
Ad 1.1.
Z-ca dyrektora ds. technicznych spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA"
M.Młynarski omówił projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Nysa.
Na obrady dołączył radny J.Czuchraj.
Na obrady dołączył radny P.Wojtasik. Na Sali 8 radnych.
Przewodniczący Komisji  S.Czepiel zapytał  czy parametry wody mogą się

Protokół nr 52/18
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

w dniu 11 października 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:37. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 10
oraz z-ca Burmistrza Nysy M.Rymarz, Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki
Społecznej Z.Kajling-Rudzka, z-ca dyrektora ds. technicznych spółki

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" M.Młynarski, Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich E.Konstanty, z-ca naczelnika Wydziału Administracyjno-
Organizacyjnego A.Papis, z-ca Skarbnika Miasta J.Zagórska-Kwaśniak,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza.

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

Porządek obrad przyjęty głosami za i przedstawiał się następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków" na terenie Gminy Nysa,

2)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
3)zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia

22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018-2041,

4)uchwalenia „Rocznego  programu współpracy Gminy Nysa
z  organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na
rok 2019",

5)ustalenia stawki dotacji   przedmiotowej   udzielanej   Centrum
Integracji Społecznej w Nysie na rok 2019,

6)w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa,
7)określenia sposobu ustalenia zadań do wykonywania w ramach

budżetu obywatelskiego.
2.Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze

2018 r.
3.Raport na temat przychodów i inwestycji na terenie FSO

w 2018 r.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zakończenie obrad.



Z-ca dyrektora ds. technicznych spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA"
M,Młynarski odpowiedział,  że jeśli zmienią się parametry to zmieni się
regulamin. Dodał, że w regulaminie wpisane są maksymalne parametry,
których nie powinno się przekraczać.

Przewodniczący S.Czepiel zapytał kiedy będzie dostępna e-faktury dla firm.
Z-ca dyrektora ds. technicznych spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA"
M.Młynarski odpowiedział, że do końca tego roku.
Radna D.Wąsowicz-Hołota zapytała czy nowy regulamin zostanie dostarczony
do odbiorców.
Z-ca dyrektora ds. technicznych spółki Wodociągi i Kanalizacia „AKWA"

M.Młynarski odpowiedział, że regulamin dostępny jest w siedzibie spółki i na
wniosek odbiorcy można się zapoznać.

Komisja pozytywnie 8 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie uchwalnie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków" na terenie Gminy Nysa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 1.2.

Z-ca Skarbnika Miasta J.Zagórska-Kwaśniak omówiła projekt  uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Na obrady dołączył D.Pięch. Na Sali obecnych jest 9 radnych.
Komisja pozytywnie 7 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1.3.
Z-ca Skarbnika Miasta J.Zagórska-Kwaśniak zreferowała projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Na obrady dołączył radny P.Szyra. Na Sali obecnych jest 10 radnych.
Komisja pozytywnie 6 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad 1.4.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Spraw Społecznych Z.Kajling-Rudzka omówiła

projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy
Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019.
Radny P.Szyra złożył wniosek formalny w sprawie dołączenie do 6, pkt 10

ppkt D o brzmieniu: Organizacje i przeprowadzenie regat żeglarskich
i pływań krajoznawczych po Jeziorze Nyskim.
Komisja jednogłośnie 8 głosami za pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja pozytywnie 8 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie  uchwalenia „Rocznego  Programu współpracy Gminy Nysa

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019.



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 1.5.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Spraw Społecznych Z.Kajling-Rudzka omówiła

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej
CIS w Nysie na rok 2019.
Komisja pozytywnie 5 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej CIS w Nysie na rok 2019.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 1.6.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty omówiła projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa.
Przewodniczący S.Czepiel zapytał, w którym miejscu komisje, które wcześniej
pracowały nad tym projektem wprowadziły zmianę w sprawie spóźnień
radnych na sesje.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty odpowiedziała, że

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisja Urbanistyki i Rolnictwa
zaproponowały zmianę w 22, aby dodać ust. 4 brzmiący: „Spóźnienia na

sesję   powyżej   15  min  wymagają  pisemnego   usprawiedliwienia
u Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący S.Czepiel zaproponował,   żeby to samo wprowadzić na
komisje.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty odpowiedziała, że
poprzednie komisje zaproponowały, żeby dopisywać do listy obecności na
komisjach godziny przyjścia i wyjścia radnych. Ale tego nie można zawrzeć
w statucie, jedynie w uchwale dot. wypłacania diet radnym.

Radny P.Szyra zapytał jak to weryfikować i kto będzie zbierać te dokumenty.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty odpowiedziała, że
Przewodniczący będzie zbierał dokumenty, a za prawidłowość wypłaty diet
Biuro Rady.

W dyskusji udział wzięli przewodniczący S.Czepiel, radny P.Szyra, radny
D. Bednarz.

Przewodniczący S.Czepiel powiedział, że są sytuacje, że ktoś opuszcza sesje
i nie zgłasza przewodniczącemu.

Radny P.Woitasik wyraził opinię na temat dyscyplinowania radnych. Dodał,
że zmiany te idą za daleko.
Przewodniczący S.Czepiel powiedział, że radny powinien mieć zaplanowany
czas na sesje i komisje, w końcu mandat radnego zobowiązuje.
Radny P.Szyra zaproponował, aby przesunąć ten temat na pierwszą sesję

nowej Rady Miejskiej.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty odpowiedziała, że
zmiany  statutu muszą zostać  wprowadzone  teraz,  bo  część  musi
obowiązywać już w nowej  kadencji, m.in. transmisja na żywo sesji Rady
Miejskiej.
Przewodniczący S.Czepiel dodał, że obecna rada ma doświadczenie i to ta
rada musi to uchwalić.

Radny P.Wojtasik opuścił obrady komisji. Na Sali 9 radnych.



Radna D.Wąsowicz-Hołota zapytała o boisko Brodzińskiego. Zaproponowała,

żeby zrobić przejście dla mieszkańców, aby nie musieli okrążać terenu
budowy.

Naczelnik Wydziały Rozwoju Infrastruktury R.Piegza odpowiedział, że było
spotkanie z mieszkańcami. Budowane boisko ma spełniać pewne warunki
i wszelkie normy OZPN stąd to ogrodzenie.
Przewodniczący S.Czepiel zaproponował, aby wprowadzić furtki, które będą
otwarte dla mieszkańców.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza powiedział, że furtek
jest sporo. Mieszkańcy zgłaszali problem, żeby odsunąć ogrodzenie od
nieruchomości, która zlokalizowana jest  przy boisku. Zapytanie zostało
wysłane do OZPN, czekamy na odpowiedź, a dalsze roboty na tym odcinku
zostały wstrzymane.
Radny D.Bednarz zapytał co dalej z budową przy ul. Opawskiej. Teren został

rozkopany i dalej nic się nie dzieje.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza odpowiedział, że termin
wykonania zadania mija 19.10.2018 r.
Przewodniczący S.Czepiel zapytał czy są jakieś inwestycje, które są wpisane

do budżetu, a o których wiadomo, że z różnych powodów nie będą
zrealizowane.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza odpowiedział, że na tą

chwilę jest kilka inwestycji, które są zagrożone lub nie będą zrealizowane.
Przewodniczący S.Czepiel zapytał co z drogą w Niwnicy.

Naczelnik Wydział  Rozwoju Infrastruktury R.Piegza powiedział,   że były
negocjacje z wykonawcą, ale kwota była za wysoka.

Wniosek komisji w sprawie wprowadzenia do   22 ust. 4 o brzmieniu:

Spóźnienia na sesję powyżej 15 min wymagają pisemnego usprawiedliwienia
u Przewodniczącego Rady.

Komisja 6 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi, pozytywnie zaopiniowała
wniosek.

Komisja pozytywnie 7 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 1.7.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty omówiła projekt
uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonywania
w ramach budżetu obywatelskiego.

Komisja pozytywnie 8 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
określenia sposobu ustalenia zadań do wykonywania w ramach budżetu
obywatelskiego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 2
Realizację zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2018 r. omówił
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Piegza.



Ad 3
Raport na temat przychodów i inwestycji na terenie FSO w 2018 r. omówił
M.Rymarz.

Komisja zapoznała się z raportem na temat przychodów i inwestycji na
terenie FSO w 2018 r.
Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 4
Radni nie składali wniosków.

Ad 5
Wobec zrealizowania porządku o godz.  14:02 Przewodniczący zamknął
posiedzenie.

Obrady opuścił K.Toruński
Przewodniczący S.Czepiel powiedział, że przetargi powinny być ogłaszane
w marcu, a nie w lipcu.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych za I półrocze 2018 r.
Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


