
                                                     PROTOKÓŁ Nr  43/14
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 27.05.2014 roku

                ( w godz. 8 00  –   9 00   ).

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

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. Nikt nie zaproponował zmian.   Porządek obrad został przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 5 głosów  „ za „ ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

           a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 427 ), 
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 428 ),
            c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 429 ),
            d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej    
                ( druk nr 430 ),
            e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 431 ),
            f) 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 roku 2014. ( druk nr 432 ).
      4. Przedstawienie strategii rozwoju Gminy Byczyna. 
      5.  Pozyskiwanie środków unijnych w 2013r i 2014r. 
      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 omawianego projektu uchwały na druku Nr 427 Przewodniczący 
Komisji zadał pytanie, dlaczego przy zakupie energii elektrycznej nie korzystaliśmy z usług 



Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego.  Powodem  przedmiotowego  zapytania,  jest  bardziej 
korzystna  oferta  ze  strony  związku.,  bo  aż  o  4  grosze  na  1  kwh.  W  odpowiedzi   Z-ca 
Burmistrza  stwierdziła,  że  tak  w  sumie,  to  nie  bardzo  wiemy  jaka  będzie  cena  1  kwh, 
ponieważ jesteśmy przed przetargiem na zakup energii elektrycznej. Z kolei Radny –Adam 
Radom stwierdził, że ww. związek wcześniej miał korzystniejszą ofertę i będzie miał ją nadal, 
ponieważ reprezentuje bardziej poważną grupę zakupową. 
                                                                                                                                              Proje
kt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Statutu  Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego 
w Opolu ( druk nr 427 ), 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 428 i 429. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   428),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

c ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   429 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)    Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  Nr  430  Z-ca 

Burmistrza poprosiła o wykreślenie zapisu zawartego w § 1 ust.1. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej   ( druk nr 430 ) z wcześniej naniesioną zmianą, został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 431 ), został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez  
Komisję.

f)   Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku Nr 432 Radny –Adam 
Radom  zadał  pytanie,  co  z  osobami  które  wcześniej  dokonały  wymiany  eternitu. 
W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  ww.  osoby,  nie  będą  mogły  skorzystać 
z przedmiotowego programu – dofinansowania. Na koniec Radny –Adam Radom stwierdził, 
że przedmiotowy program, nie jest do końca sprawiedliwy, chociażby w tym względzie. 

Projekt  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 roku 2014. ( druk nr 432 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4. Przedstawienie strategii rozwoju Gminy Byczyna.

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –Adam Radom  i  stwierdził,  że  przedłożona  strategia  jest 
przygotowana bardzo profesjonalnie i nie wymaga zbędnej dyskusji. Kontynuując wypowiedź 
Radny  –Adam  Radom  stwierdził,  że  do  momentu  aplikacji  wniosku,  wszystko  jest 
w porządku, ale w momencie realizacji zaczyna się wszystko sypać. Coś jest nie tak, dlaczego 
tak  się  dzieje,  może  warto  by  było  zastanowić  nad  powyższym  zagadnieniem. 
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że za poszczególnymi niedociągnięciami nie 
zawsze kryje się konkretna osoba, a obowiązujący stan prawny, chociażby w postaci ustawy 
o zamówieniach publicznych.  Następnie Radny – Adam Radom stwierdził,  że w ostatnim 
czasie wszystkie inwestycje są zaniedbane i niedopilnowane. Kontynuując wypowiedź Radny 
– Adam Radom stwierdził, że bardzo dobrym przykładem niedopilnowania i zaniedbań jest 
budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kostów. W wyniku takich, a nie innych działań powstało 
zobowiązanie  finansowe  stowarzyszenia  wobec  gminy  na  kwotę  w  wys.  116  tys.zł. 
W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  przedmiotowe  zobowiązanie  nie  jest 
zobowiązaniem  gminy,  a  stowarzyszenia,  które  realizowało  powyższe  przedsięwzięcie. 
Z  kolei  Radny  –Adam  Radom  stwierdził,  że  niby  tak,  ale  głównym  koordynatorem 
powyższego  przedsięwzięcia  była  gmina  i  powyższy  fakt  nie  podlega  zbędnej  dyskusji. 
Następnie  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  Burmistrz  Byczyny  już  kilkakrotnie  próbował 
rozwiązać  przedmiotowy  problem,  ale  jakoś  Rada  nie  kwapili  się  z  zaakceptowaniem 
zaproponowanego  wariantu,  w  postaci  budowy  remizy  OSP  w  ramach  powstałego 
zobowiązania.  W odpowiedzi Radny –Adam Radom stwierdził, że były to tylko jakieś ustne 
ustalenia  Burmistrza  z  poszczególnymi  wykonawcami  przedmiotowego  zadania.  Z  kolei 
w tej kwestii winne być przedstawione konkretne rozwiązania, tylko i wyłącznie w formie 
pisemnej.  Być  może  wystarczyłoby  zawarcie  ugody  notarialnej  w  formie  pisemnej 
z poszczególnymi wykonawcami ww. zadania, albo przedłożyć wyrok sądowy, kto i za co 
odpowiada i jaką ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe zobowiązania finansowe. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Adam Radom stwierdził, że dopóki Burmistrz Byczyny nie 
przedstawi  Radnym czegokolwiek na  piśmie  w tej  kwestii,  to  sprawa dla  Radnych  nadal 
będzie bezprzedmiotowa.      

Ad.5  Pozyskiwanie środków unijnych w 2013r i 2014r.

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji i stwierdził, że może warto by było powróć 
do starych praktyk dot. nie powoływania inspektora nadzoru na każde realizowane zadanie 
przez gminę. Powodem powyższego stwierdzenia, jest nadmierne obciążanie budżetu gminy 
ww. wydatkami.
  
Ad.6 Wolne wnioski-sprawy bieżące.
 
Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  i  stwierdził,  że  w  materiałach  dot. 
sprawozdania z realizacji obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenie g.Byczyna są 



pewne nieścisłości dot. wydatkowanych kwot. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że 
wyjaśni  powyższe  zagadnienie  i  udzieli  szczegółowej  odpowiedzi  na  wszelkiego  rodzaju 
rozbieżności. 
 

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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