
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączana, listą obecności, która stanowi załącznik nr 8 do
protokołu, a także Skarbnik Miasta M.Lisoń, radca prawny A.Markiewicz,

naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kajling-Rudzka, naczelnik
Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak i naczelnik Wydziału Rozwoju
Wsi i Ochrony Środowiska R.Giblak.
Przewodniczący Komisji J.Czuchraj stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy

5 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

mieszkanki   Nysy   zarejestrowanej      pod   sygnaturą    nr

AO.OK. 1510.6.2018 na działalność Burmistrza Nysy.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi

mieszkanki Jędrzychowa zarejestrowanej   pod sygnaturą numer
AO.OR.1510.5.2018 na działalność Burmistrza Nysy.

3.Zaopiniowanie  sprawozdania  finansowego  zawierającego  bilans,
rachunek wyników, zestawienie zmian funduszu jednostki.

4.Zaopiniowanie   projektu  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu Gminy Nysa za 2017 r.
5.Sołectwa:

1)fundusz sołecki - plan, wykonanie 2017,

2)plan 2017,
3)plany inwestycyjne i inne działania sołectwa w 2018r.

6.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Omówienia skargi dokonała naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
Z.Kajling- Rudzka, która wyjaśniła że wnioskodawczyni nie spełnia jednego
z kryteriów (do 8 m2 na osobę) uchwały Rady Miejskiej w Nysie w za
Komisja jednogłośnie 5 głosami „za" uznała skargę mieszkańców Nysy
zarejestrowaną  pod  sygnaturą  nr AO.OK.1510.6.2018 na działalność
Burmistrza Nysy za bezzasadną.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2
Komisja, jednogłośnie 5 głosami „za" uznała skargę mieszkanki Jędrzychowa
zarejestrowaną pod sygnaturą numer AO.OR.1510.5.2018 na działalność
Burmistrza Nysy za bezzasadną.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3
W posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji.
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Wobec zrealizowania porządku zakończono posiedzenie o godzinie 15:00.

Wyjaśnień dotyczących bilansu udzieliła Naczelnik Wydziału Finansowego
J.Zagórska-Kwaśniak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 5 głosami „za" bilans
jednostki budżetowej.
Bilans stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W temacie rachunku zysków i strat jednostki wyjaśnień udzieliła Naczelnik
Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.

Komisja zatwierdziła pozytywnie jednogłośnie 5 głosami „za" rachunek
zysków i start jednostki (wariant porównawczy).
Materiał w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki omówiła Naczelnik Wydziału
Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.
Komisja zatwierdziła pozytywnie jednogłośnie 5 głosami „za" zestawienie
zmian w funduszu jednostki.
Niniejsze zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Komisja pozytywnie jednogłośnie 5 głosami „za" przyjęła sprawozdanie
finansowe za 2017r.

Obrady opuścił radny D.Pięch.

Ad 4
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 4 „za" zaopiniowała projekt  uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 5
Temat omówił  naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
R.Giblak. Poinformował, że sołectwa przeznaczają środki finansowe głównie
na zadania inwestycyjne takie jak remont świetlic, remont i budowa placów
zabaw, utwardzania terenów, budowa boisk i wiat.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 4 „za" przyjęła sprawozdanie z wykonania
Funduszu Sołeckiego za 2017 rok oraz plan wykonania Funduszu Sołeckiego
za 2018 rok.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji J.Czuchraj zawnioskował o poprawę warunków pracy
dla sołtysów w biurze Urzędu.

Ad 6
Z uwagi na niedoprecyzowanie zapisów w planie pracy KR na 2018 r. komisja
odstępuje od zamiaru przeprowadzenia kontroli NDK.
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Członkowie:

1.Paweł Szyra

2.Damian Kwiatkowski

3.Grzegorz Samborski

4.Piotr Wojtasik

5.Dariusz Pięch.J/<OAiusi,...lfl

Ciąg dalszy protokołu nr 49/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2018 r.


