
Protokół nr 3/19
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 14 stycznia 2019 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 6 oraz
Skarbnik Miasta M.Lisoń, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju

Infrastruktury R.Mnich, naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
Z.Kajling-Rudzka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej K.Ferdyn, radca

prawny A.Markiewicz.

Przewodniczący Komisji R.Jamiński stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
2 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad został przyjęty 2 głosami za, przedstawiał się następująco:

1.Rozpatrzenie   skargi   zarejestrowanej      pod  sygnaturą  numer
AO.OK.1510.1.2019r.  na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nysie.

2.Zapoznanie z pismami mieszkańca z dn. 19.12.2018r. (dot. skargi na

dyr. OPS w Nysie).
3.Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie  określenia sposobu

ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
4.Zapoznanie się z autopoprawkami do projektu budżetu na 2019 r.

5.Przyjęcie planupracy komisji na 2019 rok.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad.

Na obrady dotarł radny F.Kamienik, komisja obraduje w 3 osobowym składzie.

Ad 1
Skargę przedstawił Przewodniczący Komisji R.Jamiński.

Dyrektor  OPS  K.Ferdyn  udzieliła  wyjaśnień  dotyczących  zarzutów
poruszanych w skardze.
Skarga oraz wyjaśnienia do skargi stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
Udział   w dyskusji   wzięli radny F.Kamienik, dyrektor OPS K.Ferdyn,
Przewodniczący Komisji R.Jamiński oraz radca prawny A.Markiewicz.
Komisja 2 głosami za, uznała skargę zarejestrowaną pod numerem
AO.OK.1510.1.2019  na  działalność  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Nysie za bezzasadną.

Ad 2
Komisja zapoznała się z pismami mieszkańca z dn.l9.12.2018r. (dot. skargi

na dyrektor OPS w Nysie).
Pisma stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3
Komisja pozytywnie, 2 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia
zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Protokołowała:
J.Mrukowicz-Ternik

Ad 4
Zapoznanie się z autopoprawkami do projektu budżetu na 2019 r.
Udział w dyskusji wzięli radny F.Kamienik oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja pozytywnie, 2 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym
zaopiniowała autopoprawki do projektu budżetu na 2019r.

Ad 5
Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
Plan pracy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Komisja pozytywnie, 3 głosami za, przyjęła plan pracy komisji na 2019r.

Ad 6
Wolnych wniosków nie zgłaszano.

Ad 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący o godz. 14.35 zamknął
posiedzenie komisji.


