
                                                              Protokół Nr 93/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 21.10.2014r.
                                                        (  w godz.13 30  –   13 55   )

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.  Nikt  nie  zaproponował  zmian.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 
przystąpił do uchwalenia zaproponowanego porządku obrad. Porządek obrad 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 „ rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami 
              Pozarządowymi na 2015 rok ” ( druk nr 475 ), 
             b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr  476 ),  
             c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  477 ),
             d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
             ( druk nr 478 ), 
             e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 479 ),
             f) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 480 ),
       4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny. 
       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 Przewodniczący Rady stwierdził, że 
w  przedmiotowym  projekcie  uchwały  został  dopisany  jeden  dział.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że tak, w zakresie sportu i turystyki. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna 
z  Organizacjami   Pozarządowymi  na  2015  rok  ”  (  druk  nr  475  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ 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 476 i 477. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   476),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

c ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   477),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 478 Skarbnik Gminy 
stwierdziła, że średni wzrost n/w podatku wynosi 1,2%.  Z kolei Radna – Róża Kaniewska 
zadała pytanie, czy w ogóle istnieje potrzeba wzrostu przedmiotowego podatku. Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  tak,  ponieważ  przedmiotowy  podatek  ma  wpływ  na  wielkość 
przyznawanej subwencji. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  środków 
transportowych  (  druk nr  478 ),  został  zwykłą  większością  głosów pozytywnie  (  4  głosy 
„ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 479 Skarbnik Gminy 
stwierdziła,  że  tak  ogólnie  winne  być  podnoszone  sukcesywnie  co  roku,  chociażby  ze 
względu na powyższy fakt. Mianowicie, dochody własne winne być większe od wydatków 
bieżących. Z kolei Przewodniczący Komisji zadał pytanie, jakiego rzędu będzie podatek od 
posiadania psa. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pozostaje na starym poziomie tj. 50 zl. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 
479 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący 
się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f)  Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  w  nw.  projekcie  uchwały  nic  się 
praktycznie nie zmienia. Sekretarz Gminy stwierdził, że tak, ale przedmiotowa uchwała miała 
już kilka lat i należało ją odświeżyć. 



Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 480 ),
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny. 

Na wstępie Radny – Władysław Buła zadał pytanie, co to  za 100 tys. zł w ramach pomocy 
udzielonej  Starostwu  Powiatowemu  w  Kluczborku.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  przedmiotowe  środki  przeznaczone  zostały  na  remont  drogi  powiatowej 
wraz z chodnikiem o przebiegu Byczyna – Proślice – Bruny. Z kolei Przewodniczący Rady 
zadał pytanie,  czy przedmiotowego rozwiązania,  nie można było zastosować w przypadku 
Kochłowic. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie bardzo, ponieważ inwestycja 
w Kochłowicach była pierwszą tego typu inwestycją.  Następnie Radny – Władysław Buła 
zadał pytanie, na jakim  etapie jest sprawa wydania stosownego pozwolenia budowlanego na 
inwestycję w Kochłowicach. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w tej sprawie wstrzymane 
zostało postępowanie, ze względu na protesty ekologów w zakresie wycinki drzew. 

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

Ad. 5   Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, czy są jakieś nowe wieści w sprawie 
nowego  właściciela  roszkowickiego  pałacu.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie. 
Następnie Radna – Róża Kaniewska zadała kolejne pytanie, na jakim etapie jest realizacja 
polanowickiego inkubatora. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jest w trakcie realizacji, ale 
raczej  nie  będzie  ukończony  w  wymagalnym  terminie  tj.  do  końca  2014r.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  czy w takiej  sytuacji,  przyznane środki na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie ulegną przepadkowi. Burmistrz Byczyny odpowiedział, 
że nie. 
                                                                                                                            
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;


