
                                                              Protokół Nr 78/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 04.03.2014r.
                                                        (  w godz.13 30 –   14 20   )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy. 
              
 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji – Jacek Kulisiński  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.  Z-ca  Burmistrza  zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad 
o  dodatkowy  projekt  uchwały  na  druku  nr  414  w  sprawie  wyodrębnienia  funduszu  /  nie 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2015 r. Zaproponowana zmiana 
została przyjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za „ ). Porządek obrad z wcześniej 
przegłosowaną zmianą, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za „ ). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

           a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 394 ), 
           b) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno
               ( druk nr 395 ),
           c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc 
               gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 396 ), 
           d) zmiany Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października
               2013r. w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie 
               na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego ( druk nr 397 ),
           e) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 398 ),
           f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 399 )
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej  
              ( druk nr 400), 
           h) przystąpienia do programu pod nazwą „ Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
               ( druk nr 401 ), 
           i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia 
              indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 402 ), 
           j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok ( druk nr 403 ),
           k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 rok ( druk nr 404 ),



           l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025
             ( druk nr  405 ),
           m) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 406 ),
           n) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 407 ),
           o)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 408 ),
           p)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 409 ),
           r) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 410 ), 
           s) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 411 ), 
           t) zmiany uchwały ( druk nr 412 ), 
          w) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych 
                i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu 
                kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji ( druk nr 413 ).
      4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013r. 
      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) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 394 ), 
           b) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno
               ( druk nr 395 ),
           c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc 
               gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 396 ), 
           d) zmiany Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października
               2013r. w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie 
               na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego ( druk nr 397 ),
           e) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 398 ),
           f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 399 )
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej  
              ( druk nr 400), 
           h) przystąpienia do programu pod nazwą „ Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
               ( druk nr 401 ), 
           i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia 
              indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 402 ), 
           j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok ( druk nr 403 ),
           k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 rok ( druk nr 404 ),
           l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025
             ( druk nr  405 ),
           m) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 406 ),
           n) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 407 ),
           o)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 408 ),
           p)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 409 ),



           r) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 410 ), 
           s) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 411 ), 
           t) zmiany uchwały ( druk nr 412 ), 
           w) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych 
                i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu 
                kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji ( druk nr 413 ),
         z) w sprawie wyodrębnienia funduszu / nie wyodrębnienia sołeckiego w budżecie Gminy 
              Byczyna na 2015 r. ( druk nr 414 ). 
      4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013r. 
      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)  Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
(  druk nr  394 ),  został  jednogłośnie pozytywnie   (  4  głosy „  za ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję.

b)   Przed  zaopiniowaniem omawianego  projektu  uchwały na druku nr  395 na  sale  obrad 
przybyła  Radna  –  Jolanta  Rudziewicz,  w  związku  z  powyższym  w dalszej  części  obrad 
Komisja  obradowała  w  5  –  osobowym  składzie.  Następnie  Sekretarz  Gminy  pokrótce 
wytłumaczył zakres przedmiotowego obszaru. I tak, n/w obszar będzie narzędziem w zakresie 
pozyskiwania środków z zewnątrz. 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – 
Namysłów – Olesno ( druk nr 395 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” )  
zaopiniowany przez Komisję.

c)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  w  sprawie  ustanowienia 
wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  „  Pomoc  gminy  w  zakresie 
dożywiania ” na lata 2014 – 2020 ( druk nr 396 ) Przewodniczący Komisji stwierdził,  że 
omawiany projekt uchwały był już wcześniej uchwalony. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że 
tak   ale  należało  ją  uchylić  i  ponownie  podjąć  bez  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.   
  
Projekt  uchwały  w sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu osłonowego w zakresie 
dożywiania  „  Pomoc  gminy  w  zakresie  dożywiania  ”  na  lata  2014  –  2020  (  druk 
nr 396 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 31 października 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej 



w  Byczynie  na  rzecz  Samorządu  Województwa  Opolskiego  (  druk  nr  397  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 
398 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk 
nr 399 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

g)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej  ( druk nr 400),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

h)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Komisji,  czy 
z  tytułu  uchwalenia  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  401  w  sprawie 
przystąpienia  do  programu  pod  nazwą  „  Opolska  Karta  Rodziny  i  Seniora”  nie  będzie 
skutków  finansowych.  W  odpowiedzi  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  w  sposób 
bezpośredni to nie ale w sposób pośredni to tak, poprzez wszelkiego rodzaju zniżki w zakresie 
kultury i obiekty sportowe, chociażby w postaci wejścia na byczyński basen. 
            
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą „ Opolska Karta Rodziny 
i Seniora” ( druk nr 401 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

i)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienia 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Byczynie do załatwienia indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej ( druk nr 402 ) Przewodniczący Komisji stwierdził, że we 
wcześniejszej uchwale Wysoka Rada udzieliła Pani Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Byczynie za duże kompetencje. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że tak.

Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Byczynie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 
402 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

j) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Rady  Miejskiej  na  2014  rok  (  druk  nr  403  )  Z-ca  Burmistrza  poprosiła  o  dopisanie 
w  przedmiotowym  planie  w  brakujących  miesiącach  zagadnienia  dot.  procedury 
uchwałodawczej. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok ( druk nr 
403 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

k) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 rok ( druk nr 
404 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



l)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Skarbnik  Gminy  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w dwóch po sobie następujących 
projektach uchwał na drukach nr 405 i 406. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   405),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

m ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   406 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

n) Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 407 ), został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez  
Komisję.

o) Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 408 ), został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez  
Komisję.

p) Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 409 ), został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez  
Komisję.

r)  Projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki  (  druk nr  410 ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

s)  Projekt  uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  (  druk nr  411 ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

t) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 412 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

w) Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 
i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji ( druk nr 413 ), został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

z)    Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Rady  zadał 
pytanie,  dlaczego  Samorząd  Mieszkańców nie  posiada  również  tzw.  funduszu sołeckiego. 
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości prawnej w tym 
zakresie. 



  
Projekt uchwały w sprawie  wyodrębnienia  funduszu sołeckiego w budżecie  Gminy Byczyna  na 
2015 r. ( druk nr 414 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy „ za ” , 1 głos 
„ wstrzymujący się ”) zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4. Przed zaopiniowaniem n/w sprawozdania Z-ca Burmistrza zakomunikowała, że warto 
by się było zastanowić nad możliwością szerszego informowania Wysokiej Rady o wynikach 
kontroli i zaleceniach Komisji Rewizyjnej w zakresie odbytych kontroli. 
  
Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  kontroli  przeprowadzonych  w  2013r,  zostało 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.

Ad.5 Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na  wstępie Radny –Robert Świerczek zadał pytanie, dlaczego sprawa planowanej hodowli 
norek  jest  tak  mało  nagłośniona  wśród  zainteresowanych  mieszkańców  wsi  Gołkowice. 
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że to nie prawda, wszystkie wymogi prawne w 
tym zakresie  zostały spełnione.  Radny –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  niby  tak  ale  to 
mieszkańcy wsi Gołkowice bezpośrednio graniczą z  planowaną hodowlą,  a powiadomieni 
byli  mieszkańcy  wsi  Ciecierzyna.  Z  kolei  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  tak  nakazuje 
obowiązujące  prawo  w  tym  zakresie.  Na  koniec  omawianego  tematu  Radny  –  Robert 
Świerczek stwierdził,  że niby tak ale to mieszkańcy wsi Gołkowice bezpośrednio graniczą 
z planowaną farmą norek. Następnie Radny – Robert Świerczek zadał kolejne pytanie,  na 
jakim etapie jest  sprawa budowy świetlicy wiejskiej  we wsi Kostów. W odpowiedzi  Z-ca 
Burmistrza  stwierdziła,  że  nie  czuje  się  upoważniona  do  udzielenia  odpowiedzi  w  tym 
zakresie  ale  na  posiedzeniu  Wysokiej  Rady  Burmistrz  Byczyny  udzieli  odpowiedzi  na 
powyższe zapytanie.   

Ad.6. Zakończenie posiedzenia.

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

                                                                                                                 Przewodniczący  
                                                                                                                Komisji Rewizyjnej 
                                                                                                          Rady Miejskiej w Byczynie 

                                Jacek Kulisiński

Protokolant :
Marek Rychlicki
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;


