glosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy
materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego
„Stypendium Burmistrza Nysy" wraz z wnioskiem o podniesienie „wagi"

oceny punktowej kryteriów merytorycznych, stanowiących załącznik nr
1do regulaminu Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza
Nysy" w punktach 3, 6 i 9 do 3.

Ad 4.
Informację o działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2016 rok
przedstawił oraz na zapytania radnych szczegółowych wyjaśnień związanych
z przedłożoną informacją udzielał obecny na posiedzeniu Komisji Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty A.Fujarczuk.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Komisja zapoznała się z Informacją o działalności Gminnego Zarządu
Oświaty za I półrocze 2016 rok i przyjęła ją jednogłośnie.

Ad 5.
Komisja zapoznała się z regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego
ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
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nieruchomości   gruntowych  stanowiących  własność   Gminy  Nysa
i jednogłośnie nie wnosi uwag do regulaminu.
Regulamin stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Na zapytania radnych związanych z przedłożonym regulaminem odpowiedzi
udzielał obecny na posiedzeniu Komisji Naczelnik Wydziału Planowania
Przestrzennego S.Piwowarczyk.

Ad 6.
Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców w sprawne zabezpieczenia
w budżecie Gminy na 2017r. środków finansowych na trwałe utwardzenie
drogi i wykonanie oświetlenia.
Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 7.
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca w sprawne oświetlenia i drogi
przy ulicy Traugutta.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad 8.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji z dnia 23.08.2016r.
w sprawne umów zawńeranych przez NDK.
Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 9.
Sprawy różne, wolne wmioski.
Komisja jednogłośnie wnioskuje o przedstawienie sprawozdania
finansowo - merytorycznego z działalności Centrum Integracji
Społecznej od momentu rozpoczęcia działalności.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie
16:00 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
J.Chalas  ^


