
Protokół nr 17/16
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej

w dniu 26 kwietnia 2016r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie godz. 10.00. Udział w nim wzięli
członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik

nr 6 do protokołu oraz inspektor Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Magdalena Wacławczyk.
Przewodniczący Komisji A.Zelent stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy
8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek posiedzenia został   przyjęty jednogłośnie  i  przedstawiał   się
następująco:

1.Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie  uchylenia uchwały
własnej (dot. konkursu "Perły Nysy")

2.Sprawozdanie   z   monitoringu  wskaźników  realizacji      celów
strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 za
rok 2015.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie
określenia na rok 2016 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy
Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.

4.Zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie poparcia
apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum

Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.
5.Ocena działalności Nyskiego Domu Kultury za 2015 r. i zapoznanie się

z planem pracy na rok bieżący.

6.Wizytacja Nyskiego Domu Kultury.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad.l
Inspektor Wydziału Komunikacji   Społecznej   i   Promocji   M.Wacławczyk
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej  (dot.
konkursu "Perły Nysy").

Komisja  zaopiniowała  negatywnie   jednogłośnie   projekt    uchwały
w sprawie uchylenia uchwały własnej (dot. konkursu "Perły Nysy").

Komisja poparła pozytywnie jednogłośnie wniosek Komisji   Urbanistyki
z posiedzenia w dniu 15 kwietnia 2016r. sprawie zmiany w regulaminie
Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy" z uwzględnieniem jednej kategorii
budynki mieszkalne wielorodzinne (Wspólnoty, Spółdzielnie Mieszkaniowe
i inne) w ramach posiadanych środków.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej (dot. konkursu "Perły
Nysy") stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z monitoringu wskaźników
realizacji   celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata
2014-2023 za rok 2015.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Protokołowała:
J.Mrukowicz-Terkik^,Komisj

Ad.3
Komisja rozpatrując  projekt   uchwały w sprawie  określenia na rok
2016 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości
sezonu  kąpielowego  zawnioskowała o  możliwość  rozpoczęcia sezonu
kąpielowego od 1 czerwca.

Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała uchwałę Rady Miejskiej
w Kietrzu w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do
MinisterstwaKulturyiDziedzictwaNarodowego
o   współfinansowanie   Centralnego   Muzeum Jeńców  Wojennych
w Łambinowicach - Opolu.  Komisja pozytywnie jednogłośnie skierowała
inicjatywę uchwałodawczą, aby Rada Miejska w Nysie poparła ten apel.
Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu stanowi załącznik nr 4.

Ad.7
Komisja wnioskuje o zaproszenie Zarządu nowego Stowarzyszenia

Siatkarskiego na obrady najbliższej Komisji w celu przedstawienia celów oraz
planów działalności Stowarzyszenia. Komisja wniosła także o przedstawienie
przez Burmistrza jego koncepcji działalności Stowarzyszenia.

Ad. 6
Komisja przeprowadziła wizytację Nyskiego Domu Kultury.

Ad. 5
Komisja zapoznała się z planem pracy na rok bieżący Nyskiego Domu
Kultury oraz 7 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała działalność NDK za 2015r.
Sprawozdanie z działalności Nyskiego Domu Kultury za rok 2015r. stanowi
zlącznik nr 5.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie
14.30 zamknął posiedzenie.


