
                                                     PROTOKÓŁ Nr  47/14
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 21.10.2014 roku

                ( w godz. 8 00  –   8 15  ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika, 
Sekretarz 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.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 
przystąpił do uchwalenia zaproponowanego porządku obrad. 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) uchwalenia „ rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami 
              Pozarządowymi na 2015 rok ” ( druk nr 475 ), 
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr  476 ),  
          c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  477 ),
          d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
            ( druk nr 478 ), 
          e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 479 ),
          f) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 480 ),
       4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny. 
       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 uchwalenia „ rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna 
z  Organizacjami   Pozarządowymi  na  2015  rok  ”  (  druk  nr  475  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 4 głosy „ 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 476 i 477. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011  –  2025  (   druk  nr   476),  został   jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  
zaopiniowany przez Komisję.

c ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. ( druk nr   477),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  4 głosy  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych  (  druk  nr  478  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

e)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Radny   –  Adam  Radom  zadał 
pytanie,  jakiego  rzędu  są  planowane  podwyżki.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała,  że  max.  ok.  2%  .  Z  kolei  Sekretarz  Gminy  dodał,  że  w  niektórych 
przypadkach nie przekroczy nawet 1%. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 
479 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f ) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 480 ), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny, zostało jednogłośnie 
pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.
     
Ad.5 Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  i  zadał  pytanie,  w  jaki  sposób  można 
dojechać do siedziby Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kluczborku. Radny –
Adam Radom odpowiedział, że od strony istniejącego targowiska miejskiego. 

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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