Protokół nr 41/17
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 14 grudnia 2017 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:30. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, którą stanowi załącznik nr 10 do
protokołu, Skarbnik Miasta M.Lisoń, Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki
Społecznej Z. Kajling-Rudzka, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków A.Bukała, z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju
Infrastruktury R.Mnich oraz przedstawicielka Rady Seniorów.

Przewodniczący Komisji S.Czepiel stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
7 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie budżetu na 2018r.

2.Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,
2)zmiany uchwały Nr XXX/'477/'17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2017 - 2041,
3)ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
4)przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021
dla Gminy Nysa",

5)zmiany uchwały nr XLV7673/47 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień
pn.: "Tryton Nyski" i "Mały Tryton Nyski".

3.Wskazanie przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 20182020.
4.Zapoznanie z wykazem osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu
mieszkaniowego Gminy Nysa w 2017r.
5.Zapoznanie z pismem Gminnego Związku "Ludowe Kluby Sportowe"
o ujęciu w Planie Budżetu na 2018r. zakupu kontenera.

6.Projekt planu pracy Komisji na 2018r.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Omówienia tematu dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń wraz z z-cą naczelnika
Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Mnich.
Radny P.Wojtasik zapytał o ewentualne poprawki i czy jest tam uwzględniona

budowa obiektu dla Służby Maltańskiej.
Na obrady dołączył radny D.Pięch, radny P.Dziaduś i radny K.Toruński.
Na sali 10 radnych.
Przewodniczący Komisji S.Czepiel zapytał m.in. o kwotę 50 tys. zł na poprawę
bezpieczeństwa na drogach oraz wyraził

opinię w temacie

ekranów

dźwiękoszczelnych, aby zdjąć to zadanie.
Radna C.Lichnowska zapytała w temacie wprowadzenia oświetlenia na terenie

po byłym FSD od strony ulicy Poniatowskiego.

Radny P.Szyra zapytał o realizację budowy parkingu przy ulicy Zwycięstwa.
Radny D.Pięch zapytał o plac przy ulicy Sudeckiej i 11 Listopada, czy
inwestycja będzie realizowana.
Radny P.Szyra zapytał jakim kluczem wybierane są do realizacji zadania.

Uważa, że wykonanie tych wszystkich zadań jest niemożliwe, gdyż braknie
środków na ich wykonanie.
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Skarbnik Miasta M.Lisoń wraz z z-cą
naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Mnich.
Komisja pozytywnie, 4 głosami „za" przy 3 głosach przeciw i 3 wstrzymujących,

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na
2018 rok.

Komisja pozytywnie, 4 głosami „za", przy 1 głosie przeciw i 5 wstrzymujących,
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nysa na lata 2018 - 2041.
Projekt budżetu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 2.1
Omówienia tematu dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie 6 głosami „za" przy 4 głosach wstrzymujących,
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017
rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.2
Omówienia tematu dokonał Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Komisja pozytywnie, 5 głosami „za" przy 2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących,

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2041.
Przewodniczący Komisji S.Czepiel w imieniu dyrektora Gminnego Zarządu
Oświaty wniósł, aby zadania inwestycyjne prowadzone w placówkach
oświatowych był wcześniej konsultowane z GZO.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 2.3
Szczegółowego omówienia tematu dokonał naczelnik Wydziału IR R.Mnich.

Komisja pozytywnie 7 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących,
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków
budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący o godzinie 14:20 ogłosił przerwę, po czym o godzinie 14:30
wznowił obrady.

Ad 2.4
Temat

omówił

naczelnik

i Ochrony Zabytków A.Bukała.

Wydziału

Kultury,

Sportu,

Turystyki

Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 głosami „za", zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 4
Wyjaśnień udzieliła naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.KajlingRudzka. Komisja zapoznała się z wykazem osób ubiegających się o najem
lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa w 2017r.
Wykaz stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 2.5
Omówienia tematu dokonał naczelnik Wydziału KST A.Bukała.
Radna C.Lichnowska wyraziła, że czuje się obrażona kolejnym przedłożeniem
przedmiotowego projektu.

Komisja negatywnie 5 głosami przeciw przy 3 wstrzymujących, zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/673/17 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowych
wyróżnień pn.: "Tryton Nyski" i "Mały Tryton Nyski".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 3
Komisja nie wskazała przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 20182020.

Ad 5
Komisja zapoznała się z pismem Gminnego Związku "Ludowe Kluby Sportowe"
o ujęciu w Planie Budżetu na 2018r.

zakupu kontenera i popiera

przedmiotowy wniosek.
Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 6
Komisja jednogłośnie 7 za przyjęła propozycję planu pracy na 2018 rok.
Plan pracy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 7
Radni nie składali wniosków.
Wobec zrealizowania porządku o godz. 15:00 Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
lowała:

Stanisław Czcpiel

