
.PROTOKÓŁ Nr  43/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 24.05.2010 roku

(w godz. 14 00  -  15 25)

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Skarbnika  Gminy,  Sekretarz  Gminy,  Kierownik 
Referatu  Współpracy  Europejskiej  i  Promocji,  pracownik  Urzędu  Miejskiego  Pan  Szymon 
Kondracki. 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał  Przewodniczący Rady – Zdzisław Roman Biliński , 
witając przybyłych Radnych, 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 Rady – Zdzisław Roman Biliński ,przedstawił  zebranym porządek obrad 
i zapytał o propozycję  zmian.  Sekretarz Gminy zaproponował wprowadzenie  dodatkowych 
dwóch projektów uchwał na drukach nr 408,409 do porządku obrad. Nowy porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie.
    
Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

a) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 403 ),
b) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty   
    499.999,00 druk nr 404 ), 

            c) uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dodatkowych dni 
   deponowania odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach
   po obniżonych stawkach ( druk nr 405 ),

           d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
   ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 
   2011 roku ( druk nr 406 ),

           e) przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  ( druk nr 407 ),

      4.    Sprawy jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy Byczyna z ujęć 
 wodnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

      5.   Ustalenie wniosków w sprawie analizy funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej
             w strukturze ZSGLiZ
      6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      7.   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) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 403 ),
b) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty   
    499.999,00 druk nr 404 ), 

            c) uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dodatkowych dni 
   deponowania odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach
   po obniżonych stawkach ( druk nr 405 ),

           d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
   ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 
   2011 roku ( druk nr 406 ),

           e) przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  ( druk nr 407 ),

          f) stypendiów dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej ( druk nr 408 ),
          g) zmiany uchwały ( druk nr 409 ),
      4.    Sprawy jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy Byczyna z ujęć 

 wodnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej.
      5.    Ustalenie wniosków w sprawie analizy funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej
             w strukturze ZSGLiZ
      6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      7.   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 przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 403 Skarbnik Gminy 
w sposób szczegółowy i  wyczerpujący  omówiła  proponowane zmiany.  Następnie  Radna – 
Urszula  Bilińska  zadała  pytanie,  co  się  stało  ze  środkami  przewidzianymi  na  koncepcje 
zagospodarowania terenu nad zalewem. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w chwili obecnej 
środki te przesunięte są na realizację budowy drogi Nasale – Nowy Grodek ale jednocześnie 
zapewniła,  że w swoim czasie  środki  te wrócą na omawiane  zadanie.  Na koniec  Skarbnik 
Gminy  stwierdziła,  że  na  czerwcowej  sesji  Rady  przedstawiona  będzie  koncepcja 
zagospodarowania terenu wokół zalewu. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 403 ), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



b)   Przed zaopiniowaniem przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku nr  404  Skarbnik 
Gminy  wyjaśniła,  że  zmianie  ulega  nazewnictwo  pożyczki  z  krótkoterminowej  na 
długoterminową oraz okres spłaty omawianej pożyczki. 
     
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały (dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
do kwoty  499.999,00 druk nr 404 ),  nie  został  zwykłą większością głosów pozytywnie 
( 2 głosy „ za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Rady  – 
Zdzisław  Roman  Biliński wyjaśnił  potrzebę  podjęcia  omawianego  projektu  uchwały, 
mianowicie  poprzednia  uchwała  wprowadzająca  możliwość  składowania  odpadów w każdą 
ostatnią  sobotę  za  symboliczną  złotówkę  była  publikowana  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego  i  dlatego  uchwała  uchylająca  taką  możliwość  musi  również  być 
również publikowana. Pozostałe zapisy w omawianym projekcie uchwały nie ulegają zmianie. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  ustalenia 
dodatkowych  dni  deponowania  odpadów  komunalnych  na  składowisku  gminnym 
w Gołkowicach  po  obniżonych  stawkach  (  druk  nr  405  ),  została  zwykłą  większością 
głosów pozytywnie  ( 3 głosy „ za ”, 1 głos „wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

Przed uchwaleniem projektu uchwały na druku nr 406 na salę obrad przybył  Przewodniczący 
Komisji  –  Radny  Adam  Radom  w  związku  z  powyższym  Komisja  w  dalszej  części 
obradowała w 5 osobowym składzie. 

d)  Na wstępie  przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  406 
Sekretarz  Gminy  zakomunikował,  że  w  załączniku  do  projektu  uchwały  w  pkt.  5  jest 
oczywista pomyłka dot. należnej kwoty na wykonanie przyłącza do urządzeń wodociągowo - 
kanalizacyjnych, ponieważ w poprzedniej uchwale była kwota 250,00 zł. Skoro tak, to należy 
kwotę 40 zł poprawić na 250 zł. Następnie Pan Szymon Kondracki – pracownik UM poprosił 
zebranych  o  naniesienie  zmian  w  §  2  i  §  5  omawianej  uchwały.  Omawiane  zmiany 
podyktowane  są  terminem  uprawomocnienia  się  przedmiotowej  uchwały.  Mianowicie 
w omawianych paragrafach zmieni się termin z 01.06 na 04.06. Następnie  Przewodniczący 
Komisji  przystąpił  do  przegłosowania  omawianych  zmian.  Przedmiotowe  zmiany  zostały 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 4 czerwca 2010 
roku do 31 maja  2011 roku ( druk nr 406 ), został jednogłośnie  pozytywnie  ( 5 głosów 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję

e) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Sekretarz  odczytał uzasadnienie 
omawianej uchwały. Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że najważniejsza 
zmiana omawianego projektu uchwały zawarta jest w § 6 pkt.11, a dot. możliwości powtórnego 
podziału środków niewykorzystanych.  Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że ma poważne 



zastrzeżenia  dot.  §  6  pkt.4  w  sprawie  powoływania  komisji   z  spośród  członków  Rady 
Miejskiej.  Mianowicie  w  proponowanym  projekcie  uchwały  członków  Rady  Miejskiej 
powołuje i zatwierdza Burmistrz Byczyny. Kontynuując wypowiedz Przewodniczący Komisji 
stwierdził, że  wg.  jego  opinii  powinien  być  zapis  o  następującej  treści  „  członków  Rady 
Miejskiej  powołuje  Przewodniczący  Rady,  a  zatwierdza  Burmistrz  Byczyny  „  ,  pozostałe 
elementy projektu uchwały nie ulegają zmianie. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił 
do przegłosowania omawianych zmian. Przedmiotowe zmiany zostały jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.  Radna – Urszula Bilińska  zadała pytanie, 
czy w myśl zapisu zawartego w § 11, zainteresowane strony będą musiały na nowo wypełniać 
wnioski i przedkładać wymagane załączniki. Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak, ponieważ 
jest to nowa procedura uruchomiana jakoby od początku. Na koniec Radna – Iwona Sobania, 
czy rodziny zamieszkujące w Nasalach w pałacu mogą się ubiegać o dofinansowania razem 
jako wspólnota, czy  indywidualnie. Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej i Promocji 
odpowiedział, że tylko i wyłącznie razem jako wspólnota mieszkaniowa.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym 
do rejestru zabytków ( druk nr 407 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

f)  Na wstępie  Sekretarz  Gminy wyjaśnił  zebranym  potrzebę  uchwalenia  przedmiotowego 
projektu  uchwały.  Mianowicie  chodzi  o  zachęcenie  najzdolniejszej  młodzieży  do 
kontynuowania  nauki  w  Polanowicach.  Jednocześnie  Sekretarz  Gminy zaznaczył,  że  nie 
chodzi tu o świadectwo z czerwonym paskiem. A praktycznie wyglądać to będzie, że dziesięć 
osób z  najlepszą średnią  arytmetyczną  otrzyma  w/w stypendium.  Przewodniczący Komisji 
zadał  pytanie,  ile  w  skali  miesiąca  wynosić  będzie  to  stypendium.  Sekretarz  Gminy 
odpowiedziała, że 100 zł w skali jednego miesiąca w czasie roku szkolnego tj. 10 miesięcy. 
Następnie Sekretarz Gminy stwierdził, że takie działanie jest bardzo korzystne dla gminy od 
strony finansowej. Kontynuując wypowiedz zakomunikował zebranym, że na stypendia gmina 
wyda 10 tys.  zł.  w skali  rocznej,  a  z  kolei  na jednego ucznia  gmina  otrzymuje  subwencję 
oświatową w wys. 6 tys. zł. rocznie. Przewodniczący Komisji stwierdził, że rozumie, że jest to 
prawo miejscowe.  Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak. Z kolei  Przewodniczący Komisji 
stwierdził,  że  można  by  pomyśleć  jeszcze  o  innych  działaniach  marketingowych  ze  strony 
ZSGLiZ w celu zachęcenia młodzieży do kontynuowania nauki w Polanowicach.  Następnie 
Przewodniczący Komisji  zaproponował, żeby w omawianym projekcie uchwały dopisać, że 
dotyczy  to   naszej  szkoły ponadgimnazjalnej  dla  której  organem prowadzącym jest  Gmina 
Byczyna.  Sekretarz Gminy  odpowiedział, że powyższy wniosek zostanie uwzględniony i na 
posiedzeniu  Rady  poddany  zostanie  pod  głosowanie  w  wersji  zaproponowanej  przez  Pana 
Przewodniczącego Komisji. 

Projekt  uchwały  w sprawie stypendiów dla uczniów klasy I  szkoły  ponadgimnazjalnej 
( druk nr 408 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.  



g)  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  druk  nr  409  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.  

Ad.4  Sprawy  jakości  wody  pitnej  dostarczanej  mieszkańcom  Gminy  Byczyna  z  ujęć 
wodnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na  wstępie  Sekretarz  Gminy  zakomunikował  zebranym,  że  mimo  obfitych  opadów 
atmosferycznych  w  ostatnim  czasie,  jakość  wody  pitnej  nie  uległa  pogorszeniu.  Radna  – 
Iwona Sobania stwierdziła, że fakt nie pogorszenia się jakości wody w ostatnim czasie,  wcale 
nie znaczy o dobrej jakości wody pitnej.  Na takie stwierdzenie Sekretarz Gminy stwierdził, że 
idealnym rozwiązaniem byłoby przyłączenie całej gminy do ujęcia wodnego  zlokalizowanego 
na Kastelu.  Przewodniczący Komisji  zadał pytanie,  a jak inne sąsiednie gminy radzą sobie 
z zagadnieniem jakości wody pitnej na swoim terenie. Sekretarz Gminy odpowiedział, że mają 
podobne problemy. 

Informacja dot. sprawy jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy Byczyna 
z ujęć wodnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej, została przez 
Komisję została jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję. 

5. Ustalenie wniosków w sprawie analizy funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej
     w strukturze ZSGLiZ

Na wstępie  Przewodniczący Komisji  stwierdził, że dwa poprzednie projekty uchwał zostały 
zredagowane  pod  dyktando  prac  naszej  Komisji.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 
stwierdził,   że  Komisja  nie  może  niczego  egzekwować  od  Dyrektora  ZSGLiZ  ale  tylko 
i  wyłącznie  organ  prowadzący tj.  gmina.  Radna –  Iwona Sobania  stwierdziła,  że  te  dwa 
wcześniejsze projekty uchwały bardzo się jej osobie podobają ale nadal nie ma planu – pomysłu 
na promowanie szkoły w Polanowicach. Z kolei  Przewodniczący Komisji  stwierdził, że jest 
problem w przywiązaniu ucznia do szkoły. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, 
czego brakuje szkole w Polanowicach żeby uczeń polubił  gimnazjum, a potem Polanowice. 
Kontynuując wypowiedz Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawa jest bardzo poważna, 
ponieważ spadek wynosi 75% od momentu przejęcia Polanowic od Starostwa Powiatowego tj. 
od roku szkolnego 2005/2006. Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że należy jak najszybciej 
przygotować kompleksowy program naprawczy szkoły w Polanowicach. Na koniec  Radna – 
Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  do  tego  tematu  należy  jeszcze  powrócić  i  sformułować 
konkretne wnioski w tej sprawie. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zarządził 
następne posiedzenie w przedmiotowej sprawie na dzień 07.06.2010r., godz. 14 00. 

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
                                                                            Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

                                                                                             Adam Radom 

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