Protokół nr 43/17
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 grudnia 2017r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 5 do
protokołu, Skarbnik Miasta M.Lisoń, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju
Infrastruktury R.Mnich, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki
i Ochrony Zabytków A.Bukała.
Przewodniczący Komisji J.Czuchraj stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
5 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie budżetu na 2018 r.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)zmiany uchwały nr XLV7673/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień
pn.: "Tryton Nyski" i "Mały Tryton Nyski",

2)wyrażenia zgody na umieszczenie symbolicznej mogiły upamiętniającej
polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez niemiecki i sowiecki reżim
totalitarny oraz nacjonalistów ukraińskich,
3.Informacja dot. inwestycji hudowy placu zabaw w Przedszkolu nr 5

i problemów jakie się tam pojawiły.
4.Wskazanie przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2018-2020.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.

Adl
Projekt budżetu na 2018 rok szczegółowo omówiony był na poprzednim
posiedzeniu komisji przez Skarbnika Miasta M.Lisoń.
Z pytaniami w temacie m.in. zaciągniętych i prognozie zaciąganych kredytów

zwrócił się radny P.Wojtasik. Odpowiedzi udzielił Skarbnik.
Komisja pozytywnie, 3 głosami „za" przy 2 głosach przeciwnych, zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Komisja pozytywnie, 3 głosami „za" przy 2 głosach przeciwnych, zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Nysa na lata 2018 -2041.
Projekt budżetu na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3
Informację dot. inwestycji budowy placu zabaw w Przedszkolu nr 5
i problemów jakie się tam pojawiły omówił z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju
Infrastruktury R.Mnich.

Głos w dyskusji zabrał radny P.Wojtasik, pytając m.in. czy jakieś środki
zostały wypłacone wykonawcy.

Z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Mnich odpowiedział, że
najprawdopodobniej wykonawca nie usunie stwierdzonych wad. Wówczas
nastąpi odstąpienie od umowy, zostanie przeprowadzoną inwentaryzacja tego
co kwalifikuje się do zapłacenia, kolejno potrącone zostaną kary umowne
przewidziane w umowie i dopiero nastąpi przeliczenie wartości.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący o godzinie 14:35 ogłosił 5 minut przerwy i wznowił obrad
014:40.

Ad 2.1
W temacie opiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XLV/673/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
ustanowienia honorowych wyróżnień pn.: "Tryton Nyski" i "Mały Tryton
Nyski", radny P.Wojtasik wniósł, aby komisja była przeciw.

Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków A.Bukała
omówił poprawki wprowadzone do ostatnio podjętej uchwały w tym temacie,
czyli przywrócenie zapisu naprzemiennie co 2 lata oraz zapis o możliwości
nagród rzeczowych dla zwycięzców Małego Trytona.
Rady D.Pięch zapytał czym ta zmiana jest podyktowana, na co uzyskał
odpowiedź od naczelnika wydziału, że zmniejszeniem zainteresowania co do

składanych propozycji kandydatów.
Radny P.Wojtasik wyraził swoje zdanie, że nie podoba mu się takie
zachowanie, skoro na ostatniej sesji wola rady była inna.
Komisja 2 glosami „za", przy 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym nie zajęła
stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2.2
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków A.Bukała
omówił projekt uchwały oraz całą procedurę uzyskania pozytywnej opinii od
Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiotowej sprawie.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 5 „za" zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie symbolicznej mogiły

upamiętniającej polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez niemiecki
1sowiecki reżim totalitarny oraz nacjonalistów ukraińskich.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4
W temacie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2018-2020 radny
D.Pięch zgłosił kandydaturę radnego J.Czuchraja, który wyraził zgodę.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 4 „za" poparła kandydaturę radnego

J.Czuchraja na przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2018-2020.

Ad 5

Wobec zrealizowania porządku o godzinie 14.52 Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
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