
Adl.
Informację na temat działalności Gminnego Zarządu Oświaty w 2015roku
przedstawił obecny na posiedzeniu Komisji Dyrektor A.Fujarczyk.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja pozytywnie 5 głosami „za" zaopiniowała działalność Gminnego
Zarządu Oświaty w 2015roku

Ad 2.
Dyrektor A.Fujarczyk przedstawił  plan remontów placówek oświatowych
w Gminie na 2016 rok.
Materiał w tym zakresie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja zapoznała się z planem remontów szkół i przedszkoli.

Ad 3.
Komisja zapoznała się z materiałem dotyczącym przyznawania stypendiów
burmistrza, stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Protokół nr 18/16
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych

w dniu 25 maja 2016r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.05. Udział w nim wzięli
członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi
załącznik nr 8 oraz Skarbnik Miasta M.Lisoń, Dyrektor Gminnego Zarządu

Oświaty A.Fujarczuk, Główna Księgowa Gminnego Zarządu Oświaty
A.Jamrozik, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
K.Godyń.

Przewodniczący Komisji J.Chabiński stwierdził, że w Komisji bierze udział
5 radnych, co wobec uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji
wynoszącego  8  osób  stanowi ąuorum pozwalające  na podejmowanie
prawomocnych decyzji.

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Ocena działalności Gminnego Zarządu Oświaty w 2015r.

2.Plan remontów szkół i przedszkoli - wizytacja placówek oświatowych.
3.Stypendia burmistrza.

4.Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr
XIV/181/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2016
5.Zapoznanie się ze sprawozdaniem działań podjętych w 2015 roku
w ramach "Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023".
6.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r.
7.Ocena wykonania budżetu za 2015r.
8.Sprawy bieżące, wolne wnioski.



Ad 8.
Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28.06.2016r
godzina 10:00 w zamian za planowaną komisję w dniu 10 czerwca 2016r.

Radna D. Pasieka wnioskuje o poprawienie estetyki terenu wokół nowego
boiska Gim nr 1 poprzez usuniecie asfaltowej nawierzchni.
Komisja wniosek poparła jednogłośnie.

Ad 6.
Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015rok, stanowi ona

załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 7.
Informację z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawił  obecny na
posiedzeniu Komisji Skarbnik Miasta M.Lisoń.
Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.

Komisja 2 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nysa.

Ad 4.

Zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej K.Godyń omówiła
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w
Nysie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Nysa na rok 2016
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja jednogłośnie ( 5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XFV/181/15 Rady Miejskiej w
Nysie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Nysa na rok 2016

Ad 5.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem działań podjętych w 2015 roku
w ramach "Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023"
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Protokołow^ła:
J.Chałas

Radna L. Cwaina złożyła wniosek o  zamontowanie  monitoringu oraz

wnioskuje o  doświetlenie  tyłu budynku wiejskiego centrum  kultury
w Kopernikach przy terenie zielonym) wiata grillowa)
Komisja wniosek poparła jednogłośnie.

Radna C.Lichnowska wnioskuje o podanie następujących informacji :
1.Arkuszy organizacyjnych wszystkich szkół
2.Przedstawienie sytuacji zatrudnienia nauczycieli w gminie Nysa
3.Ile osób otrzymało urlopy dla poratowania zdrowia
4.Ile osób otrzymało zwolnienia z pracy po 31 maja br.

Komisja wniosek poparła jednogłośnie.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie

12:00 zamknął posiedzenie.


