
Ad 4
Przewodniczący Komisji Ł.Bogdanowski wskazał swoją kandydaturę.
Komisja pozytywnie,  6 głosami „za" przy 2  wstrzymujących poparła
kandydaturę radnego Ł.Bogdanowskiego na przedstawiciela Rady Miejskiej
w Nysie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na
kadencję 2018-2020.

Ad 6
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 8 głosami „za" przyjęła projekt planu pracy
Komisji na 2018 r.
Plan pracy komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Protokół nr 42/17
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa

w dniu 15 grudnia 2017r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:20. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 9 oraz
Skarbnik Miasta M.Lisoń, z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury
R.Mnich i naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
A.Janowski.

Przewodniczący  Komisji    Ł.Bogdanowski stwierdził,   iż  w posiedzeniu
uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie budżetu na 2018r.
2.Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,
2)zmiany uchwały NrXXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia
2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017
-2041,

3)ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017,
4)zmiany uchwały nr XII/203/ll  Rady Miejskiej   w Nysie z dnia
27 października 201 lr. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych
dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych

przystanków.
3.Informacja o realizacji   zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2017r.
4.Wskazanie przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do Gminnej Rady

Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2018-2020.
5.Zapoznanie z pismem Gminnego Związku "Ludowe Kluby Sportowe"

o ujęciu w Planie Budżetu na 2018r. zakupu kontenera.
6.Projekt planu pracy Komisji na 2018r.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.



Ad 5
Komisja zapoznała się z pismem Gminnego Związku "Ludowe Kluby Sportowe"
0ujęciu w Planie Budżetu na 2018r. zakupu kontenera.
Radny A. Zelent przybliżył temat. Wskazał, że zgoda na ten wniosek łączy się
z  konieczności  zabezpieczenia środków na wykonanie  dokumentacji

projektowej.
Treść pisma stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1
W związku z omówieniem materiału na poprzednich komisjach, rozpoczęto
dyskusję, w krórej głos zabrał m.in. radny P.Smoter pytając o dochody
1wzrosty wpływów na niektórych paragrafach. Wyjaśnień udzielił Skarbnik
Miasta M.Lisoń.

Komisja pozytywnie,  4  głosami „za"  przy  2  głosach przeciwnych
i 2 wstrzymujących, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Komisja pozytywnie, 4 głosami „za" przy 2 głosach przeciw i 2 wstrzymujących,
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nysa na lata 2018 - 2041.
Projekt budżetu na 2018 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2.1
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok omówił
Skarbnik Miasta M.Lisoń wraz z z-cą naczelnika Wydziału Rozwoju
Infrastruktury R.Mnich.
Pytania w temacie zadała radna D.Pasieka, pytając m.in. o odstąpienie od
zadania dot.   remontu kapliczki na Cmentarzu Jerozolimskim oraz

o odstąpienie od żądania w temacie wybiegu dla psów.
Radny P.Smoter zapytał  o etapowanie dróg przy ulicy Powstańców Śl.
Radny R.Kamuda zapytał o niezrealizowane zadanie dot. utwardzenia placu

przy ulicy Sudeckiej i 11 Listopada.
Wyjaśnień w tematach udzielił Skarbnik wraz z naczelnikiem wydziału.
Komisja pozytywnie 4 głosami „za", przy 2 głosach przeciw i 2 wstrzymujących
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Nysa na 2017
rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2.2
Na obrady dołączył radny S.Czepiel.
Skarbnik dokonał omówienia projektu przedmiotowej uchwały.
Komisja pozytywnie, 5 głosami „za" przy 2 głosach przeciw i 2 wstrzymujących,

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2041.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 2.3
Omówił   projektu uchwały dokonał   z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju
Infrastruktury R.Mnich.



towala:

Komisja pozytywnie 8 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy
Nysa, które me wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 3
Informację o realizacji   zadań inwestycyjnych i remontowych w 2017r
przedstawił z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury R.Mnich
Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie zrealizowanych pozostało ok. 5% zadań
Komisja zapoznała się z informacją o realizacji   zadań inwestycyjnych
i remontowych w 2017 r.

Ad 7
Radna D.Pasieka wnosi, aby w miejscu planowanego wybiegu dla psów przy
wejściu do parku od ulicy Mickiewicza, zamontować urządzenie z psimi
pakietami.

Radny P.Smoter złożył  wniosek, o przebudowę Biura Rady w sposób
poprawiający komunikację, funkcjonalność i aranżację biura, przeznaczonego
do obsługi wielu osób.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja 6 głosami 'za" przy 3 wstrzymujących poparła wniosek radnego
R.Kamudy o utwardzenie placu przy ulicy 11 listopada i Sudeckiej.

Na obrady dołączył radny K.Toruński.

Radny G.Samborski złożył wniosek, aby spółka gminna EKOM wyrównała
dojazd do mieszkań przy ulicy Obrońców Westerplatte i 17 września.

Ad. 2.4

Omówienia projektu uchwały dokonał   naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa A. Janowski.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 7 „za", zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/ll Rady Miejskiej w Nysie z dnia
27 października 201 lr. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla
operatorów i  przewoźników, warunków i zasad korzystania z  tych
przystanków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji  o godzinie
13:30 zamknął posiedzenie.


