
                                                     PROTOKÓŁ Nr  45/14
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 26.08.2014 roku

                ( w godz. 8 00  –   8 25   ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Burmistrz  Byczyny,  Z-ca  Burmistrza,   Skarbnik 
Gminy, Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju.                  

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.  Z-ca  Burmistrza  zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad 
o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 457 w sprawie przyjęcia  programu opieki  nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna  na  rok  2014.  Następnie  Przewodniczący  Komisji  przystąpił  do  przegłosowania 
dodatkowego projektu uchwały na druku nr 457 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna  na  rok  2014,  dodatkowy  projekt  uchwały  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za „ ).   Nowy porządek obrad z wcześniej przegłosowaną zmianą 
został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za „ ). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

          a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ),
          b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ),
          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 452 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  453 ),
          e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454), 
          f) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
              nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
              roku szkolnego ( druk nr 455 ), 
          g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 456 ). 
       4.  Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.       
       5   Stan techniczny dróg na terenie gminy, rozwój turystyki 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) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ),
          b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ),
          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 452 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  453 ),
          e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454), 
          f) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
              nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
              roku szkolnego ( druk nr 455 ), 
          g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 456 ),
          h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
              bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014 ( druk nr 457 ).
       4.  Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.       
       5   Stan techniczny dróg na terenie gminy, rozwój turystyki 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 uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie 
(  druk nr  450 ),  został  jednogłośnie pozytywnie   (  4  głosy „  za ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję.

b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna 
(  druk  nr  451  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez 
Komisję.

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

c)  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 452 i 453. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr   452),  został   jednogłośnie pozytywnie  (  5  głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.



d ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   453 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami 
gminy ( druk nr 454), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

f)  Projekt  uchwały w sprawie określenia  zasad rozliczania  tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  ,  dla  których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego ( druk nr 455 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 456 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

h) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014 ( druk nr 457) , 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4.  Sprawozdanie dot. podsumowania funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej, zostało 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.

Ad.5 Informacja dot. stanu technicznego dróg na terenie gminy, rozwój turystyki na terenie 
g.Byczyna, została jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję.

Ad.6 Wolne wnioski-sprawy bieżące.
 
Na wstępie  głos  zabrał  Radny – Adam Radom i  przypomniał  nie  załatwioną  do tej  pory 
sprawę  dot.  odznaczeń  „   Zasłużony  dla  Byczyny  ”.  Mianowicie  powyższa  kwestia 
w ostatnim okresie nie została ostatecznie załatwiona i notorycznie jest odsuwana w czasie do 
załatwienia przez Komisje Heraldyczną  w Warszawie. Mianowicie, Rady – Adam Radom 
stwierdził, że w/w odznaczenie należałoby potraktować jako symbol wzorowany na pierwszej 
pieczęci miasta bodajże z 1480r. Przedmiotowe odznaczenie potraktowane by było jako laur 
i   nie  wymagałoby  zgody  przedmiotowej  komisji.  Na  koniec  Radny  –  Adam  Radom 
stwierdził,  że  w  przedmiotowej  sprawie  przygotował  stosowny  projekt  uchwały  wraz 
z załącznikami w przedmiotowej sprawie. Oczywiście ww. projekt uchwały byłby projektem 
uchwały wnoszonym przez Radnych i o ile Burmistrz Byczyny nie widzi przeszkód w tym 
zakresie,  to  można by było powyższą sprawę załatwić na najbliższym posiedzeniu Rady.  
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  jest  również  za  takim  rozwiązaniem 
powyższego  problemu.  Następnie  Z-ca  Burmistrza  zakomunikowała,  że  jest  w  trakcie 
opracowywania  projektu  uchwały  dot.  programu  unijnego  pn.Comenius  w zakresie  nauki 
języków  obcych.  W  przypadku  pomyślnego  ukończenia  ww.  projektu  uchwały,  zostanie 
przedłożony  również   pod  obrady  Rady.  Na  koniec  Kierownik  Referatu  Współpracy 
Europejskiej,  Promocji  i  Rozwoju  zakomunikował  zebranym,  że  w  dniu  jutrzejszym  tj. 
27.08.2014r. upływa termin zgłaszania wieńców i konduktów dożynkowych.                  



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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