
                                                              Protokół Nr 90/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 23.09.2014r.
                                                        (  w godz.14 –   14 35   )

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Burmistrz  Byczyny,  Z-ca  Skarbnika,  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  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.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  uzupełnienie  porządku  obrad 
o  dodatkowy projekt  uchwały  na  druku nr  472 w sprawie  uchylenia  uchwały.  Następnie 
Przewodniczący  Komisji  przystąpił  do  przegłosowania  dodatkowego  projektu  uchwały  na 
druku nr 472 w sprawie uchylenia uchwały. Dodatkowy projekt uchwały został przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 5 głosów  „ za „ ). Nowy porządek obrad z wcześniej przegłosowaną 
zmianom został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 5 głosów  „ za „ ). 

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  460),
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 461 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  462 ),
          e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 463 ), 
          f) zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014r. 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 Opolu 
              w roku 2014. ( druk nr 464 ), 
           g) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 465 ),
           h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 466 ),
           i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
              części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice ( druk nr 467), 
           j)  zmiany uchwały ( druk nr 468),



           k) zmiany uchwały ( druk nr 469),
           l) stanowienia o kierunku działania Burmistrza Byczyny w procedurze uchwalania 
              budżetu gminy na rok 2015 ( druk nr 470 ),
           m) zmiany uchwały ( druk nr 471 ). 
       4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.      
       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  460),
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 461 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  462 ),
          e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 463 ), 
          f) zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014r. 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 Opolu 
              w roku 2014. ( druk nr 464 ), 
           g) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 465 ),
           h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 466 ),
           i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
              części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice ( druk nr 467), 
           j)  zmiany uchwały ( druk nr 468),
           k) zmiany uchwały ( druk nr 469),
           l) stanowienia o kierunku działania Burmistrza Byczyny w procedurze uchwalania 
              budżetu gminy na rok 2015 ( druk nr 470 ),
          m) zmiany uchwały ( druk nr 471 ). 
          n)  uchylenia uchwały ( druk nr 472 ). 
       4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.      
       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 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Byczynie  na druku  nr 460, Sekretarz Gminy stwierdził,  że jest to ten sam 
projekt uchwały,  jaki był uchwalony na sierpniowym posiedzeniu Rady, ale przedmiotowa 
uchwała nie wymaga  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, stąd 
przedmiotowa zmiana poprzedniej uchwały.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Byczynie 
( druk nr 460 ), został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez  
Komisję.

b)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z  –ca  Skarbnika  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w dwóch po sobie następujących 
projektach uchwał na drukach nr 461 i 462. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   461),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   453 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 463 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

f)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Burmistrz  Byczyny 
zakomunikował zebranym, że tak w sumie chodzi o usuwanie azbestu z pokryć dachowych, 
przedmiotowy  program  zaplanowany  jest  na  okres  10  –ciu  lat.  W  chwili  obecnej  jest 
nadwyżka finansowa na powyższym programie i w związku z powyższym zwiększamy kwotę 
dofinansowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Następnie  Sekretarz  Gminy   poprosił 
o wykreślenie zapisu dot. kosztów podatku vat. zawartego  w §2 ust. 4.    

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLIX/411/14  z  dnia  29  maja  2014r. 
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 Opolu 
w  roku  2014.  (  druk  nr  464  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  )  
zaopiniowany przez Komisję.

g ) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 465 Przewodniczący 
Komisji  zadał  pytanie,  czy wykazane działki  są działkami pod drogami wojewódzkimi na 
terenie g.Byczyna. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. 

 



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na nieodpłatne  zbycie  nieruchomości  (  druk 
nr 465 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

h) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 466 Przewodniczący 
Komisji  zadał  pytanie,  o  jaką  to  drogę  chodzi  w  Polanowicach.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że o drogę, która idzie w kierunku oczyszczalni ścieków pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi ostatnio remontowanymi. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk 
nr 466 ),  został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

i ) Przed zaopiniowaniem kolejnego projektu uchwały na druku nr 467 Burmistrz Byczyny 
zakomunikował  zebranym,  że  powodem  podjęcia  przedmiotowej  uchwały  jest  fakt 
zablokowania  terenu  zainwestowanego  pod  potrzeby  przyszłego  ślimaka  dla  byczyńskiej 
obwodnicy.  Z kolei  Radny – Władysław Buła zadał pytanie,  czy aby nie chodzi o grunty 
w stronę grodu. Burmistrz  Byczyny odpowiedział,  że  nie,  ponieważ przedmiotowe grunty 
zostały już wcześniej przejęte.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  części  miejscowości  Byczyna,  Biskupice  i  Paruszowice 
(  druk nr  467),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów „  za  ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję.

j) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Burmistrz Byczyny wyjaśnił zakres 
zmian  w  omawianym  projekcie  uchwały.  I,  tak  zmianie  ulega  segregacja  odpadów. 
Od nowego roku będziemy segregować odpady na dwa rodzaje tj. na suche i zmieszane. 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały ( druk nr 468),został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

k) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 469), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

l)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  470  w  sprawie 
stanowienia  o  kierunku  działania  Burmistrza  Byczyny  w procedurze  uchwalania  budżetu 
gminy na rok 2015, Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że przedmiotowy fundusz 
będzie funkcjonować na podobnych zasadach  jak fundusz sołecki. Z kolei Przewodniczący 
Komisji zadał pytanie, jakiego rzędu będzie to kwota. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że na 
razie nie wie, ale na pewno będzie ustalona konkretna kwota w momencie konstruowania 
budżetu gminy na 2015r.   

Projekt  uchwały  w  sprawie  stanowienia  o  kierunku  działania  Burmistrza  Byczyny 
w procedurze uchwalania budżetu gminy na rok 2015 ( druk nr 470 ), został jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



m) Przed zaopiniowaniem ostatniego projektu uchwały na druku nr 471 w sprawie zmiany 
Burmistrz Byczyny wyjaśnił zebranym, że jest to ekstra uchwała w zakresie likwidacji drogi 
na ul. Brzozowej, przebiegającej przez działkę budowlaną. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 471 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

n) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 472 w sprawie zmiany 
uchwały Radny - Robert Świerczek stwierdził, że na poprzedniej sesji próbowaliśmy obejść 
komisję  heraldyczną  w  sprawie  przyznania  odznaczenia  „  Zasłużony  dla  Byczyny”,  ale 
niestety nie udało się przedmiotowe rozwiązanie i w związku z powyższym na dzisiejszym 
posiedzeniu musimy ją niestety uchylić. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  (  druk  nr  472  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad  4.  Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2014r.,  zostało  przez  Radnych 
zaakceptowane.     
       
Ad. 5   Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy jest szansa ukończenia chodnika we 
wsi Biskupice przed końcem br. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że raczej tak. 
Następnie  Radny  –  Robert  Świerczek  zadał  kolejne  pytanie,  dlaczego  Pan  Michnik  ma 
problemy z zamontowaniem pieca do ogrzewania lokalu sklepowego w rynku. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie zna zagadnienia, ale zorientuje się w zagadnieniu i na 
najbliższym posiedzeniu komisji udzieli odpowiedzi w ww. sprawie.    
                                                                                                                            
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;


