
PROTOKÓŁ Nr  1/14
            z  wspólnego  posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa,

           Komisji Rewizyjnej,  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
                                       Rady Miejskiej w Byczynie 

                     odbytego w dniu 18.12.2014 roku
                   ( w godz. 12 00  –   15 45  ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie trzech Komisji, zgodnie z listami obecności 
stanowiącymi załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Z-ca Burmistrza, 
Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika.                 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia wspólnego posiedzenia trzech komisji dokonała Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia zwaną w dalszej części  Prowadzącą obrady, witając przybyłych 
Radnych oraz przedstawicieli Urzędu, po czym w oparciu o listy obecności stwierdziła, że 
Komisja  Polityki  Gospodarczej,  Budżetu  i  Rolnictwa  -  liczy  5  osobowy  skład,  Komisja 
Rewizyjna - liczy 5 osobowy skład,  Komisja Oświaty,  Kultury,  Sportu i Zdrowia – liczy 
5 osobowy skład. W związku z powyższym wspólne posiedzenie 3 komisji może podejmować 
prawomocne opinie i ustalenia.

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad

Na wstępie Burmistrz Byczyny zaproponował   wykreślenie druku nr 9 z  porządku obrad 
w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot.  wzoru  deklaracji  ).   Przedmiotowy  projekt  uchwały 
w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot.  wzoru  deklaracji,  druk  nr  9  ),  został  wykreślony 
jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ) przez Komisję Rewizyjną.  Przedmiotowy projekt uchwały 
w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot.  wzoru  deklaracji,  druk  nr  9  ),  został  wykreślony 
jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ) przez Komisję Polityki Gospodarczej Budżetu i Rolnictwa. 
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. wzoru deklaracji, druk nr 
9 ), został wykreślony jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ) przez Komisję przez Komisję Oświaty, 
Kultury,  Sportu  i  Zdrowia.  Następnie  Prowadząca  obrady  przystąpiła  do  przegłosowania 
nowego porządku obrad z wcześniej przegłosowaną zmianą.  Nowy porządek obrad, został 
przyjęty  jednogłośnie  5  głosów „  za”   przez  Komisję  Rewizyjną.  Nowy porządek obrad, 
został przyjęty jednogłośnie 5 głosów „ za”  przez Komisję Polityki Gospodarczej Budżetu 
i  Rolnictwa.  Nowy porządek  obrad,  został  przyjęty  jednogłośnie  5  głosów „  za”   przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

          a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
              Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017    
              ( druk nr 7 ),  
          b) zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej 
              w Byczynie ( druk nr 8 ), 
          c) zmiany uchwały ( dot. wzoru deklaracji, druk nr 9 ), 
          d) zmiany uchwały ( dot. dot. rachunku bankowego, druk nr 10 ), 



          e) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 11 ), 
          f) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchamiania kredytu, druk nr 12 ),
          g) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 13 ),
          h) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 14 ),
          i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2025 ( druk nr  15 ),  
          j) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  16)
         k) autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ( druk nr 17 )
         l) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ),
        m) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego    
             ( druk nr 19 )
        n) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 2024 ( druk nr  20 ),  
         o) uchwalenia budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 21 ), 
         p) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
             gruntowej ( druk nr 22 ), 
         r) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 23 ).  
       4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
       5.  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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
              Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017    
              ( druk nr 7 ),  
          b) zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej 
              w Byczynie ( druk nr 8 ), 
          c) zmiany uchwały ( dot. dot. rachunku bankowego, druk nr 10 ), 
          d) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 11 ), 
          e) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchamiania kredytu, druk nr 12 ),
          f) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 13 ),
          g) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 14 ),
          h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2025 ( druk nr  15 ),  
          i) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  16)
          j) autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ( druk nr 17 )
          k) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ),
          l) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego    
             ( druk nr 19 )
        m) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 2024 ( druk nr  20 ),  
         n) uchwalenia budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 21 ), 
         o) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
             gruntowej ( druk nr 22 ), 
         p) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 23 ).  



       4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
       5.  Zakończenie posiedzenia

Ad.3   Opiniowanie projektów  uchwał w sprawie:

W dalszym ciągu obrad Prowadząca obrady przystąpiła 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 7 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Problemów 
Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017 Radny – Marcin Altman stwierdził, że 
przedmiotowy  program  winien  być  przedstawiony  w  formie  prezentacji  multimedialnej. 
W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie  widzi  problemu,  na  najbliższym 
posiedzeniu  Rady  pełnomocnik  Burmistrza  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych przedstawi przedmiotową prezentację. Z kolei Przewodniczący Rady dodał, że 
takie rozwiązanie jest nad wyraz poprawne. Następnie Radny –Jerzy Pluta stwierdził, że na 
każdym posiedzeniu winna być obecna osoba realizująca dany program. Z kolei  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  pracownicy  prowadzący  merytorycznie  dany  program,  projekt 
uchwały  są  w  każdej  chwili  do  dyspozycji  Rady,  celem  udzielenia  wyczerpujących 
odpowiedzi. Następnie Prowadząca obrady stwierdziła, że powyższy projekt uchwały będzie 
przegłosowany na posiedzeniu Rady, po ówczesnej prezentacji wykonanej przez Panią Ewę 
Śledzką w powyższej tematyce.    
        
b) Prowadząca obrady przystąpiła  do rozpatrywania   projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej  w Byczynie ( druk 
nr 8 ). Następnie Prowadząca obrady zaprosiła do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Jako pierwszy głos zabrał  Radny – Władysław Buła  i  stwierdził,  że  nie  bardzo 
rozumie omawianego projektu uchwały. Mianowicie, podwyżka dot. wiceprzewodniczących 
rady,  czy  wszystkich  radnych.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  tylko 
wiceprzewodniczących rady. Następnie Radny - Władysław Buła zaproponował podniesienie 
diet wszystkim radnym do kwoty 600 zł. W odpowiedzi Radny – Damian Gocejna stwierdził, 
że nie widzi potrzeby podnoszenia diety,  chociażby ze względu na trudną sytuację gminy. 
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził,  że powodem wniesienia  omawianego projektu 
uchwały  jest  fakt  uwypuklenia  pełnionych  funkcji,  a  nie  bycie  funkcyjnym.  Podjęcie 
przedmiotowego  projektu  uchwały  spowoduje  również  zmiany w obowiązującym  statucie 
gminy. Następnie Radny – Władysław Buła stwierdził, że na podwyżki diet radnych nie ma 
środków, a na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków to były.  Z kolei Radny – Michał 
Półtorak  stwierdził,  że  w  pełni  rozumie  zasadność  wprowadzenia  omawianego  projektu 
uchwały. Następnie Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek formalny w zakresie zmiany zapisu § 2 
przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 8. Mianowicie,  omawiany §2 winien mieć 
następujące brzmienie „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą prawną od dnia 
28  listopada  2014r.  W  odpowiedzi  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  jak  najbardziej. 
Następnie Radny – Damian Gocejna zadał pytanie,  jak Radny-  Władysław Buła głosował 
w  sprawie  uruchomienia  dopłat  do  odprowadzanych  ścieków.  Radny  –  Władysław  Buła 
odpowiedział,  że  oczywiście  za uruchomieniem przedmiotowych  dopłat.  Z kolei  Radny – 
Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  nie  bardzo  widzi  sens  we  wzajemnym  przekomarzaniu  się 
w  powyższej  kwestii.   Następnie  Prowadząca  obrady  przystąpiła  do  przegłosowania 



zaproponowanej zmiany przez Skarbnika Gminy dot. zapisu zawartego w § 2. Mianowicie, 
§ 2 otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą prawną od 
dnia 28 listopada 2014r.”. Zaproponowana zmiana zapisu zawartego w §2 projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej 
w Byczynie ( druk nr 8 ), została jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowana 
przez Radnych. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych 
Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 8 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych 
Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 8 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych 
Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 8 ), został zwykłą większością głosów  pozytywnie ( 4 
głosy  „za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez Komisję  Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

c)  Przed zaopiniowaniem kolejnego projektu  uchwały  na  druku nr  10 w sprawie zmiany 
uchwały  (  dot.  dot.  rachunku  bankowego  ), Prowadząca  obrady  zaprosiła  do  dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Żadna z komisji nie podjęła dyskusji w omawianej 
kwestii,  w  związku  z  powyższym  Prowadząca  obrady  zaproponowała  przegłosowanie 
przedmiotowego  projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. dot. rachunku bankowego, druk nr 10 ), 
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. dot. rachunku bankowego, druk nr 10 ) , 
został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „za ” )  zaopiniowany przez Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. dot. rachunku bankowego, druk nr 10 ), 
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia.

d)  Kolejne  rozpatrywane  projekty  uchwał  na  drukach  nr  11,  12,  13,  14  dot.  zmiany 
uruchomianych  pożyczek  i  kredytów.  W  związku  z  powyższym  Prowadząca  obrady 
zaproponowała  omówienie  kolejno  po  sobie  następujących  projektów  uchwał.  Następnie 
Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła kwestie dot. zaciąganych 
pożyczek i kredytów, wraz z planowanymi terminami ich spłat. Następnie Prowadząca obrady 
zaprosiła  do zadawania  pytań  w powyższych  kwestiach.  Nikt  z  zebranych  nie  zgłosił  ani 
jednego  zapytania,  w  związku  z  powyższym  Prowadząca  obrady  zaproponowała 
przegłosowanie powyższych projektów uchwał. 



Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 11 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 11 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 11 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchamiania kredytu, 
druk nr 12 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchamiania kredytu, druk 
nr 12 ),  został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchamiania kredytu, druk 
nr 12 ),  został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 13 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 13 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 13 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

g) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 14 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 14 ) , został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję  
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, 
druk nr 14 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.



h) Przed zaopiniowaniem kolejnych projektów uchwał na druku  nr 15 w sprawie  zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  -  2025  i  na  druku  16 
w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2014  rok Prowadząca  obrady  zaproponowała 
omówienie  kolejno po sobie następujących  projektów uchwał.  Następnie  Skarbnik Gminy 
w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany. Z kolei Radna – Iwona 
Sobania  zadała  pytanie,  co  się  dzieje  w  sprawie  budowy  inkubatora  przedsiębiorczości 
w Polanowicach. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższe przedsięwzięcie 
uzyskało  prawomocne  pozwolenie  budowlane,  a  Urząd  Marszałkowski  w  Opolu  wyraził 
zgodę na przesunięcie terminu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na koniec czerwca 
2015r. Następnie Radna –Iwona Sobania zadała kolejne pytanie, na jakim etapie jest sprawa 
byczyńskiej  hali.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  jak na razie  dobrze,  przy dobrych 
układach do września przyszłego roku będzie wykonana. Z kolei Radny – Marcin Altman 
zadał  pytanie,  po  co  gmina  zaciąga  kolejne  kredyty,  skoro  mamy  tak  sporą  nadwyżkę 
budżetową.  W odpowiedzi  Skarbnik  Gminy stwierdziła,  że  powyższa  nadwyżka  powstała 
w  wyniku  niezrealizowanych  inwestycji.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  kolejne 
pytanie,  czy  środki z funduszu sołeckiego we wsi Proślice zostały przesunięte.  Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  przedmiotowe  przesuniecie  nie  było  by  zgodne 
z ogólnie przyjętymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2014  -  2025  (  druk  nr   15  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów   „za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2014  -  2025  (  druk  nr   15  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów   „za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2014  -  2025  (  druk  nr   15  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów   „za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

i) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  16), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  gminy na 2014 rok (  druk nr   16),  został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów   „za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  16) ,  został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.
j) Przed zaopiniowaniem autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ( druk 
nr 17 ) Prowadząca obrady zapytała zebranych, czy ktoś z zebranych ma zapytania w sprawie 
omawianej autopoprawki. Nikt nie zabrał głosu. Z kolei Przewodniczący Rady zaproponował 
rozpatrywanie  projektów  uchwał  od  nr  17  do  21  jako  projektów  uchwał  tzw.  około 
budżetowych. Następnie Prowadząca obrady zaproponowała dyskusję nad budżetem gminy 



na 2015r.,  a  zaproponowane autopoprawki  będą  się  automatycznie  wplatać  w planowany 
budżet.  Następnie  Skarbnik  Gminy  przystąpiła  do  szczegółowego  omówienia 
zaproponowanej autopoprawki  do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ). Z kolei 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym momencie zaczynamy rozpatrywać budżet gminy 
na 2015r. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady zadał pytanie,  czy nie warto by 
było  się  zastanowić  nad dołożeniem kwoty 5 tys.  zł  do planowanego zakupu samochodu 
dostawczego  dla  PSP  Byczyna.  Powyższe  rozwiązanie  podyktowane  jest  względami 
ekonomicznymi.  Mianowicie,  w  tym  przypadku  zakupiło  by  się  młodsze  auto  i  nie 
wymagające remontu. Następnie Prowadząca obrady poparła stanowisko poprzednika. Z kolei 
Burmistrz Byczyny również przystał na takie rozwiązanie. Następnie Radny – Marcin Altman 
stwierdził,  że  zakup  przedmiotowego  samochodu  nie  powinien  być  przyporządkowany 
działalności PSP Byczyna. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że w myśl zapisów 
ustawowych  w  zakresie  oświaty,  przedmiotowy  zakup  musi  być  przyporządkowany 
działalności  PSP  Byczyna  w  zakresie  dożywiania.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman 
stwierdził,  że  wyrywkowe  omawianie  budżetu  jest  bez  sensu.  Najlepszym  rozwiązaniem 
byłoby omawianie pozycji  po pozycji  budżetu.  Z kolei  Prowadząca obrady stwierdziła,  że 
wszystkie pozycje są bardzo szczegółowo opisane w uzasadnienie. Następnie Przewodniczący 
Rady  stwierdził,  że  w  tym  momencie  należałoby  się  bardzo  poważnie  zastanowić  nad 
uruchomieniem  pakietu  szkoleń,  w  zakresie  umiejętnego  czytania  budżetu  gminy  ze 
zrozumieniem.  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  również  ma  problemy  w  powyższym 
zakresie i również jest za zorganizowaniem przedmiotowego szkolenia. Kończąc wypowiedz 
Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  odczuwa  duży  niedosyt  informacyjny  w  zakresie 
omawianego budżetu i na pewno nie przegłosuje projektu uchwały na druku nr 19 w sprawie 
ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego  (  dla 
CISPOL-  u  ),   ponieważ  jak  ogólnie  wiadomo  przedmiotowy  zakład  nie  potrafi  nic  do 
porządku wykonać – zrobić. W konsekwencji wypowiedzi poprzednika Prowadząca obrady 
zaproponowała wycofanie  z głosowania projektu uchwały na druku nr 19, przedmiotowy 
projekt uchwały wróci pod obrady, po dokonaniu prezentacji przez Dyrektora CISPOL-u na 
posiedzeniu Rady, podobnie jak projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów  Społecznych  dla 
Gminy Byczyna na lata 2015-2017 na druku nr 7.  Następnie Prowadząca obrady stwierdziła, 
że kilka lat  temu miała  podobne problemy z czytaniem budżetu.  Z kolei  Radny – Marcin 
Altman  stwierdził,  że  pragnie  być  odpowiedzialnym  radnym  i  mieć  pełną  świadomość 
przegłosowywanych  projektów uchwał.  Następnie  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  za 
budżet i jego wykonanie odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie Burmistrz Byczyny. Z kolei 
Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  on  jako  radny,  musi  znać  wszystkie  zagadnienia  dot. 
finansów  gminy  i  dopiero  wtedy  będzie  mógł  przegłosowywać  projekty  uchwał  około 
budżetowych.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  kolejne  pytanie,  dlaczego  mimo 
wcześniejszych  działań  w  zakresie  wycofania  się  z  programu  realizacji  elektrowni 
wietrznych, mimo wszystko przeznaczamy nadal środki na ten cel w zakresie zmiany planu 
zagospodarowania w tym zakresie. Z kolei Burmistrz Byczyny dodał, że omawiany budżet 
gminy  na  2015r.  jest  konsekwencją  wcześniejszych  działań  gminy   i  zaciągniętych 
zobowiązań  gminy.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  dlaczego  w  dziale 
sprzedaży nieruchomości wykazano tylko 100 tys. zł,  a w dziale dot. rolnictwa aż 500 tys.zł.  
Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  powyższe  wyliczenia  pochodzą  od  pracowników 
merytorycznie odpowiedzialnych na powyższe zagadnienia. W dziale rolnictwa, wykazane są 
wszystkie  działki  budowlane  przeznaczone  do  sprzedaży,  stąd  taka  kwota.  Następnie 



Prowadząca  obrady zadała  pytanie,  dlaczego  w dziale  zobowiązań,  wykazano  kwotę  115 
tys.zł.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  stowarzyszenie  OSP  Kostów  poprosiło 
o prolongatę powyższego zobowiązania. W powyższej sprawie zostało wystosowane pismo 
do arbitrażu budowlanego w Opolu, w kwestii rozstrzygnięcia winy w powyższym temacie. 
Następnie  Radny – Marcin  Altman zadał  pytanie  dot.  cyfrowego debiutu  i  przeznaczenia 
znacznych  środków  na  funkcjonowanie  BIGS-u.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  niestety  na  każdą  działalność  potrzebne  są  środki,  celem  prawidłowego 
funkcjonowania  danego programu.  Następnie  Radny –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  czy 
uruchomienie budowy BIGS- u w Polanowicach poprzedzone było jakimiś badaniami,  np. 
zapotrzebowaniem społecznym w tym zakresie. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że nie było  żadnych badań w trym zakresie,  a praktycznie rzecz mówią  ww. obiekt  miał 
powstać prawie w całości z dofinansowania. Następnie Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że 
w  chwili  obecnej  trwają  rozmowy  w  tym  zakresie  tj.  zmiana  zakresu  przedmiotowego 
projektu, przygotowywany jest nowy wniosek o dofinansowanie, jak również zmianie ulega 
funkcjonalność  i  jednocześnie  zmianie  ulegają  wskaźniki  w  zakresie  trwałości  projektu. 
Przedmiotowa dotacja rozliczana będzie w trakcie realizacji,  a całościowo po zakończeniu 
realizacji  ww.  inwestycji.  Następnie  Radny –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  dlaczego  na 
gospodarkę  odpadami  przeznaczamy  kwotę  900  tys.zł.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała,  że  wszystko  jest  w porządku,  ponieważ  tak  należy przedmiotowe zadania 
księgować  włącznie  z  obsługą  bieżącą.  W  następstwie  należałoby  się  zastanowić  nad 
oszczędnościami w tym zakresie. Kontynuując wypowiedź zadał pytanie, jakie będą koszty 
wywozu  nieczystości  w przyszłym  roku.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  podobnym 
poziomie jak w roku bieżącym. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że analizując 
poszczególne  elementy  budżetu,  można  by  było  uzbierać  pokaźną  kwotę  na  inne  nader 
potrzebne  wydatki.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  cieszy  się  z  tak  dużego 
zaangażowania  poszczególnych  radnych  w zakresie  wydatkowania  środków.  Kontynuując 
wypowiedź stwierdził, że nadal widzi pilną potrzebę, w zakresie przeszkolenia radnych w tym 
zakresie. Kończąc wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził,  że widzi również potrzebę 
doinformowania  lokalnych  inicjatyw  w  zakresie  wydatkowanych  środków.  Z  kolei 
Prowadząca  obrady,  zadała  pytanie,  czy  do  tej  pory  rady  nie  miała  wiedzy  na  temat 
wydatkowanych  środków.  Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  powyższe  stwierdzenie 
tyczy się bardziej nowych radnych niż starych. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, 
że należy jak najszybciej uruchomić wydawanie biuletynu, w celu realizowania powyższego 
przedsięwzięcia,  można  by oddelegować pracownika  z  innego działu  tut.  urzędu.  Z kolei 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że każdy radny winien się utożsamiać z dobrem całej gminy, 
a  nie  z  okręgiem  w  którym  został  wybrany.  Następnie  Radny  –  Damian  Gocejna  zadał 
pytanie,  dlaczego  niektóre  dofinansowania  unijne  spływają  z  tak  wielkim  opóźnieniem. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że na taki  stan rzeczy ma wiele czynników np. upadłość 
danej firmy lub wykonanie danego przedsięwzięcia nie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, jakie koszty poniósł urząd do tej pory z tytułu 
procesu  sądowego  w  sprawie  hali  gimnastycznej  przy  byczyńskim  gimnazjum. 
W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że ok. 600 tys.zł. Następnie Prowadząca obrady 
zarządziła  10  –  minutową  przerwę.  Po  przerwie  Prowadząca  obrady  wznowiła  obrady 
i  zaprosiła  zebranych  do dalszej  części  obrad.  W związku  z  brakiem zapytań  w sprawie 
budżetu gminy na 2015r. Prowadząca obrady przystąpiła do uchwalania projektów uchwał 
okołobudżetowych.         



Autopoprawka  do  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (  druk  nr  17  ),  została 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną.

Autopoprawka  do  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (  druk  nr  17  ),  została 
jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów   „za  ”  )  zaopiniowana  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Autopoprawka  do  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (  druk  nr  17  ),  została 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowana przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

k) Autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ) , została jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną.

Autopoprawka do projektu budżetu  gminy na 2015r.  (  druk nr  18 ),  została  jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowana przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu 
i Rolnictwa.

Autopoprawka do projektu budżetu  gminy na 2015r.  (  druk nr  18 ),  została  jednogłośnie 
pozytywnie  (  5  głosów   „za  ”  )  zaopiniowana  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Zdrowia.

l)  Projekt  uchwały w sprawie ustalenia  stawki dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego ( druk nr 19 ),  został  jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego ( druk nr 19 ) , został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego ( druk nr 19 ) , został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

m)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowych  projektów  uchwał  Prowadząca  obrady 
stwierdziła,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu  pozytywnie  zaopiniowała 
przedmiotowe projekty uchwał, a następnie odczytała treść ww. opinii. 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 
2024 ( druk nr  20 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 
2024 ( druk nr  20 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy  „za ”, 1 głos 
„  wstrzymujący  się  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki  Gospodarczej,  Budżetu 
i Rolnictwa.



Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 
2024 ( druk nr  20 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

n) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 21 ), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2015r.  (  druk  nr  21  ),  został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów   „za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2015r.  (  druk  nr  21  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

o)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Rady 
zaproponował,  czy  nie  warto  by  było  zastanowić  się  nad  odstąpieniem  od  powyższej 
procedury w kwestii  dzierżawy danego terenu. Z kolei  Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że 
powyższe rozwiązanie powinno być nadal podtrzymane. 
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  Byczyny  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 22 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  Byczyny  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 22 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  Byczyny  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 22 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

p) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 23 ), 
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały salę obrad opuścił Radny – Janusz 
Pustkowski,  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Komisja  obradowała 
w 4 – osobowym składzie. 
Projekt  uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Byczyny (  druk nr  23 ), 
został  jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy   „za  ”  )  zaopiniowany przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Projekt  uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Byczyny (  druk nr  23 ), 
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia.

Ad. 4. Wolne wnioski-sprawy bieżące.



Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  szkolenie  dla 
zainteresowanych radnych w zakresie analizy – czytania wieloletniej prognozy finansowej jak 
również  zmian  w  budżecie  gminy  odbędzie  się   w  dniu  09.01.2014r.,  o  godz.  13  00. 
Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  zadeklarował  pomoc  przy  wypełnianiu 
oświadczeń  majątkowych.  Z  kolei  Radny  –  Grzegorz  Bednarek  zadał  pytanie,  na  jakich 
zasadach  umarzany  jest  podatek  przez  Burmistrza.  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że 
wpływy z podatku ulegają zmianom w czasie trwania roku kalendarzowego. Osoby, którym 
umorzono podatek powyżej  kwoty 500 zł.  podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. 
urzędu do 31 maja danego roku. Następnie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i stwierdził, że 
społeczeństwo g.Byczyna z wielką niecierpliwością oczekuje spełnienia obietnic wyborczych 
obecnego  Burmistrza.  Mianowicie,  wyborcy  oczekują  wyjaśnienia  sprawy  wątpliwej 
sprzedaży budynku  ZEC-u.  Drugą dość istotną  sprawą do wyjaśnienia   jest  kwestia  zbyt 
wysokich  poborów  kierowników  w  urzędzie  i  w  jednostkach  budżetowych.  Mianowicie, 
niektórzy kierownicy zarabiają więcej lub podobnie jak Burmistrz. Powyższa kwestia winna 
być  wyjaśniona i w najbliższym czasie  załatwiona.  W takiej  sytuacji  podaje pod rozwagę 
pytanie następującej treści , jak długo jeszcze trwał będzie taki stan rzeczy,  w tak biednej 
gminie. W rozstrzygnięciu powyższej kwestii Rada jak najbardziej deklaruje swoją pomoc, 
ponieważ  tak  dłużej  być  nie  może.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w sprawie  podejrzanej  sprzedaży budynku  byłego  ZEC- u poczynione  zostały już pewne 
kroki i w najbliższym czasie będą znane już pierwsze efekty. Odnośnie składów osobowych 
i zbyt wysokich wynagrodzeń kierowników tut. urzędu i kierowników jednostek budżetowych 
Burmistrz  Byczyny  poprosił  zebranych  o  pewną  zwłokę  czasową.  Mianowicie,  początek 
przyszłego  roku,  będzie  dobrym  okresem  do  dokonania  dogłębnej  analizy  powyższych 
kwestii, tak bulwersujących wyborców. Powyższa zwłoka podyktowana jest pewną niemocą 
czasową,  ponieważ  wszystkich  bolączek  gminy,  nie  można  załatwiać  w  jednym  czasie. 
Następnie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i stwierdził, że w przypadku zbyt długiej zwłoki 
czasowej  w  załatwieniu  ww.  kwestii,  to  Rada  sama  przejmie  inicjatywę  uchwałodawczą 
i wtedy niestety Burmistrz będzie nie jako zobowiązany do realizacji powyższych zaleceń. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że wyborcy również domagają się 
zorganizowania  zaległych  i  nowych  konkursów  na  kierowników  w  tut.  urzędzie 
i  w jednostkach budżetowych.  Odnośnie obsadzania  stanowisk było  dość dużo zastrzeżeń 
i  niedomówień,  w  związku  z  powyższym  niektóre  sprawy  wymagają  nowych  rozwiązań 
i uregulowań prawnych. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że jak najbardziej jest 
za  organizowaniem  konkursów,  tam  gdzie  ich  nie  było.  Przedmiotowe  konkursy  będą 
w najbliższym czasie zorganizowane. Z kolei Radna – Jadwiga Gierczyk zadała pytanie, a jak 
ktoś  jest  dobry  na  danym  stanowisku,  to  co  wtedy.  W odpowiedzi  Radny –  Jerzy  Pluta 
stwierdził, że jak ktoś jest dobry, to na pewno wygra dany konkurs. Po wygranych wyborach, 
każdy Burmistrz dobiera sobie ludzi, co do których ma pełne zaufanie, taka jest normalność. 
Następnie  Prowadząca  obrady  zaapelowała  do  zebranych  o  pewną  zwłokę  czasową 
w załatwieniu pewnych spraw. Z kolei Radna – Jadwiga Gierczyk poinformowała zebranych, 
że  na  ul.  Sadowej  i  Klonowej  jest  plaga  szczurów.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
powyższa sprawa jest mu znana i w najbliższym czasie będzie kompleksowo załatwiona. Na 
koniec  Przewodniczący  Rady  w  imieniu  Starosty  Kluczborskiego  zaprosił  wszystkich 
zebranych na bal pn. „Gali Plastrów Miodu ”, który odbędzie się w dniu 14.02.2015r. na hali 
OSiR-u  w  Kluczborku.  Zysk  z  przedmiotowego  balu  przeznaczony  będzie  dla  osób 
chorujących na białaczkę. 



   
Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad,  Prowadzący  obrady podziękowała  zebranym  za  udział 
w  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Polityki  Gospodarczej,  Budżetu  i  Rolnictwa,  Komisji 
Rewizyjnej,  Komisji Oświaty,  Kultury,  Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie, po 
czym zamknęła posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji                  Przewodniczący Komisji           Przewodniczący Komisji

        Iwona Sobania                                   Jacek Kulisiński                        Damian Gocejna

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