
Protokół Nr 78/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 07.09.2010r.
( w godz.14 30 – 15 15  )

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Burmistrz  Byczyny,  Sekretarz  Gminy,  Skarbnik 
Gminy, Z-ca Skarbnika Gminy.                   

 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał V-ce Przewodniczący Komisji Pan Jacek Kulisiński 
witając przybyłych radnych oraz przedstawicieli Urzędu, po czym w oparciu o listę obecności 
stwierdził ( udział wziął 3 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.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  wprowadzenie   dodatkowego 
projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna na druku nr 434 do porządku obrad. 
Nowy 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) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 429 ),
 b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
      sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na   
      zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku    

                  publicznym i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
                  wykonywania zleconego zadania ( druk nr 430 ), 

  c) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis         
      ( druk nr 431 ),
  d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 432 ),
  e) zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ). 

         4.  Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna.
         5.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
         6.  Zakończenie posiedzenia.



Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

 a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 429 ),
 b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
      sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na   
      zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku    

                  publicznym i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
                  wykonywania zleconego zadania ( druk nr 430 ), 

  c) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis         
      ( druk nr 431 ),
  d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 432 ),
  e) zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ). 
  f) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych
      przez Gminę Byczyna ( druk nr 434 ).

         4.  Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna.
         5.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
         6.  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 projektu uchwały na druku nr 429  Burmistrz Byczyny  objaśnił 
zebranym,  że  w omawianym  projekcie  uchwały  chodzi  o  użyczenie  działki  gruntowej  na 
której usytuowana jest świetlica wiejska. Powyższe użyczenie jest niezbędne w celu realizacji 
programu pn. „ Odnowa Wsi Kostów ”. 

Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na użyczenie  nieruchomości  (  druk  nr 
429 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b)  Przed zaopiniowaniem przedmiotowego  projektu  uchwały na  druku nr  430  Burmistrz 
Byczyny  wyjaśnił  zebranym  ,że  główną  przyczyną  podjęcia  przedmiotowego  projektu 
uchwały jest zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  postępowania  o  udzielenie  dotacji 
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu 
osiągnięcia zysku na  zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o  pożytku publicznym i  wolontariacie,  sposobu jej  rozliczania  oraz sposobu kontroli 



wykonywania  zleconego  zadania  (  druk  nr  430  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie 
( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Na  wstępie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  istotą  rzeczy  wprowadzenia 
przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 431 pod obrady Wysokiej  Rady jest  chęć 
wspomożenia  nowych  przedsiębiorców.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że o podobnej treści będzie przygotowany projekt uchwały w sprawie czynszów. 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de  minimis  (  druk  nr  431  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  3  głosy  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d)  Radny  –  Jacek  Kulisiński  stwierdził,  że  droga  powiatowa  o  przebiegu  Wołczyn  – 
Biskupice została w miesiącu lipcu oddana do użytku i temat jest już zamknięty.  Sekretarz 
Gminy odpowiedział, że tak to się przedstawia.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 432 ),został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

e)  Na  wstępie  przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  433 
Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane  zmiany 
w budżecie gminy na 2010r.   

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ), został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f)  Na  wstępie  przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  434 
Sekretarz Gminy stwierdził, że powodem wniesienia przedmiotowego projektu uchwały pod 
obrady Wysokiej Rady jest uruchomienie oddziału przedszkolnego  w Dobiercicach. 

Projekt  uchwały  w  sprawie   ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów 
przedszkolnych  prowadzonych  przez  Gminę  Byczyna  (  druk  nr  434  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

 Ad.4 Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna. 
Na wstępie Burmistrz Byczyny oznajmił zebranym, że na posiedzeniu Rady w 09.09.2010r. 
Naczelnik  OSP  w  Byczynie  dokona  prezentacji  multimedialnej  na  temat  bezpieczeństwa 
publicznego na terenie g.Byczyna. 

Informacja  o  bezpieczeństwie  publicznym  w  gminie  Byczyna  została  przez  Komisje 
jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję.



Ad.6  Wolne wnioski  - sprawy bieżące.

Burmistrz  Byczyny  oznajmił  zebranym,  że  uruchomione  zostały  nowe  konkursy  na 
środki pomocowe i w związku z powyższym, można składać wnioski na pozyskiwanie 
tych środków.

Ad.7  Zakończenie posiedzenia.

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

                                                                                  …………………………..
Radny – Jacek Kulisiński 

Protokolant :
Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;


