
Protokół 23/16
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 19 maja 2016r.

Przewodniczący Komisji Stanisław Czepiel o godzinie 1230 otworzył
23 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, Skarbnik Miasta
M. Lisoń, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
K. Godyń, Zastępca burmistrza P.Bobak, Naczelnik Wydziału Finansowego
J.Zagórska-Kwaśniak.
Przewodniczący stwierdził, że w Komisji bierze udział 9 radnych, co wobec

uchwalonego przez Radę Miejską składu Komisji  wynoszącego 11 osób
stanowi ąuorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Porządek dzisiejszego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie przedstawiał
się następująco:

1.Informacja o działalności spółki gminnej - Nyska Energetyka Cieplna
w 2015r
2.Informacja o działalności spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „EKOM" w 2O15r.

3.Informacja o działalności Nyskiego Ośrodka Rekreacji w 2015r.
4.Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015 wraz
z informacją o stanie mienia, sprawozdania finansowego zawierającego
Bilans, Rachunek wyników, zestawienie zamian funduszu jednostki.
5.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r.
6.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
7.Zapoznanie się ze skargą na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia
1 marca 2016r.zmieniającą uchwałę nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 listopada 2015r.
8.Zapoznanie sie z uchwałą Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
9.Sprawy różne, wolne wnioski.

Adl.
Informacja o działalności spółki gminnej - Nyska Energetyka Cieplna w 2015
roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na zapytania radnych związane z przedłożoną informacją o działalności
spółki gminnej - Nyska Energetyka Cieplna w 2015 roku udzielał obecny na
posiedzeniu Komisji Prezes spółki Cz.Foks.

Komisja 8 glosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła
informację o działalności spółki gminnej - Nyska Energetyka Cieplna
w 2015 r.

Ad 2.
Informacja o działalności spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "EKOM" w 2015 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Na zapytania radnych związane z przedłożoną informacją o działalności
spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM"
w 2015roku odpowiedzi udzielał obecny na posiedzeniu Komisji

przedstawiciel spółki EKOM Pan J. Herman.

Komisja 8 głosami „za" przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła
informację o działalności spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "EKOM" w 2015r.

Ad 3.
Informacja o działalności Nyskiego Ośrodka Rekreacji w 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Na zapytania radnych związane z przedłożoną informacją z działalności
Nyskiego Ośrodka Rekreacji w 2015 roku odpowiedzi udzielał obecny na
posiedzeniu Komisji Pan M.Aranowicz.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja jednogłośnie przyjęła informację o działalności Nyskiego
Ośrodka Rekreacji w 2015 roku.

Ad 5.
Skarbnik Miasta M.Lisoń przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015r.

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2O15r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4.
Skarbnik Miasta M.Lisoń - przedstawił informację z wykonania budżetu
gminy Nysa za 2015rok.
Informacja z wykonania budżetu gminy Nysa za 2013 rok stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja 4 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację z wykonania budżetu Gminy Nysa za rok 2015.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Komisja 4 głosami "za" przy 4 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nysa.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny D.Pięch zgłosił o przeprowadzenie reasumpcji głosowania.
Przewodniczący Komisji ponownie poddał pod głosowanie przyjęcie informacji
z wykonania budżetu gminy Nysa za 2015rok.

Komisja 5 głosami "za" przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła
informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nysa.



Komisja 5 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie
zaopiniowała bilans .
Bilans stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Komisja 5 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie

przyjęła rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja 5 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie
przyjęła zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki stanowi załącznik nr 10 do

protokołu.

Komisja 5 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek
zysków i strat zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Ad 6.
Zastępca Naczelnika Wydziału PS 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 11 do protokołu.

Komisja jednogłośnie 8 głosami ,,za" pozytywnie zaopiniowała 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.

Ad 7.
Komisja zapoznała się ze skargą na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 1 marca 2016r.zmieniającą uchwałę nr XIV/178/15 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r.
Treść skargi stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 8.
Komisja zapoznała się z uchwałą Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Marszałka
Województwa Opolskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
dotyczącego uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/2017 kolejowego ruchu
pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki - Nysa.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 9.
Sprawy różne, wolne wnioski.
Nie zgłaszano.
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Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący o godzinie 14:20 zamknął
posiedzenie Komisji.


