
                                                     PROTOKÓŁ Nr  42/14
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 23.04.2014 roku

                ( w godz. 8 00  –   8 25   ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, 
Z-ca Skarbnika,  Kierownik Referatu  Budownictwa,  Architektury,  Gospodarki  Komunalnej 
i Mieszkaniowej.               

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  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  uzupełnienie  porządku  obrad 
o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 426 w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu 
wspólnego  przygotowania  i przeprowadzenia  postępowań  w przedmiocie  udzielenia 
zamówień  publicznych  na  zakup  energii  elektrycznej  oraz  świadczenie  usług  dystrybucji 
energii  elektrycznej.  Zaproponowana  zmiana  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 5 głosów  „ za „ ). Porządek obrad z wcześniej przegłosowaną zmianą, 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) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 421 ),
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  422  ),
            c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  423),
            d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
                 przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : Gołkowice, Proślice, Sarnów, 
                 Roszkowice ( druk nr 424 ),
             e) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej       
                ( druk nr 425 ), 
      4. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej. 
      5. Sprawozdanie z realizacji obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenie 
           g.Byczyna.
      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) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 421 ),
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  422  ),
            c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  423),
            d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
                 przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : Gołkowice, Proślice, Sarnów, 
                 Roszkowice ( druk nr 424 ),
             e) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej       
                ( druk nr 425 ),
             f) utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia 
                 postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii 
                 elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 426).
      4. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej. 
      5. Sprawozdanie z realizacji obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenie 
           g.Byczyna.
      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) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego ( druk nr 421 ), 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 422 i 423. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, 
jakie wydatki związane są jeszcze z ukończoną inwestycją dot. budowy  kanalizacji sanitarnej 
we wsi  Roszkowice.  W odpowiedzi  Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że w dalszym ciągu 
Gmina  procesuje  się  z  syndykiem.  Przewodniczący  Komisji  zadał  pytanie,  chodzi 
o pierwszego Wykonawcę, czy o drugiego. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że o pierwszego. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   422),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

c ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   423 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



d)    Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Kierownik  Referatu 
Budownictwa, Architektury,  Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej poprosił zebranych 
o  naniesienie  zmiany  w  §  3  1.1.  w  stosunku  do  działki  nr  31,  k.m.6  z   Gołkowic  na 
Ciecierzyn. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy w sprawie rozmieszczenia 
elektrowni  wietrznych  będą  jeszcze   konsultacje  społeczne.  Kierownik  Referatu 
Budownictwa,  Architektury,  Gospodarki  Komunalnej   i  Mieszkaniowej  odpowiedział,  że 
raczej nie, ponieważ powyższą kwestię regulują odpowiednie przepisy. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : Gołkowice, Proślice, 
Sarnów, Roszkowice ( druk nr 424 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 4 głosy 
„ za ”, 1 głos „wstrzymujący się ”  ) zaopiniowany przez Komisję.

e)    Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Przewodniczący Komisji  zadał 
pytanie, o jaki teren chodzi w ostatnim punkcie omawianego projektu uchwały. W odwiedzi 
Sekretarz Gminy odpowiedział, że ogródek piwny przed kawiarnią Hetmańska. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej  ( druk nr 425 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

f)  Projekt uchwały w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania 
i przeprowadzenia  postępowań  w przedmiocie  udzielenia  zamówień  publicznych  na  zakup 
energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 426), 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej, zostało jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenie 
g.Byczyna.
 
Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowej  informacji  Radny  –Adam  Radom  zadał  pytanie, 
dlaczego w ww. informacji, nie ma porządnego zestawienia ponoszonych kosztów i wpływów 
z tego tytułu. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że takie zestawienie przedstawiane było dwa 
miesiące wstecz. 
  
Sprawozdanie z realizacji obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenie g.Byczyna, 
zostało jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.

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

                                                                      Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

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