
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 7 do
protokołu, a także Skarbnik Miasta M.Lisoń, z-ca naczelnika Wydziału
Rozwoju Infrastruktury R. Mnich, radca prawny A.Markiewicz, główny

specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych oraz
Informacji Publicznej D.Bagnicki, naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki
Społecznej Z.Kajling-Rudzka, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa A.Janowski, naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich
M.Czepił oraz inspektor wydziału Spraw Obywatelskich A.Zajmą.
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.Analiza i ocena wykonania budżetu za rok 2017r.
2.Rozpatrzenie skargi mieszkańców Nysy zarejestrowanej pod sygnaturą nr

AO.OK.1510.4.2018 na działalność Burmistrza Nysy.

3.Zajęcie stanowiska w sprawie ze skargi (AO.OK. 1510.5.2018) na działalność
Burmistrza Nysy dot. niewywiązywania się z obowiązku utrzymywania
należytej przejezdności ulicy będącej w jego administracji.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych,

2)uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego
Kozarzewskiego.

5.Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. podpalenia lokalu
mieszkalnego w Hajdukach Nyskich.

6.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1
Materiał omówił Skarbnik Miasta M.Lisoń wraz z z-cą naczelnika Wydziału
Rozwoju Infrastruktury R.Mnichem.

Udział w dyskusji wziął radny P.Szyra.
Komisja pozytywnie 4 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła
informację z wykonania budżetu za rok 2017.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na obrady dołączył radny P.Wojtasik.

Ad 2
Omówienia skargi dokonała radca prawny A.Markiewicz, która wyjaśniła że
status prawny dot. kanału bielawskiego jest sporny i w tym temacie rozgrywa
się na drodze sądowej.
Udział w dyskusji wziął radny P.Szyra oraz radny P.Wojtasik.

Komisja 5  głosami za przy  1  głosie  wstrzymującym uznała skargę
mieszkańców Nysy zarejestrowaną pod sygnaturą nr AO.OK.1510.4.2018 na
działalność Burmistrza Nysy za bezzasadną.
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Treść skargi stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4.2
Projekt uchwały zreferowała naczelnik Wydziały Rozwoju Polityki Społecznej
Z.Kajling-Rudzka.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 6 głosami „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego
Kozarzewskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3
Temat skargi przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Drogownictwa A.Janowski, który poinformował ze drogi gruntowe 2 razy

w roku są poddawane rewitalizacji, gdyż nie mają one żadnych wytycznych
poza tym iż mają być przejezdne. Uważa, że na wnioskowanym odcinku nie

uzyska się alternatywy dla powierzchni bitumicznej czy z kostki brukowej
poprzez samo równanie terenu. Wskazał że gmina posiada 765 km dróg
gminnych a koszt wysypania tłuczniem po wcześniejszym korytowaniu
i profilowaniu drogi to koszt ok. 20 tys. za 100 m odcinek. Poinformował, że
w okolicach miesiąca maja zaplanowane są na tym terenie prace naprawcze.

Udział w dyskusji wziął radny P.Wojtasik.
Komisja 5 głosami „za" przy 1 głosie przeciw, skargę (AO.OK. 1510.5.2018) na

działalność  Burmistrza  Nysy  dot. niewywiązywania  się  z  obowiązku
utrzymywania należytej   przejezdności ulicy będącej  w jego administracji
uznała za bezzasadną.
Treść skargi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4.1
Projekt uchwały zreferowała naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich
M.Czepiel. Udział w dyskusji wziął radny P.Szyra, który stwierdził że wiele
imprez organizowanych na terenie Jeziora Nyskiego nie zostało wyłączonych
z zakazu spożywania alkoholu. Wniósł, aby wprowadzić zezwolenie miejscowo

tak jak w przypadku sołectw. Kolejno rady P.Wojtasik zaproponował, aby cały
teren jeziora był wyłączony z zakazu przez cały rok. Naczelnik wydziału Spraw

Obywatelskich M.Czepiel przypomniała, że intencją ustawodawcy było
ograniczenie miejsc publicznych do spożywania alkoholu przy jednoczesnej
możliwości podjęcia uchwały wskazującej odstępstwo od jej obowiązywania.

Komisja pozytywnie 4 głosami „za" przy 2 głosach wstrzymujących
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania

napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Komisja jednogłośnie poparła wniosek radnego P.Szyry, aby na przyszłość
zobligować wydziały do znalezienia większego uogólnienia dla imprez
organizowanych na terenie Nysy i na terenie Jeziora Nyskiego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



Przewodniczący
^Pł'5^ Rewizyineji

Jacek CzikhAj
Członkowie:

1.Paweł Szyra

2.Damian Kwiatkows

3.Grzegorz Samborsk

4.Piotr Wojtasik

5.Dariusz Pięch

Ad 5
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji dot. podpalenia
lokalu mieszkalnego w Hajdukach Nyskich.
Pytania w temacie zadał radny P.Wojtasik. a odpowiedzi udzieliła naczelnik

Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kajling-Rudzka.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 6
Komisja jednogłośnie powołała podkomisję w składzie: radny P.Szyra, radny
D.Pięch oraz radny G.Samoborski, do przeprowadzenia kontroli w Nyskim
Domu Kultury w zakresie gospodarki finansowej i stanu technicznego dachu
budynku w terminie do 15 czerwca br.

Wobec zrealizowania porządku zakończono posiedzenie o godzinie 13:50.
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