
Protokół nr 21/16
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej

w dniu 23 września 2016 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.35. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 5 do
protokołu, Skarbnik Miasta M.Lisoń, Z-ca Naczelnika Wydziału
Infrastruktury i Drogownictwa T. Lis oraz mieszkaniec miasta.

Przewodniczący komisji A. Zelent stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
4 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.
2.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nysa za I półrocze 2016r.
3.Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru

zdegradowanego i obszaru rewit^lizacji Gminy Nysa.
4.Zapoznanie się odpowiedzią na wniosek komisji z dnia 25.08.2016 r.
5.Przegląd obiektów kulturalno-sportowych na terenie Gminy Nysa - Stadion
Polonia.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Adl.
Informację  w  temacie  przedstawił    Skarbnik  Miasta  M.Lisoń oraz
Z-ca Naczelnika Wydziału ID T. Lis.
Udział  w dyskusji   wzięli Przewodniczący komisji   A.Zelent  oraz radny
P.Smoter.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Komisja  3 głosami „za"  przy 1 wstrzymującym przyjęła informację
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.

Ad 2.
Temat zreferował ponownie Skarbnik Miasta M.Lisoń.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja 3 głosami za przy 1 wstrzymującym przyjęła informację
0kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za
1półrocze 2016r.

Ad 3.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Miasta R. Piegza.
Udział w dyskusji wziął radny P. Smoter.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja jednogłośnie 4 głosami „za" pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji Gminy Nysa.



Komis

Ad 4.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji z dnia 25.08.2016 r.
w sprawie pozyskania atrapy nyski i umiejscowienia jej   na Rondzie

Solidarności.
Odpowiedź stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5.
Wizytacja klubu sportowego KS POLONIA NYSA została przełożona na inny

termin.

Ad 6.
Komisja wnioskuje w temacie „Budżetu Obywatelskiego":
-aby wzory kart do głosowania różnił się od tych z roku poprzedniego
oraz aby wydawane były od dnia rozpoczęcia projektu (usunięcie wzoru
wniosku ze strony urzędu),
-o promocję projektów na słupach ogłoszeniowych,
-o wprowadzenie zmiany do Regulaminu, aby zadania nie mogły być
realizowane na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Komisja przyjęła wnioski jednogłośnie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący komisji o godzinie
12.10. zamknął posiedzenie.


