
Ad 1.
Sprawozdanie z działalności Nyskiego Ośrodka Rekreacji za 2015rok
przedstawił obecny na posiedzeniu Komisji Prezes M. Aranowicz.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja jednogłośnie 5 głosami „za" przyjęła sprawozdanie
z działalności Nyskiego Ośrodka Rekreacji za 2015 rok.

Ad 2.
Informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015 przedstawił
obecny na posiedzeniu Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja 4 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła
informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015.

Ad 3.
Komisja zapoznała  się  z  opinią  Regionalnej    Izby  Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r.

Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1000. Udział w nim wzięli
członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi
załącznik nr 4 do protokołu oraz Prezes NOR M. Aranowicz , Skarbnik

Miasta M. Lisoń,
Lista obecności komisji   oraz zaproszonych gości stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący stwierdził, że w Komisji  bierze udział 5 radnych, co wobec

uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji     wynoszącego 8 osób
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek  posiedzenia  został    przyjęty  jednogłośnie  przedstawiał    się
następująco:
1.Sprawozdanie z działalności Nyskiego Ośrodka Rekreacji za 2015r.
2.Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015.
3.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu

z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r.
4.Przedstawienie przez Burmistrza Nysy koncepcji  działalności nowego
Stowarzyszenia siatkarskiego a przez Zarząd Stowarzyszenia przedstawienie

celów oraz planów działalności.
5.Ocena działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.
i zapoznanie się z planem pracy na rok bieżący.
6.Wizytacja w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.

Protokół nr 18/16
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 16 maja 2016r.



Protokołowała
J. ChałasKom

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 13:00 zamknął
posiedzenie Komisji.

0godzinie 12,00 Komisja udała się do MiG Biblioteki Publicznej .

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie  oceniła  działalność  Miejskiej
1Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

Komisja zapoznała  z planem pracy Miejskiej  i  Gminnej  Biblioteki
Publicznej na rok bieżący.

Ad 4.
Pan J.Jaczenia prezes nowego Stowarzyszenia „Aktywna Nysa" powiedział,
że nowo powstałe Stowarzyszenie przejęło Klub od poprzedniego
Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki celem stworzenia profesjonalnego
klubu a całym motorem napędzającym jest powstająca hala widowiskowo-

sportowa w Nysie. Będą pracować nad tym, aby za kilka lat być w najwyższej
lidze rozgrywek.
Obecny na posiedzeniu Burmistrz Nysy K.Kolbiarz przybliżył ideę jaka
przeświecała przy powstaniu nowego Stowarzyszenia. Zadeklarował pomoc
i wsparcie przy poszukiwaniu sponsorów klubu a także tytularnego sponsora

hali.

Ad 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Komisja Kultury i KF wnioskuje o przekazanie planów związanych
z modernizacją Kąpieliska Miejskiego wraz z informacją, na jakim
etapie są negocjacje z potencjalnym inwestorem.


