
                                                              Protokół Nr 87/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 27.08.2014r.
                                                        (  w godz.14 –   14 35   )

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika, 
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.  Z-ca  Burmistrza  zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad 
o dodatkowe projekty uchwał na druku nr  457 w sprawie przyjęcia  programu opieki  nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna  na  rok  2014,  oraz  na  druku  nr  458  w sprawie  w sprawie  przystąpienia  Gminy 
Byczyna do realizacji projektu pod nazwą „ Nowoczesna i skuteczna edukacja kluczem do 
sukcesu „ o numerze POKL.09.01.02-16-016/14 współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
oraz  wniesienia  niepieniężnego  wkładu  własnego.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 
przystąpił  do przegłosowania dodatkowych projektów uchwał na druku nr 457 w sprawie 
przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 
zwierząt  na  terenie  Gminy  Byczyna  na  rok  2014,  oraz  na  druku  nr  458  w  sprawie 
przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą „ Nowoczesna i skuteczna 
edukacja kluczem do sukcesu „ o numerze POKL.09.01.02-16-016/14 współfinansowanego 
przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wniesienia niepieniężnego wkładu własnego. Dodatkowe 
projekty uchwał zostały przyjęte przez Radnych  jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za „ ).   Nowy 
porządek  obrad  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie   (  4  głosy   „  za  „  ).  Na  koniec  Z-ca  Burmistrza  zakomunikowała,  że  na 
poprzedniej Komisji Radny – Adam Radom wniósł projekt uchwały w sprawie przyznania 
tytułu „ Zasłużony dla Byczyny” z pominięciem Komisji Heraldycznej. Przedmiotowy projekt 
uchwały  został  przedstawiony  celem  zapoznania  się.  W  przypadku  pozytywnego 
zaakceptowania  przez  Radnych  zaproponowanego  rozwiązania,  przedmiotowy  projekt 
uchwały  zostanie również wniesiony po obrady Rady. 



Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

          a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ),
          b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ),
          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 452 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  453 ),
          e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454), 
          f) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
              nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
              roku szkolnego ( druk nr 455 ), 
          g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 456 ). 
       4.  Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.       
       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) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ),
          b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ),
          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 452 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  453 ),
          e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454), 
          f) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
              nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
              roku szkolnego ( druk nr 455 ), 
          g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 456 ),
          h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
              bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014 ( druk nr 457 ).
          i)  przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą  „ Nowoczesna     
              i skuteczna edukacja kluczem do sukcesu „ o numerze POKL.09.01.02-16-016/14 
             współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
             Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wniesienia    
             niepieniężnego wkładu własnego ( druk nr 458 ).



       4.  Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.       
       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 uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie 
(  druk nr  450 ),  został  jednogłośnie pozytywnie   (  4  głosy „  za ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję.

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 451 Przewodniczący 
Komisji  zadał  pytanie,  o  co  chodzie  w  omawianym  projekcie  uchwały.  Z-ca  Skarbnika 
odpowiedziała,  że  o  sprawienie  pogrzebu  osobom  samotnym  i  bezdomnym,  zgodnie 
z wyznaniem zmarłego.

Projekt  uchwały w sprawie  ustalenia  sposobu sprawienia  pogrzebu przez  gminę  Byczyna 
(  druk  nr  451  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez 
Komisję.

c)  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 452 i 453. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011  –  2025  (   druk  nr   452),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  
zaopiniowany przez Komisję.

d ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   453 ), został  
jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu Radny – Robert  Świerczek zadał  pytanie, 
dlaczego  Burmistrz  Byczyny  ma  tak  długi  okres  na  udzielenie  odpowiedzi.  Kierownik 
Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju twierdził, że powyższy termin tj. 30 
dni wynika wprost z KPA.                   
           
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
(  druk nr  454),  został  zwykłą  większością  głosów pozytywnie  (  3  głosy „  za  ”  ,  1  głos  
„ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f)  Projekt  uchwały w sprawie określenia  zasad rozliczania  tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  ,  dla  których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny 



w poszczególnych okresach roku szkolnego ( druk nr 455 ),  został jednogłośnie pozytywnie 
( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

                                                                         
g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 456 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

h)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
omawiany  projekt  uchwały  był  już  omawiany  i  uchwalony,  ale  w  poprzednim projekcie 
uchwały  nie  było  wykazany  konkretny  adres  gospodarstwa  rolnego,  celem  zapewnienia 
miejsc dla zwierząt gospodarskich. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014 ( druk nr 457) , 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

i) Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu 
pod  nazwą  „  Nowoczesna  i  skuteczna  edukacja  kluczem  do  sukcesu  „  o  numerze 
POKL.09.01.02-16-016/14  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz 
wniesienia niepieniężnego wkładu własnego ( druk nr 458 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4. Sprawozdanie dot. podsumowania funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.
Na wstępie Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy wnoszone opłaty z tytułu ww. podatku 
pokrywają się  z ponoszonymi  kosztami i  czy wszyscy uprawnieni  płacą należny podatek. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że raczej  tak,  ale oczywiście  są osoby które w ogóle nie 
uiszczają  należnego  podatku.  W  stosunku  do  tych  osób,  wszczęte  zostały  już  stosowne 
postępowania administracyjne. 
                                                                                                                                                      
Sprawozdanie  dot.  podsumowania  funkcjonowania  tzw.  ustawy  śmieciowej,  zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję.

 Ad. 5   Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Przewodniczący Komisji  zadał  pytanie,  co  słychać  w  sprawie   budowy 
polanowickiego BIGS-u. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że w chwili obecnej oczekujemy 
na uprawomocnienie się stosownego pozwolenia budowlanego. 
                                                                                                                            
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;


