
                                                     PROTOKÓŁ Nr  2/15
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 25.02.2015 roku

                ( w godz. 11 00  –   12 10  ).

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał  Przewodniczący Komisji – Damian Gocejna, 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) zmiany uchwały ( druk nr 28 ),
          b) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie do projektu aktualizacji Planu
              Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego
              na lata 2015 i następne ( druk nr 29 ),
          c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
             ( druk nr 30 ), 
          d)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 31 ),
          e)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 32 ),
          f)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 33 ),
          g) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r. ( druk nr 34),
          g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady ( druk nr 35 ), 
          i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
             Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015
            ( druk nr 36 ), 
          j) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 
             ( druk nr 37 ), 
         k) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
             ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 38 ), 
         l) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 39 ),
        m) zmiany uchwały ( druk nr 40 ),
        n) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
            składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 41 ).



      4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      5.  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  zmiany uchwały ( druk nr 28 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b)   Na wstępie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, dlaczego w powyższej sprawie brak 
jest  dobrej  woli  ze  strony  Wojewody  Opolskiego.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że za takim,  a nie  innym stanowiskiem Wojewody Opolskiego stoją konkretne 
środki finansowe i być może z tego powodu są powyższe problemy. Na koniec Radny – Karol 
Grzyb stwierdził, że stacjonowanie ww. karetki pogotowia na terenie g.Byczyna jest nader 
niezbędne, chociażby ze względu na lokalizację tak ruchliwej trasy S-11.  

 
Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia  stanowiska Rady Miejskiej  w Byczynie  do projektu 
aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 
opolskiego na lata 2015 i następne ( druk nr 29 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)   Przed uchwaleniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 30 Radny –Marcin 
Altman  zadał  pytanie,  czy  w  każdym  przypadku  musi  być  podejmowany  przedmiotowy 
projekt uchwały. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. Z kolei Przewodniczący Komisji 
zadał pytanie, czy w powyższym przypadku należy być najemcą danego lokalu. Burmistrz 
Byczyny odpowiedział, że tak. 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu  mieszkalnego  (  druk  nr  30  ),został  jednogłośnie  pozytywnie   (  4  głosy  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie, jakiego rzędu będzie koszt planowanego remontu. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza 
odpowiedziała,  że  szacunkowo  w  granicach  2-  3  mln.zł.  Kontynuując  wypowiedz  Z-ca 
Burmistrza dodała, że nasz wkład w wys. 200 tys.zł. jest naprawdę symboliczny, w całym tym 
przedsięwzięciu.   

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk 
nr 31 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Na wstępie  Przewodniczący Komisji  zadał pytanie,  dlaczego g.Byczyna współfinansuje 
częściowe pokrycie kosztów dystrybucji wody pitnej dla dzieci dla Poradni w Kluczborku. 
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jest to powszechnie przyjęta praktyka. 



Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego 
( druk nr 32 )  ,  został  jednogłośnie pozytywnie   (  4 głosy „ za ” )  zaopiniowany przez 
Komisję.

f)  Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego 
( druk nr 33 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

g) Na wstępie Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, aby w omawianym planie pracy 
w m. marcu w pkt.2 poprawić słowo „kształtowania”  na słowo „kształcenia”. Następnie Z-ca 
Burmistrza  zaproponowała  aby  w  m.  sierpniu  w  pkt.  1  po  myślniku  dopisać„ 
z  uwzględnieniem budżetu  obywatelskiego”.  Następnie  Przewodniczący  Komisji  zarządził 
przegłosowanie  ww.  zmian  w  omawianym  planie.  Za  uwzględnieniem ww.  zmian  Radni 
jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) przegłosowali zaproponowane zmiany. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r. z wcześniej 
przegłosowaną zmianą ( druk nr 34) ,  został  jednogłośnie pozytywnie   ( 4 głosy „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

h) Na wstępie  przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 35 Z-ca 
Burmistrza  poprosiła  o  naniesienie  zmian  w  załączniku  nr  1  do  ww.  projektu  uchwały. 
Mianowicie, w pkt. 2 należy poprawić jednostkę kontrolowaną z PSP Biskupice na CISPOL 
Polanowice, ponadto w pkt.7 w tematyce należy poprawić rok 2014 na 2015r. Kontynuując 
wypowiedź Z-ca Burmistrza poprosił o naniesienie zmian w zał. nr 2 w pkt.2 . Mianowicie, 
w tematyce należy poprawić nazwę z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. na ZGK 
Sp.z.o.o.  Następnie  Z-ca  Burmistrza  poprosiła  o  naniesienie   zmiany  zapisu  zawartego 
w pkt.8 Mianowicie, z „ działalności gminnej spółki wodnej” na „ realizacje zadań gminy 
w  zakresie  melioracji  ”.  Następnie  Z-ca  Burmistrza  poprosiła  zebranych  o  naniesienie 
poprawek w zał. nr 3 do niniejszego projektu uchwały. Mianowice, w pkt.1 ww. załącznika 
należy  wykreślić  „  z  podziałem  na  subwencje  i  środki  własne,  inne”  .  Kontynuując 
wypowiedź  poprosiła  zebranych  o  wykreślenie   końcówki  zadania  w  pkt.6  tj.  „  oraz 
zapoznanie się z budżetem placówki ” . Na koniec Z –ca Burmistrza  poprosiła o wykreślenie 
z pkt.7 „ SP Kostów ” .  Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do przegłosowania 
zaproponowanych  zmian  przez  Z-cę  Burmistrza.  Zaproponowane  zmiany  przez  Z-ce 
Burmistrza, zostały jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.
     
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rady  z  wcześniej 
przegłosowanymi  zmianami  (  druk  nr  35  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

i)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie,  ile  osób  będzie  liczyć  komisja  alkoholowa.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że 7 osób. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy w dużym stopniu 
zmienił się skład osobowy komisji. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie bardzo. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk 
nr 36 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



  
j)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej ( druk nr 37 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.
                                                                                                                                                    k
) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 38 w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty Z-ca Burmistrza zaproponowała, żeby w § 1, ust. w pkt.1,2,3 wykreślić słowo „ brutto” 
, ponieważ w ww. stawkach nie ma należnego podatku Vat. Z kolei Radny – Marcin Altman 
zadał  pytanie,  gdzie  odprowadzane  są  odpady  segregowane.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  do CISPOL-u Polanowice.  Następnie  Radny –  Janusz Pustkowski  zadał 
pytanie, czy nie powinno być rozgraniczenia cenowego wywozu nieczystości, w przypadku 
nie jednakowej częstotliwości wywozu. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie, ponieważ 
płaci się przede wszystkim za gotowość wywozu. Na koniec Radny – Marcin Altman zadał 
pytanie,  czy  kontrolowana  jest  w  jakiś  sposób  zasadność  wypłacanych  zasiłków  przez 
byczyński OPS. Burmistrz Byczyny odpowiedział,  że tak, ale ogólnie sprawa powyższych 
zasiłków i tak budzi wiele kontrowersji. 

Zaproponowane zmiany zgłoszone przez Z-cę Burmistrza zostały jednogłośnie pozytywnie 
( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję. 
                                                                                                                                                    
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z wcześniej przegłosowanymi zmianami ( druk 
nr 38 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

l) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 39 Radny –Karol Grzyb 
zadał pytanie, czy przedmiotowy teren przeznaczony będzie pod potrzeby urządzenia placu 
zabaw. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że tak. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 
39 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

m) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 40 Z-ca Burmistrza 
zakomunikowała zebranym, że zmianie ulega kwota zobowiązania finansowego gminy.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 40 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

n) Na wstępie Z-ca Burmistrza poprosiła zebranych, aby z załącznika do niniejszego projektu 
uchwały  wykreślić  tabele  D.4  dot.  danych  personalnych  danego  podatnika.  Następnie 
Przewodniczący  Komisji  przystąpił  do  przegłosowania  zaproponowanej  zmiany. 
Zaproponowana  zmiana  dot.  wykreślenia  tabeli  D.4  z  załącznika  do  niniejszego  projektu 
uchwały, została jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 41 ) z wcześniej 
przegłosowaną zmianą, został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.



Ad.4 Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, w jakim czasie posprzątany będzie nowy 
park. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w przyszłym tygodniu. Z kolei Radny – Marcin 
Altman  zadał  pytanie,  kto  i  dlaczego  tak  fatalnie  sprząta  byczyńskie  targowisko.  Z  –ca 
Burmistrza  odpowiedziała,  że  powyższe  zadanie  wykonuje  LKS  Hetman  Byczyna.  Za 
powyższą  czynność  pobiera  50%  zebranej  opłaty  targowej.  Następnie  Z-ca  Burmistrza 
poinformowała  zebranych,  że  g.Byczyna  nie  posiada  aktualnej  strategii  gminy,  co  jest 
niewątpliwie dużym minusem. Wg. wstępnego rozeznania, kwota wykonania przedmiotowej 
strategii wynosić będzie ok.200 tys.zł. Kończąc wypowiedź Z-ca Burmistrza stwierdziła, że 
w najbliższym  czasie  będzie  skierowane  zapytanie  do  Radnych  w  sprawie  ewentualnego 
uruchomienia procesu opracowania przedmiotowej strategii.   

Ad.5. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 
po czym zamknął posiedzenie.

                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                      Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

                                                                                         Damian Gocejna

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