
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.35. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 12
do protokołu, a także Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej D.Dybek,
kierownik Dziennego Domu Pobytu J.Wiech, podinspektor Centrum
Integracji Społecznej A.Kociołek, księgowa Centrum Integracji Społecznej
A.Wieczorek oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Politki Społecznej E. Ślimak,
z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej K.Godyń, naczelnik
Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa R. Mnich, naczelnik
Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Z.Martyna oraz Skarbnik

M.Lisoń i Sekretarz R.Piegza.

Przewodniczący Komisji S.Czepiel stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1.Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2016r.
2.Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. sprawozdania

merytoryczno - finansowego Centrum Integracji Społecznej w Nysie.

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

2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata

2016-2029,
3)przyznawania w 2016 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla

sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi

w województwie opolskim",
4)przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy
4.Rozpatrzenie wniosku Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych

w sprawie obniżenia obciążeń podatkowych.
5.Rozpatrzenie wniosku Rady Społecznej Dziennego Domu Pobytu w sprawie

poparcia i akceptacji uchwały dotyczącej zabezpieczenia funduszy na
dokumentację dotyczącą utworzenia nowego domu dziennego pobytu.

6.Rozpatrzenie wniosku dotyczącego uwzględnienia w planach budżetowych
kwestii finansowania działań wolontarystycznych.

7.Zapoznanie się z odpowiedzią Zarządu Województwa Opolskiego na
wniosek Rady Miejskiej   w Nysie w sprawie  budowy drogi łączącej
obwodnicę Nysy z drogą wojewódzką nr 411.

8.Zapoznanie ze stanowiskiem Rady Powiatu w Nysie w sprawie poprawy
infrastruktury kolejowej i przywrócenia na linii kolejowej Kłodzko - Gliwice

połączeń kolejowych.
9.Sprawy różne, wolne wnioski.

Protokół nr 28/16
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

w dniu 20 października 2016r.



Ad 2.Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. sprawozdania
merytoryczno - finansowego Centrum Integracji Społecznej w Nysie.
Udział   w dyskusji       wzięli  radny P.Wojtasik, radny P.Szyra, radna
C.Lichnowska, radna D.Hołota- Wąsowicz, radny D.Pięch oraz Przewodniczący

Komisji S.Czepiel.
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła podinspektor Centrum Integracji
Społecznej A. Kociołek, księgowa Centrum Integracji Społecznej A. Wieczorek
oraz z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej K. Godyń.
Komisja wyraziła niezadowolenie w temacie założeń funkcjonowania CIS-u.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 5.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Rady Społecznej Dziennego Domu Pobytu
w sprawie poparcia i akceptacji uchwały dotyczącej zabezpieczenia funduszy
na dokumentację dotyczącą utworzenia nowego domu dziennego pobytu.

Udział w dyskusji wzięli radna C.Lichnowska, radny P.Szyra, radny
P.Wojtasik, Przewodniczący Komisji S.Czepiel a odpowiedzi w temacie udzieliła
kierownik DDP J.Wiech oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej

E.Sliwa.
Komisja stwierdziła, że jeżeli projekt uzyska akceptację Urzędu
Marszałkowskiego i Burmistrza, radni również pozytywnie rozpatrzą wniosek.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Adl
Komisja zapoznała się z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych za

I półrocze 2016r.
Omówienia tematu dokonał  naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury
i Drogownictwa R.Mnich.
Zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3.1
Omówienia tematu dokonał Skarbnik M.Lisoń oraz naczelnik Wydziału ID

R.Mnich.
Komisja wnioskuje 4 głosami „za" przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących
0wykreślenie zapisu o zakupie dekoracji  świątecznych na kwotę
200 tys. zł.
Komisja pozytywnie  zaopiniowała  4  głosami „za"  przy  1  przeciw

13 wstrzymujących, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa
na 2016 rok wraz z wnioskiem.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3.2
Omówienia tematu dokonał Skarbnik M.Lisoń oraz naczelnik Wydziału ID
R.Mnich.
Komisja zaopiniowała pozytywnie  4  głosami „za"  przy  3  przeciw

i  1  wstrzymującym, 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 łata 2016 - 2029.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad 3.3
Omówienia projektu uchwały dokonał naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi

i Gospodarki Komunalnej Z.Martyna.
Komisja zaopiniowała pozytywnie    6 głosami „za" projekt  uchwały
w sprawie przyznawania w 2016 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego
dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi

w województwie opolskim".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 4Komisja zapoznała się z wnioskiem Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników
Drogowych w sprawie obniżenia obciążeń podatkowych.
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 3.4
Omówienia projektu uchwały dokonał Sekretarz R.Piegzę.
Komisja zaopiniowała pozytywnie  7  głosami „za"  projekt   uchwały
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Nysy.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 6Komisja pozytywnie  zaopiniowała. wniosek dotyczący   uwzględnienia
w planach budżetowych kwestii finansowania działań wolontarystycznych.
Komisja wnioskuje 7 głosami „za" przy 1 wstrzymującym o nagradzanie
najaktywniejszych wolontariuszy z funduszu profilaktyki alkoholowej.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 7
Komisja zapoznała się z odpowiedzią Zarządu Województwa Opolskiego na
wniosek Rady Miejskiej w Nysie w sprawie budowy drogi łączącej obwodnicę

Nysy z drogą wojewódzką nr 411.
Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 8Komisja zapoznała się stanowiskiem Rady Powiatu w Nysie w sprawie
poprawy infrastruktury kolejowej i przywrócenia na linii kolejowej Kłodzko -

Gliwice połączeń kolejowych.
Stanowisko stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 9
Komisja nie składała wniosków.

Wobec zrealizowania porządku o godz.  15.00 zakończono posiedzenie

komisji.


