
                                                     PROTOKÓŁ Nr  40/14
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 28.01.2014 roku

                ( w godz. 8 00  –    8 45   ).

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia  posiedzenia komisji  dokonał  Przewodniczący Komisji  - Jan Romańczyk, witając 
przybyłych  Radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  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  Komisji  przedstawił  zebranym  porządek  obrad  i  zapytał 
o propozycję  zmian. Nikt nie zaproponował zmian. Porządek obrad, został przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za „ ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 
               ( druk nr 383 ), 
           b) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
               budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
               Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie ( druk nr 384),
            c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
                budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
                Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  
                w Polanowicach, Kościół Filialny w Jakubowicach.  ( druk nr 385),
             d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc
                gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 386 ),
            e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
                pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
                lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
                gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata
                2014 – 2020. ( druk nr 387), 
             f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
                 świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
                 wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania   
                  „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020. ( druk nr 388 ),   
               g) 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 389 ),



                h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości rynkowej przewyższającej
                   kwotę 100.000,00 zł o powierzchni 0,2000 ha ( druk nr 390 ),
                i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia 
                   indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 391 ), 
           j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025
             ( druk nr 392  ),
           k) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 393 ).   
      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)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 383 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 384 na sale obrad przybył 
Radny – Adam Radom, w związku z powyższym w dalszej części obrad Komisja obradowała 
w 5 – osobowym składzie. 

b)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
Rzymskokatolickiej  p.w.  Świętej  Trójcy  w  Byczynie  (  druk  nr  384),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  celowej  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
Rzymskokatolickiej  p.w.  Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski  w  Polanowicach, 
Kościół Filialny w Jakubowicach  ( druk nr 385), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów 
„  za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  386  w  sprawie 
ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie  dożywiania  „ Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020, Z-ca Burmistrza stwierdziła, że przedmiotowy 
program  dotyczyć  będzie   30  osób  w  skali  miesiąca.  Z  kolei  Radny  Adam  –  Radom 
stwierdził,  że  w  omawianym  projekcie  uchwały  jest  błąd  w  postaci  zakresu  działania 
przedmiotowego  programu.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  zdaje  sobie 
sprawę,  ze  w  przedmiotowym  programie  winna  być  dopisana  również  młodzież  ponad 
gimnazjalna, co w ostatecznej wersji będzie uczynione. 
  
Projekt  uchwały  w sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 386) 
,został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



e)  Projekt  uchwały  w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 
2014  –  2020.  (  druk  nr  387),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

f)  Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków w zakresie  dożywiania 
w formie  posiłku albo  świadczenia  rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych  dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„  Pomoc  państwa w zakresie  dożywiania  „  na lata  2014 – 2020.  (  druk nr  388 ),  został  
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

g) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały 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  389  ) 
Przewodniczący Komisji zadał pytanie, jak od strony praktycznej będzie wyglądać realizacja 
przedmiotowego programu. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że 15% wartości danego zadania 
ponosić będzie wnioskodawca, a 85% dofinansuje WFOŚ w Opolu. Z kolei Radny –Adam 
Radom zadał  pytanie,  czy aby na pewno w/w projekt  uchwały nie  winien być  wcześniej  
uzgodniony  z  UOKiK.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  przedmiotowe 
zagadnienie  zostanie  sprawdzone  i  na  posiedzeniu  Wysokiej  Rady  będzie  udzielona 
odpowiedź na przedmiotowe zapytanie.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  dofinansowania  ze  środków budżetu 
Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale 
funduszów  uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Opolu w roku 2014 ( druk nr 389 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości rynkowej 
przewyższającej  kwotę  100.000,00  zł  o  powierzchni  0,2000  ha  (  druk  nr  390  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

i)  Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Byczynie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 
391 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

j)  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 392 i 393. Z kolei Przewodniczący Komisji stwierdził, że 
w przedmiotowej prognozie pojawiło się nowe zadanie pn. schronisko dla zwierząt. Sekretarz 
Gminy odpowiedział,  że tak i przedmiotowe schronisko będzie na bazie zorganizowane na 
bazie byłego cielętnika we wsi Pszczonki. Następnie Przewodniczący Komisji zadał kolejne 
pytanie,  dlaczego  na  remont  hali  jest  tylko  30  tys.  zł.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała,  że  w  taką  wysokość  wykazane  było  zapotrzebowanie  na  2014r.  Z  kolei 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  we  wczorajszych  opolskich  wiadomościach  usłyszał 



stwierdzenie, że gmina Byczyna wykona niezbędny remont hali za własne środki ale nadal 
dochodzić będzie swoich praw w sądzie. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nic jej na ten 
temat nie wiadomo.    

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   392),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

k ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   393 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.5  Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Radny –Adam Radom analizując informację dot. podatku śmieciowego stwierdził, 
że bardzo niepokojącym zjawiskiem w naszej gminie jest cykliczne wyludnianie się naszej 
gminy.  W odpowiedzi   Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  wszystkie  gminy  w Polsce  mają 
podobny  problem.  Na  koniec  Radny  –Adam  Radom  poprosił  o  uwzględnienie  w  tego 
rocznych  planach  finansowych  ewentualny  remont  toalet  w PSP Byczyna.  Przedmiotowy 
obiekt jest ogólnie w dobrym stanie technicznym ale toalety pozostawiają wiele do życzenia. 
  
Ad.6. Zakończenie posiedzenia.

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

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                      Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

Protokołował:
Marek Rychlicki
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;
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