
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.40. Udział w nim wzięli
członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi
załącznik nr 7 do protokołu oraz zastępca burmistrza P.Bobak, Naczelnik

Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa R.Mnich, Naczelnik
Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Z.Martyna

Przewodniczący Komisji R.Kamuda stwierdził, iż w posiedzeniu
uczestniczy 4 członków komisji wobec czego obrady są prawomocne oraz
zaproponował do przedłożonego porządku obrad dodatkowe punkty:

1.Skarga na Burmistrza Nysy.
2.Skarga na Wiceburmistrza Piotra Bobaka w zakresie egzekwowania

oraz pobierania bezprawnie nałożonych opłat dodatkowych.

3.Rozpatrzenie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów przez
Burmistrza Nysy.

Komisji R.Kamuda poddał pod głosowanie przyjęcie nowego porządku
obrad wraz z dodanymi punktami: 5,6 i 7. W głosowaniu 4 głosami za,

jednogłośnie nowy porządek obrad został przyjęty pozytywnie i przedstawiał

się następująco:
1.Wnioski radnych do projektu budżetu na 2017 r. (analiza i opinia).
2.Informacja Burmistrza  o  realizacji    gminnych inwestycji    (hala

widowiskowo  sportowa - wizja lokalna będzie  przeprowadzona

wspólnie z Komisją Kultury w innym terminie; Specjalna Strefa
Ekonomiczna).

3.Zaopiniowanie wniosku o nadanie  tytułu "Zasłużony dla Ziemi
Nyskiej".

4.Zapoznanie    się    z    postanowieniem  Wojewódzkiego   Sądu
Administracyjnego w Opolu w sprawie skargi. -:' i inni na

uchwałę Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia
2003.

5.Skarga na Burmistrza Nysy.
6.Skarga na Wiceburmistrza Piotra Bobaka w zakresie egzekwowania

oraz pobierania bezprawnie nałożonych opłat dodatkowych.

7.Rozpatrzenie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów przez
Burmistrza Nysy.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. 5.
Naczelnik^ Wydziału Rozwoju Wsi   i Gospodarki Komunalnej  Z.Martyna
przedstawił   treść skargi na Burmistrza Nysy oraz korespondencję ze

skarżącymi.
Skarga stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na obrady przybyli radny P.Szyra i radny D.Pięch.

Protokół nr 24/16
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 października 2016r.



Wobec klauzuli zawartej w skardze na Burmistrza Nysy o nieujawnianiu
danych personalnych skarżących oraz tematu skargi członkowie
Komisji Rewizyjnej nie są w stanie podjąć rozstrzygnięcia w sprawie,
wobec czego wnioskują o zwrócenie skargi skarżącym. Ponadto
w związku z ww. skargą toczy się proces sądowy.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, jednogłośnie powyższy
sposób rozpatrzenia sprawy.

Ad. 1.
Wnioski radnych do projektu budżetu na 2017 r. (analiza i opinia).
Radni - członkowie komisji złożyli wnioski do budżetu bezpośrednio do
burmistrza.

Ad. 3.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda przedstawił wniosek o nadanie tytułu
"Zasłużony dla Ziemi Nyskiej".
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, jednogłośnie wniosek
o nadanie tytułu "Zasłużony dla Ziemi Nyskiej".

Ad. 2.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa R.Mnich
przedstawił informację na temat realizacji inwestycji pn.„ Budowa hali
widowiskowo - sportowej w Nysie" oraz informację na temat Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Udział w dyskusji wzięli radny G.Samborski, P.Wojtasik oraz
Przewodniczący Komisji R.Kamuda.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, informację na temat
realizacji inwestycji pn.„ Budowa hali widowiskowo - sportowej w Nysie"
oraz informację na temat Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ad. 4.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda odczytał postanowienie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie skargii inni na
uchwałę Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003.
Postanowienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Komisja  zapoznała  się  z  postanowieniem Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w Opolu w sprawie skargii inni na
uchwałę Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia
2003.

Ad. 6.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda przedstawił skargę na Wiceburmistrza
Piotra Bobaka w zakresie  egzekwowania oraz pobierania bezprawnie

nałożonych opłat dodatkowych.
Skarga stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja  nie  dysponuje  należytym rozeznaniem tematu poprzez
uzyskanie opinii prawnej i opinii merytorycznego wydziału wobec czego
odstępuje od rozpatrzenia skargi na Wiceburmistrza Piotra Bobaka



Członkowie:

1.Paweł Szyra

2.Jacek Czuchraj

3.Damian Kwiatkowski

4.Grzegorz Samborski

5.Piotr Wojtasik

6.Dariusz Pięch

Protokołowała:
J.Mnikowicz-Temi^

w zakresie egzekwowania oraz pobierania bezprawnie nałożonych opłat

dodatkowych.

Ad. 7.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda przedstawił zawiadomienie o naruszeniu
dyscypliny finansów przez Burmistrza Nysy.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja nie  dysponuje należytym rozeznaniem tematu poprzez
uzyskanie opinii prawnej i opinii merytorycznego wydziału wobec czego
odstępuje od rozpatrzenia zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
finansów przez Burmistrza Nysy.

Ad. 8.
Wolnych wniosków nie zgłaszano

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godz.  13.30 zamknął
posiedzenie Komisji.


