
.PROTOKÓŁ Nr  47/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 07.09.2010 roku

(w godz. 13 30  -  14 20 )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Sekretarz Gminy,  Skarbnik Gminy,  Z-ca Skarbnika 
Gminy.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia  posiedzenia  komisji  dokonał  Przewodniczący Komisji  -  Adam Radom , witając 
przybyłych Radnych, 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. Sekretarz Gminy zaproponował wprowadzenie  dodatkowego  projektu 
uchwały  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę  Byczyna  na druku nr 434 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) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 429 ),
 b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
      sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na   
      zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku    

                  publicznym i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
                  wykonywania zleconego zadania ( druk nr 430 ), 

  c) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis         
      ( druk nr 431 ),
  d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 432 ),
  e) zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ). 

         4.  Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna.
         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) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 429 ),



 b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
      sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na   
      zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku    

                  publicznym i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
                  wykonywania zleconego zadania ( druk nr 430 ), 

  c) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis         
      ( druk nr 431 ),
  d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 432 ),
  e) zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ). 
  f) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych
      przez Gminę Byczyna ( druk nr 434 ).

         4.  Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna.
         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 przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 429 Przewodniczący 
Komisji  zadał  pytanie,  czy  organ  nadzorczy  nie  będzie  wymagał  precyzyjnego  określenia 
terminu użyczenia nieruchomości. Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie,  a dokładny termin 
użyczenia nieruchomości określony zostanie w umowie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 429 ), 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  430  Sekretarz 
Gminy wyjaśnił zebranym ,że główną przyczyną podjęcia przedmiotowego projektu uchwały 
jest  zmiana  przepisów  prawnych  w  zakresie  finansów  publicznych.  Następnie  Sekretarz 
Gminy  dopowiedział,  że  niektóre  zapisy  w  omawianym  projekcie  uchwały  zostaną 
przeredagowane – doprecyzowane.  Na koniec  Sekretarz Gminy  stwierdził,  że  o  powyższe 
zmiany zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  postępowania  o  udzielenie  dotacji 
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i  nie  działających w celu 
osiągnięcia  zysku na  zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o  pożytku  publicznym  i  wolontariacie,  sposobu  jej  rozliczania  oraz  sposobu  kontroli 
wykonywania  zleconego  zadania  (  druk  nr  430  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Na  wstępie  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  powodem  wprowadzenia  przedmiotowego 
projektu uchwały na druku nr 431 pod obrady Wysokiej Rady jest chęć wspomożenia nowych 
przedsiębiorców.



Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de  minimis  (  druk  nr  431  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d) Na wstępie Przewodniczący Komisji stwierdził, że omawiany projekt  uchwały na druku nr 
432 praktycznie i fizycznie został już zrealizowany. Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak to 
wygląda,  ponieważ droga powiatowa o przebiegu Wołczyn  – Biskupice została  w miesiącu 
lipcu oddana do użytku.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 432 ),został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

e) Na wstępie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 433 Skarbnik 
Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie gminy 
na 2010r.  Następnie  Radna – Iwona Sobania  zadała  pytanie,  czy pomieszczenia  internatu 
zostały w terminie zaadaptowane na klasy lekcyjne. Sekretarz Gminy odpowiedział, że prace 
remontowe zakończone zostały w terminie.  Radna – Iwona Sobania  zadała kolejne pytanie, 
ile klas lekcyjnych liczy obecnie nowo zaadaptowana szkoła. Sekretarz Gminy odpowiedział, 
że  jest  siedem  klas lekcyjnych.  Z kolei  Przewodniczący Komisji  zadał  pytanie,  na jakim 
poziomie przyjęć zakończył się nabór do Polanowic.  Sekretarz Gminy  odpowiedział,  że do 
Technikum dla dorosłych przyjęto - 27 uczniów, do OHP – u - 10 uczniów, w roku szkolnym 
2010/2011  w  Polanowicach  będzie  w  sumie  -  105  uczniów.  Na  koniec  Radna  –  Iwona 
Sobania  po raz  kolejny powróciła  do  nie  załatwionego  tematu  dot.  przygotowania  analizy 
funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej w Polanowicach.  Sekretarz Gminy odpowiedział, 
że obecnie gmina dokłada ok. 700 tys.zł rocznie do funkcjonowania szkoły w Polanowicach. 
Kończąc  Sekretarz Gminy wyraził nadzieję, że być może w chwili obecnej będzie taniej, ze 
względu na przeniesienie szkoły do mniejszego budynku.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ),został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f) Na wstępie Sekretarz Gminy stwierdził, że powodem wniesienia przedmiotowego projektu 
uchwały  pod  obrady  Wysokiej  Rady  jest  uruchomienie  oddziału  przedszkolnego 
w Dobiercicach. 

Projekt  uchwały  w  sprawie   ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Byczyna ( druk nr 434 ), został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

 Ad.4  Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna. 
Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  przedmiotowa  informacja  jest 
wyczerpująca i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Z kolei  Sekretarz Gminy  dodał, że na 



posiedzeniu  Rady  w  09.09.2010r.  Naczelnik  OSP  w  Byczynie  dokona  prezentacji 
multimedialnej na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie g.Byczyna. 

Informacja  o  bezpieczeństwie  publicznym  w  gminie  Byczyna  została  przez  Komisje 
została jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję.

Ad. 5.  Wolne wnioski – sprawy bieżące.       

Na wstępie Radna –Iwona Sobania zadała pytanie, ile osób korzysta ze sztucznego lodowiska 
w Byczynie.  Sekretarz Gminy  odpowiedział, że nie odpowie na to zapytanie, ponieważ nie 
posiada takich informacji. Z kolei Przewodniczący Komisji stwierdził, że to lodowisko to jakiś 
bezsens – ze względu na wielkość ( stanowczo za małe ).  Sekretarz Gminy stwierdził, że są 
plany  budowy  Skypark-u  obok  omawianego  lodowiska.  Ponadto  Pan  Lucjan  Walkowicz 
zadeklarował chęć wybudowania dwóch kortów do tenisa ziemnego w tym kompleksie. Radna 
– Iwona Sobania zadała kolejne pytanie, czy istnieje techniczna możliwość powiększenia tego 
lodowiska  i  ile  by  to  kosztowało.  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  technicznie  jest  to 
wykonalne, a ile by to kosztowało, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Następnie Radna – 
Iwona Sobania  zadała  kolejne pytanie,  dlaczego do sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
I  półrocze  dołączone  jest  również  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  również  z  Ośrodka 
Kultury.  Skarbnik Gminy  odpowiedziała,  że wynika to bezpośrednio ze zmienionej ustawy 
o finansach publicznych.  Z kolei  Przewodniczący Komisji  zadał pytanie,  o co chodzi  z tą 
prezentacją dot. kompleksu rekreacyjnego nad zalewem Biskupice- Brzózki . Sekretarz Gminy 
odpowiedział,  że w/w prezentacja będzie miała miejsce na posiedzeniu Rady. Przedmiotowa 
prezentacja  ma  na  celu  przybliżenie  radnym  zagadnienia  z  zakresu  partnerstwa  publiczno 
prywatnego.  W  ramach  PPP  ma  być  w  przyszłości  realizowany  kompleks  rekreacyjno  – 
wypoczynkowy nad zalewem.

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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