
                                                              Protokół Nr 86/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 24.06.2014r.
                                                        (  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.
              
 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 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 Porządek obrad został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 5 głosów  „ za „ ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco :

             a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2013 rok wraz
                 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (  druk nr 433 ),
               - zapoznanie z zarządzeniem nr 47/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca   
                 2014r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 
                 2013r.,
                - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                 Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r., 
                 - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
                 wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013r.  
              b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium 
                  z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013r. ( druk nr 434),
                  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
                  Burmistrzowi Byczyny absolutorium.   
              c) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej    
                 ( druk nr  435 ),
              d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
                  zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna ( druk nr 436 ), 
               e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 437 ), 
               f) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 438 ), 
               g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
                   2014 2025 ( druk nr 439 ),  



               i) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  440 ),
               j) zmiany uchwały ( druk nr 441 ).      
       4.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
       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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 
2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (  druk nr 433 ),
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny ( druk nr 434 ), 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej  ( druk nr  435 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 436 Przewodniczący 
Komisji zadał pytanie, jakie działki będą przekształcane. W odpowiedzi Kierownik Referatu 
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Pan Stanisław Biliński stwierdził, że 
o  działki  bezpośrednio  przylegające  do  istniejącego  cmentarza.  Powodem  wniesienia 
przedmiotowego  projektu  uchwały  pod  obrady  Rady,  jest  pilna  potrzeba  powiększenia 
istniejącego cmentarza. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  436  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  skonsolidowanego  bilansu  Gminy  Byczyna 
( druk nr 437 ), został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez  
Komisję.

f)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  438  w  sprawie 
zaciągnięcia kredytu ( druk nr 438 ) Przewodniczący Komisji zadał pytanie, w jakim okresie 
uruchomiony  będzie  przedmiotowy  kredyt.  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że 
najprawdopodobniej w okresie jesiennym. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr  438  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



g)  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 439 i 440. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   439),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

i ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   440 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

j)  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  druk  nr  441  ),   został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad  4.  Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.

Ad.5 Wolne wnioski-sprawy bieżące.
 
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji i zadał pytanie, czy znany jest już termin 
realizacji chodnika we wsi Biskupice. W odpowiedzi Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie, 
najprawdopodobniej  w  okresie  wakacyjnym  zostanie  uruchomiony.  Następnie 
Przewodniczący  Komisji  zadał  kolejne  pytanie,  jakie  decyzje  zapadły  w  sprawie 
polanowickiego  inkubatora  przedsiębiorczości.  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  nasze 
odwołanie w przedmiotowej sprawie zostało skierowane do Wojewody Opolskiego. Służby 
Wojewody opolskiego mają czas do końca czerwca na zajęcie stanowiska w w/w sprawie. 
Z  kolei,  wykonawca  przedmiotowego  przedsięwzięcia  zobowiązał  się,  że  do  dnia 
28.06.2014r.  poprawi  dokumentację  projektową  dot.  wykonania  przedmiotowego  obiektu. 
Następnie  Radna  –  Jolanta  Rudziewicz  zadała  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  sprawa 
ewentualnego porozumienia dot. budowy świetlicy wiejskiej we wsi Kostów. W odpowiedzi 
Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  spotkanie  w  przedmiotowej  sprawie  z  zainteresowanymi 
stronami odbędzie się w dniu dzisiejszym, o godz. 20  00. Następnie głos zabrał Kierownik 
Referatu  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Rolnictwa  –  Pan  Stanisław  Biliński 
i  zakomunikował zebranym,  że do tut.  urzędu wpłynęło pismo od PKP Opole,  w sprawie 
przejęcia 5 mieszkań wraz z mieszkańcami przy Placu Dworcowym w m.Byczyna. Następnie 
Przewodniczący Komisji  zadał pytanie, czy aby ci lokatorzy z w/w lokali, nie są zadłużeni. 
W odpowiedzi  Pan Stanisław Biliński  odpowiedział,  że  tak  i  to  na  dość pokaźną  kwotę. 
Na  koniec  Sekretarz   Gminy  dodał,  że  najprawdopodobniej  nie  uchronimy  się  przed 
przedmiotowym przejęciem, ponieważ przepisy kodeksu cywilnego są takie, a nie inne.  
                       



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;


