
                                                              Protokół Nr 84/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 27.05.2014r.
                                                        (  w godz.14 –   14 25   )

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika, 
Kierownik  Referatu  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Rolnictwa,  Pan  Przemysław 
Mączka – Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju.
              

 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.  Nikt nie  zaproponował zmian Porządek obrad został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za „ ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

           a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 427 ), 
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 428 ),
            c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 429 ),
            d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej    
                ( druk nr 430 ),
            e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 431 ),
            f) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna
                zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy
                uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
                Wodnej w roku 2014. ( druk nr 432 ).
       4. Przedstawienie strategii rozwoju Gminy 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 omawianego projektu uchwały na druku Nr 427 Przewodniczący 
Komisji udzielił głosu Panu Karolowi Grzybowi – Komendantowi Gminnemu Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  w  Byczynie.  I  tak,  Pan  Karol  Grzyb  zakomunikował  zebranym,że 
byczyńska jednostka OSP ma problem z zakupem sprzętu na potrzeby krajowego systemu 
ratownictwa drogowego. Mianowicie,  w myśl  wcześniejszych ustaleń cały zakup miał być 
sfinansowany przez budżet państwa. W wyniku pewnych zawirowań na szczeblu centralnym,
okazało się, że każda macierzysta gmina musi częściowo sfinansować zakup ww. sprzętu do 
wysokości 15 tys. zł. Po tym krótkim zarysie zaistniałej sytuacji, Pan Karol Grzyb zaapelował 
do  radnych,  o  uwzględnienie  jego  prośby  w  przedmiotowej  sprawie  na  najbliższym 
posiedzeniu Rady. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do opiniowania projektów 
uchwał kolejno po sobie następujących. 
                                                                                                                                            Projek
t uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego                 w 
Opolu ( druk nr 427 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

b)  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 428 i 429. Następnie Sekretarz Gminy dopowiedział, że na 
posiedzeniu Rady będą jeszcze dodatkowe zmiany w budżecie dot. przystąpienia g.Byczyna 
do programu pn. „ Cyfrowy debiut 50 + ” Przedmiotowy projekt realizowany będzie przez 
okres 2 lat, a trwałość projektu wynosić będzie 5 lat. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011  –  2025  (   druk  nr   428),  został   jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  
zaopiniowany przez Komisję.

c ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   429 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)    Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  Nr  430  Z-ca 

Burmistrza poprosiła o wykreślenie zapisu zawartego w § 1 ust.1. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  430  )  z  wcześniej  zgłoszoną  zmianą  przez  Z-cę 
Burmistrza, został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



e)   Przed  zaopiniowaniem omawianego  projektu  uchwały  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że 
w  ramach  zaplanowanej  pomocy  dla  Powiatu  Kluczborskiego  wykonany  będzie  500m 
odcinek drogi gminnej  we wsi Proślice,  w ramach remontu drogi powiatowej o przebiegu 
Byczyna – Bruny.   
                                                                                                                                                  Pr
ojekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego 
(  druk nr  431 ),  został  jednogłośnie pozytywnie   (  4  głosy „  za ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję.

f)   Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku Nr 432 Sekretarz Gminy 
stwierdził,  że  omawiany projekt  uchwały był  już w marcu uchwalany,  ale  ze względu na 
pewne  niedociągnięcia  został  uchylony.  W  chwili  obecnej  spełnia  wszelkie  wymogi 
prawne i formalne, w związku z powyższym ponownie trafił pod obrady Rady.   

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  dofinansowania  ze  środków budżetu 
Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale 
funduszy  uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w roku 2014. ( druk nr 432 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4. Przedstawienie strategii rozwoju Gminy Byczyna.

Na  wstępie  głos  zabrał  Pan  Przemysław  Mączka  –  Kierownik  Referatu  Współpracy 
Europejskiej,  Promocji  i  Rozwoju  i  pokrótce  przedstawił   główniejsze  założenia 
przedmiotowej  strategii.  Kończąc  wypowiedź  Pan  Przemysław Mączka stwierdził,  że  wg. 
jego opinii ww. strategia uwzględnia wszystkie potrzeby lokalnej społeczności.  Na koniec 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że przedmiotowa strategia jest poprawnie przygotowana, 
w  związku  z  powyższym  jest  do  przyjęcia  i  zaakceptowania  przez  członków  Komisji 
Rewizyjnej.              
  
Ad.6 Wolne wnioski-sprawy bieżące.
 
Brak

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 

                                Jacek Kulisiński



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


