
PROTOKÓŁ Nr  3/11
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 26.01.2011 roku

( w godz. 14 00  -  14 25 )

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia  posiedzenia  komisji  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  –  Iwona  Sobania,  witając 
przybyłych Radnych, po czym w oparciu o listę obecności stwierdziła ( udział wziął 5 osobowy 
skład), że komisja może podejmować prawomocne opinie i ustalenia.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca  Komisji  przedstawiła  zebranym  porządek  obrad  i  zapytała 
o  propozycję   zmian.  Skarbnik  Gminy  zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad 
o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 23 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 
radnych Rady Miejskiej w Byczynie. 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011-2025
              ( druk nr 24 ),
           b) zmian w budżecie gminy na 2011r. ( druk nr 25 ),
           c) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2011-2020
               ( druk nr 26 ).
      4.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      5.   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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011-2025
              ( druk nr 24 ),
           b) zmian w budżecie gminy na 2011r. ( druk nr 25 ),
           c) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2011-2020
               ( druk nr 26 ),
           d) przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 27  )
      4.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      5.   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)  Na  wstępie  przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu 
uchwały Skarbnik Gminy  w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła omawiany projekt 
uchwały  na  druku  nr  24.  Następnie  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  zmiana  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2011  –  2025  podyktowana  jest  potrzebą 
dofinansowania - zakupu nowego auta strażackiego w wysokości – 245 tys.zł.  Przewodnicząca 
Komisji zadała pytanie, czy w 2012r. spłata rat kredytów będzie większa o 40 tys. zł. Skarbnik 
Gminy  odpowiedziała,  że  tak  i  jest  różnica  w  kwotach  wykazanych  w  projekcie  budżetu, 
a zatwierdzonym budżecie. Następnie Przewodnicząca Komisji zadała następne pytanie, co się 
stało  z  kwotą  600 tys.zł  przewidzianą  na realizację  kanalizacji  sanitarnej  w Roszkowicach. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie będzie już tej kwoty, ponieważ zmianie uległ załącznik 
nr 1 i 3. Na koniec Przewodnicząca Komisji zadała kolejne pytanie, co to za program eSzkoła. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że uchwała intencyjna w w/w sprawie podjęta była w roku 
ubiegłym.  W/w  program  unijny  realizowany  będzie  w  Zespole  Szkół  Gimnazjalnych, 
Licealnych i Zawodowych w Byczynie. W 2010r. przewidziana jest realizacja tego programu, 
w  związku z powyższym,  gmina musiała  zabezpieczyć  wkład własny w wysokości  – 72,5 
tys.zł.  Kontynuując  wypowiedź  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  w  ramach  tego  programu 
uzupełniony będzie monitoring szkoły, jak również zakupiony będzie sprzęt dydaktyczny.     

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata 2011-2025 ( druk nr 24 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

b)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Skarbnik  Gminy  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówiła zmiany w budżecie gminy na 2011r. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2011r.  (  druk  nr  25  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  26  w  sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2011-2020, Skarbnik 
Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  przedmiotowy  projekt  uchwały. 
Następnie  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  przedmiotowa  strategia  przygotowywana  będzie 
przez pracowników tut. urzędu, ale promotor będzie z zewnątrz.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna 
na lata 2011-2020, został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.



d)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  w  sprawie  przyznawania 
i  wysokości  diet  radnych  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  na   druku  nr  27  Skarbnik  Gminy 
zakomunikowała  zebranym,  ze  przedmiotowy  projekt  uchwały  został  bardzo  znacząco 
przebudowany.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznawania  i  wysokości  diet  radnych  Rady  Miejskiej 
w Byczynie na druku nr 27  nie został zwykłą większością głosów  pozytywnie  ( 1 głos „ za ”, 
2  głosy „  wstrzymujący się  ”, 2 głosy „ przeciw ”) zaopiniowany przez Komisję.

Ad. 4. Wolne wnioski-sprawy bieżące.
 
Brak

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, po 
czym zamknął posiedzenie.

                                                                                     Przewodnicząca Komisji
                                                                            Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

                                                                                            Iwona Sobania

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