
Protokół Nr 79/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 27.09.2010r.
( w godz.14 00 – 15 00   )

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

 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji Radny – Piotr Hoc  witając 
przybyłych  radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  po  czym  w  oparciu  o  listę  obecności 
stwierdził ( udział wziął 4 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  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Byczyna  do 
współpracy z zainteresowanym podmiotem w ramach ustawy o koncesji na roboty budowlane 
lub  usługi  w  celu  zagospodarowania  nieruchomości  położonej  nad  zalewem  Biskupice  – 
Brzózki  w ramach  realizacji  projektu  „  Kompleks  rekreacyjny  nad  zalewem Biskupice  – 
Brzózki w formie współpracy Gminy Byczyna z podmiotem prywatnym ” 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) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny ( druk nr 435 ),
 b) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi     
     i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
     publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
     działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ),
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 437),
  d) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), 
  e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 439),
  f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice ( druk nr 440 ),
  g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
      Byczyny ( druk nr 441 ),

        4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
        5.   Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych    
              w gminie Byczyna. 



        6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
        7.   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) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny ( druk nr 435 ),
           b) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi     
               i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
               publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
               działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ),
           c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 437),
           d) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), 
           e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 439),
           f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice ( druk nr 440 ),
           g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
               Byczyny ( druk nr 441 ),
           h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Byczyna do współpracy   
                z zainteresowanym podmiotem w ramach ustawy o koncesji na roboty budowlane 
                lub usługi w celu zagospodarowania nieruchomości położonej nad zalewem 
                Biskupice – Brzózki w ramach realizacji projektu „ Kompleks rekreacyjny nad 
                zalewem Biskupice – Brzózki w formie współpracy Gminy Byczyna z podmiotem 
                 prywatnym ” ( druk nr 434 ).
     4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
     5.   Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
           Byczyna.
     6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
     7.   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)  Na wstępie  przed zaopiniowaniem przedmiotowego  projektu uchwały  Przewodniczący 
Komisji  poprosił  Burmistrza  Byczyny  o  wyjaśnienie  potrzeby  podjęcia  tej  uchwały. 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  chodzi  o  unieważnienie  darowizny  dot.nieruchomości 
zabudowanej  położonej  w  Byczynie  przy  ul.Dworcowej  na  rzecz  Hufca  ZHP.  Powyższa 
darowizna była  w 1999r. przekazana na statutowe zadania Hufca ZHP w Byczynie. W roku 
ubiegłym w m.lipcu Byczyński Hufiec ZHP został rozwiązany i w związku z powyższym 
darowizna stała się bezprzedmiotowa. Następnie Sekretarz Gminy stwierdził, że w związku 



z  powyższym  Burmistrz  Byczyny  podjął  starania  w celu  odzyskania  w/w nieruchomości. 
Radny – Zygmunt Wiśniewski  zadał pytanie, czy obiekt stoi pusty i nic się tam nie dzieje. 
Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  obiekt  stoi  pusty  i  nic  się  tam nie  dzieje.   Z  kolei 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że ten obiekt od dawna stoi pusty. Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  tak,   ale  dopiero  teraz  wiemy o  tym fakcie  oficjalnie.  Radny –  Zygmunt 
Wiśniewski  zadał pytanie, a jakie są plany związane z tym obiektem.  Burmistrz Byczyny 
odpowiedział,  że  obiekt  nie  jest  planowany  do  sprzedaży.  Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  po  ewentualnym przejęciu,  na  parterze   planowane są 
pomieszczenia na potrzeby karetki pogotowia, a na piętrze reaktywowana będzie działalność 
ZHP. 

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 
( druk nr 435 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 2 głosy „ za ”, 2 glosy 
„ wstrzymujące się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b)  Na wstępie  przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 436 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że zanim gmina ogłosi plan z dziedziny pożytku publicznego, 
to wcześniej  muszą odbyć się  konsultacje społeczne w tej sprawie. Na koniec  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  w/w  konsultacje  społeczne  będą  ciałem  doradczym  w  zakresie 
podziału środków w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu. 
  
Projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Konsultacji  z  organizacjami 
pozarządowymi   i  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o  działalności 
pożytku  publicznego  i  wolontariacie  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ), został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu 
Kluczborskiego  (  druk  nr  437),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  4  głosy  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d)  Na wstępie przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały  Sekretarz Gminy 
zakomunikował zebranym,  że posiedzeniu Rady w dniu 30.09.2010r. będzie jeszcze jedna 
zmiana. Mianowicie chodzi o zwiększenie budżetu o kwotę 166 tys. zł., a środki pochodzić 
będą   z  programu  unijnego  pn.  „  Kapitał  Ludzki  ”.   W/w  projekt  realizowany  będzie 
w  Byczyńskim  Gimnazjum,  a  dotyczył  będzie  dodatkowych  zajęć  lekcyjnych.  Radny  – 
Zygmunt Wiśniewski zakomunikował zebranym ,że jedna z mieszkanek Dobiercic odwołała 
się  do  SKO  w  sprawie  nowego  –  większego  wymiaru  podatku  od  nieruchomości. 
Kontynuując wypowiedź stwierdził, że SKO uwzględniło jej odwołanie.  Następnie Radny – 
Zygmunt  Wiśniewski   zadał  pytanie,  czy  w  związku  z  powyższym  Pan  Burmistrz  nie 
powinien  w  tym  kierunku  podjąć  jakiś  kroków.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  nie  dziwi  go  decyzja  SKO,  ponieważ  SKO  zawsze  podejmuje  decyzje  na 
niekorzyść gmin. 



Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), nie został 
zwykła większością głosów pozytywnie  ( 2 głosy „ za ”, 2 glosy „ wstrzymujące się ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

e)  Na wstępie  przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr  439 
Burmistrz  Byczyny  wyjaśnił  zebranym,  że  chodzi  tu  o  użyczenie  nieruchomości 
zabudowanej w m.Roszkowice. Powyższe użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczych 
Staży wymagane jest przy przystąpieniu do Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice. 
  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 439), 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice 
( druk nr 440 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

f)  Na  wstępie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  głównym  powodem 
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na druku nr 441 jest pilna 
potrzeba  utworzenia  nowych  terenów  pod  budownictwo  mieszkaniowe  i  zagrodowe. 
Kontynuując wypowiedź stwierdził, że nowy plan skonstruowany został bardzo uniwersalnie, 
tak aby,  nie robić komplikacji przyszłym zainteresowanym inwestorom.  Radny- Zygmunt 
Wiśniewski  stwierdził, że są to bardzo optymistyczne plany rozbudowy miasta.  Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  tak,  ale  na  dzień  dzisiejszy  brakuje  terenów  pod  zabudowę 
o funkcji mieszkaniowej i zagrodowej.   

g)  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  miasta  Byczyny  (  druk  nr  441  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie 
( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

h)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  442 
Przewodniczący Komisji  zadał pytanie, o co chodzi w tym projekcie uchwały.  Burmistrz 
Byczyny odpowiedział, że głównie o kompleks nad zalewem Biskupice – Brzózki w ramach 
realizacji  projektu  „  Kompleks  rekreacyjny  nad  zalewem Biskupice  –  Brzózki  w  formie 
współpracy Gminy Byczyna z podmiotem prywatnym. Mianowicie niniejszy projekt uchwały 
umożliwi  poszukiwanie  ewentualnego  inwestora  chcącego w ten  kompleks  zainwestować. 
Przewodniczący  Komisji  zadał  pytanie,  czy  jest  już  jakiś  zainteresowany  potencjalny 
inwestor. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że na razie nie.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Byczyna  do 
współpracy   z  zainteresowanym podmiotem w ramach ustawy o  koncesji  na  roboty 
budowlane  lub usługi w celu zagospodarowania nieruchomości położonej nad zalewem 
Biskupice – Brzózki w ramach realizacji projektu „ Kompleks rekreacyjny nad 



zalewem  Biskupice  –  Brzózki  w  formie  współpracy  Gminy  Byczyna  z  podmiotem 
prywatnym  ”  (  druk  nr  442),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  4  głosy  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Ad. 4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r., nie zostało zwykłą większością 
głosów  pozytywnie  ( 2 głosy „ za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ) zaopiniowane przez 
Komisję.

Ad. 5.   Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych    
              w gminie Byczyna. 

Informacja o podejmowanych i  realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
Byczyna, nie została zwykłą większością głosów  pozytywnie  ( 2 głosy „ za ”, 2 głosy 
„ wstrzymujące się „  ) zaopiniowana przez Komisję.

Ad.6  Wolne wnioski  - sprawy bieżące.

Na  wstępie  glos  zabrał  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski  i  zadał  pytanie,  dlaczego 
byczyńskie władze nie szanują trudu i czasu mieszkańców wsi Chudoba. Kontynuując 
wypowiedź Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że w Dobiercicach uruchomiony 
został  oddział  przedszkolny,  ale  dzieci  z  Chudoby  nie  korzystają  z  tego  oddziału, 
a powodem jest brak dowozu dzieci do tego oddziału. Kontynuując wypowiedź Radny – 
Zygmunt Wiśniewski  stwierdził, że na inne cele, to dowóz jest  zapewniony , a na to 
zadanie  nie.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przy  uruchamianiu 
przedmiotowego oddziału przedszkolnego w Dobiercicach, od samego początku nie było 
mowy  o  zapewnieniu  dowozu  dzieci  do  oddziału.  Na  takie  stwierdzenie  Radny  – 
Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że niby tak, ale przy odrobinie życzliwości można by 
ten  dowóz  uruchomić.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  zapewnienie 
omawianego  dowozu  jest  nie  możliwe,  że  względów  technicznych,  ponieważ 
w znacznym stopniu wydłużył by czas dowozu dzieci po lekcjach do danej miejscowości. 
Na koniec  Radny – Zygmunt Wiśniewski  zadał pytanie, czy widzi jakieś rozwiązanie 
tej  sprawy.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie.  Następnie 
Radny – Zygmunt Wiśniewski poruszył sprawę sprzedaży chleba prosto z samochodu, 
bez uiszczenia  należnej  opłaty targowej.  Kontynuując wypowiedź  Radny – Zygmunt 
Wiśniewski stwierdził, że taki fakt jest jawnym łamaniem prawa i namową do łamania 
prawa, a wręcz namową do nie płacenia podatków. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 
urząd nie jest władny nic w tym kierunku zrobić, jedynie Policja z urzędu może wszcząć 
postępowanie.  Następnie  Burmistrz Byczyny  zadał  pytanie,  czy powyższe zgłoszenie 
ma traktować jako wniosek formalny i zawiadomić Policję o wszczęciu postępowania. 
W  odpowiedzi  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski  odpowiedział,  że  tak  to  należy 
potraktować  i  prosi  Pana  Burmistrza  o  wszczęcie  postępowania  w  w/w  sprawie. 
Burmistrz Byczyny  odpowiedział,  że  będzie  to  załatwione  tak,  jak Pan Radny sobie 
życzy.  Następnie  Przewodniczący  Komisji  poruszył  sprawę  niemożności  wykonania 
ławek na boisku sportowym w Kochłowicach. Mianowicie kilka krotnie próbował  w tej 
sprawie rozmawiać z Panią Gabrielą Wróbel – pracownikiem urzędu odpowiedzialnym 



za realizację funduszy sołeckich. Kontynuując  Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że 
Pani Wróbel  jest  osobą bardzo arogancką i  nie  ma z  jej  strony odrobiny dobrej  woli 
w kierunku załatwienia danego problemu. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że Pani 
Wróbel wykonuje swoje obowiązki w sposób prawidłowy, a problem polega na tym, że 
środki  z  rady  sołeckiej  przeznaczone  były  na  świetlicę,  a  nie  na  boisko.  Następnie 
Burmistrz Byczyny zasygnalizował, ze w dniu dzisiejszym o godz. 18 00  odbędzie się 
zebranie  rady  sołeckiej  i  jeśli  rada  przeznaczy  środki  na  boisko,  to  ławki  zostaną 
wykonane i nie będzie z tym tematem problemu. Przewodniczący Komisji stwierdził, to 
nie można było tak od razu tej  sprawy tak przedstawić,  a nie  ganiać mojej  skromnej 
osoby  między  Panią  Wróbel  a  CISPOL-em.   Na  koniec  Przewodniczący  Komisji 
stwierdził,  że  jest  pewny tego ze  rada  sołecka  przeznaczy środki  na  wykonanie  w/w 
ławek. 

Ad.7  Zakończenie posiedzenia.

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

                                                                                                                  Przewodniczący  
                                                                                                                Komisji Rewizyjnej 
                                                                                                          Rady Miejskiej w Byczynie 

                               Piotr Leszek Hoc

Protokolant :
Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;


