
Protokół Nr 72/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 26.04.2010r.
( w godz.15 30 – 15 50 )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Z-ca Burmistrza Byczyny, Z-ca 
Skarbnika  Gminy,  Sekretarz  Gminy,  Kierownik  Referatu  Współpracy  Europejskiej 
i Rozwoju, Kierownik Referatu Oświaty. 

 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia  posiedzenia  komisji  dokonał  Przewodniczący  Komisji Pan Piotr  Hoc  witając 
przybyłych  radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  po  czym  w  oparciu  o  listę  obecności 
stwierdził ( udział wziął 5 osobowy skład), że komisja może podejmować prawomocne opinie 
i ustalenia.

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  zebranym  porządek  obrad  i  zapytał  o  propozycję 
zmian. Nikt nie zaproponował zmian. W związku z powyższym  Przewodniczący Komisji 
przystąpiło do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

a) udzielenia/ nie udzielenia * absolutorium Burmistrzowi Byczyny ( druk nr 396 ) po 
   przedniej dyskusji i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  
   2009r. oraz po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia 
   absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
   Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu, opinią Regionalnej Izby 
   Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
b) zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze ( druk nr 397 ),
c) zmian w podziale gminy na obwody głosowania ( druk nr 398),
d) przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 399 ), 
e) zmiany uchwały ( druk nr 400 ),
f) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 401 ).

      4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      5.  Zakończenie posiedzenia

Ad.3   Opiniowanie projektów  uchwał w sprawie:
W dalszym ciągu obrad przystąpiono do opiniowania projektów uchwał sprawdzonych pod 
względem  formalno  –  prawnym  przez  radcę  prawnego  urzędu  oraz  zawierających 
szczegółowe uzasadnienie:



a) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Radny – Zygmunt Wiśniewski 
zadał  pytanie,  dlaczego  omawiany  projektu  uchwały  podpisali  członkowie  Komisji 
Budżetowej. Z kolei  Przewodniczący Komisji  zapytał, czy wniosek Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium był nie wystarczający.  Sekretarz Gminy odpowiedział, że 
przedmiotowy projekt uchwały konsultowany był radcą prawny i wg. jego opinii przepisy w 
tym  zakresie  nie  są  do  końca  precyzyjne.  Kontynuując  wypowiedz  Sekretarz  Gminy 
stwierdził, że zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały przez Komisję Budżetową na 
pewno  nie  koliduje  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Na  koniec  Radny –  Zygmunt 
Wiśniewski  stwierdził,  że wg. jego odczucia to Komisja Budżetowa udziela Burmistrzowi 
Byczyny absolutorium, a nie jak to jest ogólnie przyjęte przez Komisję Rewizyjną. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny ( druk nr 
396 ) po przedniej dyskusji i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2009r.  oraz  po  zapoznaniu  z  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dotyczącym  udzielenia 
absolutorium,  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez 
Burmistrza  Byczyny  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu,  opinią  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  do  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzieleniu  absolutorium,  ,  został 
zwykłą większością głosów ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

b)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Sekretarz  Gminy  wyjaśnił 
zebranym  potrzebę  podjęcia  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski  zadał  pytanie,  czyj  to  jest  pomysł  w  sprawie  zmiany  kręgów  i  obwodów 
wyborczych. Sekretarz  Gminy odpowiedział, że Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - 
Delegatura  w Opolu.  Radny – Zygmunt Wiśniewski,  czy Delegatura  w Opolu narzuciła 
konkretne  propozycje  w  przedmiotowych  projektach  uchwał.  Sekretarz  Gminy 
odpowiedział, że nie. Radny – Zygmunt Wiśniewski zadał pytanie, czy w przypadku Nasal 
i  Wojsławic były  konsultacje  w tej  sprawie.  Sekretarz Gminy  odpowiedział,  że  nie było 
żadnych konsultacji w tej sprawie. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że 
dzieje się tak ponieważ ustawa nakazuje łączenie i przenoszenie okręgów wyborczych tylko 
i wyłącznie miejscowości sąsiednich. Następnie  Przewodniczący Komisji  stwierdził, może 
dobrze  by  było  żeby  Biskupice  i  Kochłowice  połączyć  w  jeden  mandat.  Kontynuując 
wypowiedz  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  Biskupice  i  Kochłowice  to  jeden 
organizm. Na koniec  Przewodniczący Komisji  stwierdził, że już od dawna zastanawiał się 
nad tym tematem i być może było by to dobre rozwiązanie.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  podziale  gminy  na  okręgi  wyborcze  (  druk 
nr   397  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez 
Komisję.

c) Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania ( druk 
nr 398), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmian  Statutu  Związku  Gmin  Śląska 
Opolskiego w Opolu ( druk nr 399 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.



e) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Radny – Zygmunt Wiśniewski 
zadał  pytanie,  czy w świetle  omawianego projektu uchwały dyrektorzy będą mieli  więcej 
godzin  nadliczbowych.  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  tak.  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski  zadał kolejne pytanie, czy ktoś monitoruje ilość etatów nauczycieli.  Sekretarz 
Gminy odpowiedział, że nikt tego nie robi.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 400 ), został zwykłą większością 
głosów ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Z-ca  Skarbnika  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówiła zmiany w budżecie gminy na 2010r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 401 ), został 
zwykłą większością głosów ( 3 głosy „ za ”, 1 głos „ przeciw”, 1 głos „ wstrzymujący się ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4  Wolne wnioski  - sprawy bieżące.

Brak 

Ad.5  Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 
po czym zamknął posiedzenie. 

  Przewodniczący Komisji

                                                                       Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

Protokolant :
Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;


