
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.30. Udział w nim wzięli
członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi
załącznik nr 11 do protokołu oraz Zastępca Burmistrza Nysy P.Bobak,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa R.Mnich,
Naczelnik Wydziału Administracyjnego M.Czepił, Dyrektor Nyskiego Domu
Kultury M.Klubowicz oraz Inspektor Wydziału Polityki Społecznej
P.Kostrzewa.

Przewodniczący Komisji   R.Kamuda stwierdził,   iż w posiedzeniu
uczestniczy 5 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski".
2)rozpatrzenia skargi...na działalność Dyrektora Nyskiego
Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie,
3)rozstrzygnięcia wniesionego przez. wezwania do
usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXII/318/16 Rady Miejskiej w
Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi'   \   •

na działalność Burmistrza Nysy,
4)rozpatrzenie skargi    'na Zastępcę Burmistrza Nysy
P.Bobaka.

5)ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii
gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania,  wysokości  opłaty dodatkowej    oraz  określenia sposobu
pobierania tych opłat
2.Przyjęcie protokołów z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Zarządzie
Oświaty w Nysie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.
3.Zapoznanie się z pismem w sprawie rezygnacji S. Czepiel z członkostwa w
Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
4.Zapoznanie się odpowiedziami na wnioski komisji dot. wsi Goświnowice w
sprawie budowy świetlicy wiejskiej, zamontowania progów zwalniających
oraz uporządkowania własnościowych dróg i terenu w centrum wsi.
5.Kontrola sołectwa Domaszkowice w związku z pismem od Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Nysie.

Ad. 1.2.

Inspektor z Wydziału Polityki Społecznej P.Kostrzewa przedstawił
skargę .na działalność Dyrektora Nyskiego Domu Kultury
im. Wandy Pawlik w Nysie.
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie skargi udzieliła także Dyrektor Nyskiego
Domu Kultury M.Klubowicz, a także odczytała samą treść skargi.
Radny  P.Wojtasik powiedział    między  innymi, że  nie  zgadza  się
z zaproszeniem takiego artysty do Nysy. Nie jest on dobrym przykładem dla
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młodzieży, wystarczy  spojrzeć  na jego  działalność jaką prezentuje
w internecie. Następnym razem decyzja, odnośnie zaproszenia artysty
takiego pokroju, powinna być skonsultowana np. z Komisją Kultury.
Radny P.Wojtasik stwierdził,   iż nie podoba mu się taka sytuacja, że
zapraszany jest do Nysy na koncert artysta, który właśnie załatwia tu
interesy. Nie jest to jakaś wybitna postać, abyśmy musieli o nią zabiegać
w taki sposób.
Radny Pięch powiedział,  że nie powinniśmy jako Nyski Dom Kultury
zapraszać tak kontrowersyjnych artystów.
Radny Kamuda stwierdził, że jeżeli jest to festiwal Hip-Hopu to powinni
występować na nim hip-hopowcy, a Popek taki właśnie gatunek muzyki
prezentuje.

Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie
przeciwnym i 2 wstrzymujących się projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi-na działalność Dyrektor
Nyskiego Domu Kultury w Nysie, uznając skargę za bezzasadną.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Treść wyjaśnień Dyrektor Domu Kultury M.Klubowicz stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.

Ad. 1.1

Przewodniczący Komisji R.Kamuda oraz naczelnik Wydziału
Administracyjnego M.Czepil przedstawiła uchwałę w sprawie ustanowienia
honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski".
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (5 głosami za) projekt
uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton
Nyski".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 1.3.

Przewodniczący Komisji R.Kamuda odczytał projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez . ..'••

wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą
Nr XXH/318/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi    - •••. •       •na działalność Burmistrza

Nysy.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach
przeciwnych projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
rozstrzygnięcia wniesionego przez . -•' wezwania

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXII/318/16 Kady Miejskiej
w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi .

.    ...na działalność Burmistrza Nysy.
Skarga na uchwalę oraz projekt uchwały stanowią załącznik nr 4 do
protokołu.
Komisja wnioskuje, aby nie ws2ystkie skargi (ustalonym stałym schematem)
trafiały pod obrady Komisji Rewizyjnej tym bardziej, że skarga ^ ' • •
w ww. temacie była już wcześniej dogłębnie rozpatrywana na obradach
czerwcowej komisji.



Ad. 3.0
Komisja przyjęła do wiadomości rezygnację radnego S. Czepiela

z członkostwa w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 2.0.
Radny P.Wojtasik przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.
Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie (5 głosami za) protokół
kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.
Protokół kontroli stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Komisja przekazuje Burmistrzowi, celem zapoznania się, następujące
wnioski z protokołu kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2016r. przez zespół kontrolny
w składzie - radny Piotr Wojtasik oraz radny Grzegorz Samborski:

1)Zespół na podstawie przedstawionej informacji pozytywnie ocenił
realizację świadczeń przez OPS w Nysie w 2015r. Jednakże Zespół
nie miał wglądu w dokumenty klientów, które objęte są ochroną
danych osobowych.

2)Zespół zwraca uwagę na niskie wynagrodzenia osób bezpośrednio
zaangażowanych w pracę z klientami OPS (pracownicy działu usług
opiekuńczych, asystenci rodziny), które wynoszą ok.1500 zł netto.

3)W zakresie ^zatrudnienia  w 2015r.  Zespół    nie  stwierdził
nieprawidłowości, choć nie dostarczono kontrolującym informacji
z przebiegu konkursów.

4)W sprawie zatrudnienia w OPS•, które poruszył
radny Grzegorz Samborski Zespół   zwraca uwagę na fakt,  że
w komisji konkursowej była pani wicedyrektor Kamila Ferdyn, która
podczas  kontroli przyznała się  do  znajomości  z  Dariuszem
Bednarzem, ojcem zainteresowanego i radnym Rady Miejskiej.
W ramach  realizacji    dobrych  praktyk  i  zagwarantowania
bezstronności Zespół  rekomenduje wyłączenie się z procedury
konkursowej   osób,   które   są  znajomymi lub  rodziną
zainteresowanych. Członkowie takich komisji powinni wyłączyć się
z ich prac, kiedy tylko dowiedzą się, że o pracę ubiega się osoba,
która jest znajomą lub rodziną zainteresowanego lub jego rodziny.

Radny D.Kwiatkowski przedstawił relację z kontroli Gminnym Zarządzie
Oświaty w Nysie.
Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie (5 głosami za) protokół
kontroli przeprowadzonej w Gminnym Zarządzie Oświaty.
Protokół kontroli stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 4.0.
Przewodniczący Komisji R.Kamuda odczytał odpowiedzi na wnioski

z dnia 17 maja 2016r. (protokół 20/16) z posiedzenia wyjazdowego do
sołectwa Goświnowice.



Radny P.Wojtasik wniósł uwagę, aby wydziały w sprawach wymagających
szczegółowego domówienia (dotyczy np. zamontowania progów zwalniających
w Goświnowicach) dzwoniły do radnych, a nie wysyłały kolejnych pism do
Komisji Rewizyjnej.
W sprawie poruszonej powyżej tzn. montażu progów zwalniających we wsi
Goświnowice radny D.Kwiatkowski wskazał miejsca:
-ul. Radzikowicka w okolicy świetlicy, boiska sportowego,
-ul. Kolejowa przy szkole,
-ul. Polna - w środkowej części ulicy ( przy wjeździe na osiedle).

Wniosek radnego P.Wojtasika - dotyczy sprawy dotyczącej
uporządkowania własności stanów prawnych dróg i terenu w centrum wsi
Goświnowice, w obrębie byłej gorzelni. Radny zaproponował aby, jeśli
problemem jest właściciel tego terenu, żeby Burmistrz wystąpił do Pana
Starosty o urealnienie opłaty za wieczyste użytkowanie, tak aby zmobilizować
właściciela do zajęcia się nieruchomością, w celu spowodowania zmiany jego
decyzji, o odmowie udostępnienia działki na rzecz gminy. A później
ewentualnie zaproponować odkupienie przedmiotowej działki od osoby, która
maje w wieczystym użytkowaniu.

Ad. 1.4

Zastępca Burmistrza Nysy P.Bobak udzielił wyjaśnień w sprawie
skargi.• ,

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z treścią skargi na Zastępcę
Burmistrza Nysy, nie znalazła podstaw, aby zajmować się rozpatrzeniem
ww. skargi, uznalała, iż odpowiedźleży w gestii
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Treść skargi stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 5.0.

Komisja Rewizyjna nie czuje się kompetentna w podjęciu działań
kontrolnych w sołectwie Domaszkowice (dot. pisma od Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Nysie, w związku z wpływem anonimowego donosu
dotyczącego działalności m.in.-~ ;

ponieważ   podnoszone   zarzuty   dotyczą   specjalistycznych  służb
i merytorycznych wydziałów. Wobec tego Komisja przekazuje sprawę według
właściwości (wraz z kopią pisma).
Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 1.5.

Zastępca Burmistrza Nysy P.Bobak oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju
Infrastruktury i Drogownictwa R.Mnich przedstawili projekt uchwały
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych
kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek
opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu
pobierania tych opłat.

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (5 głosami za)
projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
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drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta
Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godz. 14.30 zamknął
posiedzenie Komisji.


