
                                                     PROTOKÓŁ Nr  5/15
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 25.05.2015 roku

                ( w godz. 10:00   –  11 : 30  ).

   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 witając przybyłych Radnych 
oraz przedstawicieli Urzędu, po czym w oparciu o listę obecności stwierdził (udział bierze 
cały 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” ). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

            a) przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań
             z zakresu usuwania azbestu z Renu Gminy Byczyna przy udziale funduszy 
             uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
             w roku 2015. ( druk nr 68 ),
          b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 
              bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk nr 69 ), 
          c)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 2024 ( druk nr  70 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr  71),
          e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
              Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy 
              Brzozowej ( druk nr 72 ),
           f) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
               gruntowych ( druk nr 73 ),
           g) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
              ( druk nr 74 ). 
      4. Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach i zwolnieniach 
          w podatkach gminnych w 2014r. 
      5. Funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami. 
      6. Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      7. Zakończenie posiedzenia



Przed zaopiniowaniem omawianych projektów uchwały na sale obrad przybył Radny – Jerzy 
Pluta, w związku z powyższym w dalszej części obrad Komisja obradowała w 5 – osobowym 
składzie. 
                                                                                                                                  
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 Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
w n/w projekcie uchwały zawarte są wszystkie niezbędne elementy niezbędne do usunięcia 
azbestu z terenu g.Byczyna. W przedmiotowej sprawie wykonana była wcześniej niezbędna 
inwentaryzacja,  a po uchwaleniu poniższego projektu uchwały przystąpimy do fizycznego 
usuwania azbestu. 
  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 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 
2015. ( druk nr 68 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

b) Na wstępie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że g.Byczyna nie posiadała stosownej regulacji 
w  n/w  zakresie,  w  związku  z  powyższym  należało  powyższe  niedopatrzenie   naprawić. 
Z kolei  Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że warunki w schronisku we wsi .Sierosławice są 
fatalne  i  należałoby coś  w powyższym zakresie  zrobić.  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że 
powyższa  uwaga  będzie  bardzo  poważnie  potraktowana  i  na  pewno  zweryfikowana. 
Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  dlaczego  w  powyższym  zakresie 
korzystamy  z  usług  lekarza  weterynarii  z  Kluczborka.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza 
stwierdziła,  że  nasi  lokalni  weterynarze  nie  byli  zainteresowani  świadczeniem 
przedmiotowych usług.   
  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk nr 69 ), 
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)   Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy  i wyczerpujący omówiła planowane 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024 (druk nr 
70 ),  jak również zmiany w budżecie gminy na 2015r.( druk nr 71 ). Następnie Radny – Jerzy 
Pluta  zadał  pytanie,  co  to  za  wyrok  sądowy  wykazany  w  planowanych  zmianach. 
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że chodzi o zrealizowany kompleks parkowy tj. 
staw i korty tenisowe. W omawianym zadaniu został zwiększony zakres robót, za który gmina 
nie zapłaciła, w związku z powyższym Wykonawca oddał sprawę do sądu i w konsekwencji 
przedmiotowy wyrok. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy dużo jeszcze mamy 
takich spraw. Burmistrz  Byczyny odpowiedział,  że  dużo,  ale  przy tym dodał,  że  niektóre 
sprawy sądowe  trwają  latami.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  czy  będzie 
zgłoszenie  do  prokuratury  w  sprawie  zrealizowanego  zamówienie  dot.  stawu  i  parku. 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  w  odpowiednim  czasie.  Kontynuując  wypowiedz 
Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie , czy podwyżki płac w OPS-ie są zasadne i ile wynosi 



średnie wynagrodzenie w ww. jednostce. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że jak najbardziej 
uzasadnione, ponieważ pracownicy OPS-u zarabiają najniższą krajową  i od kilku lat nie mieli 
należnych regulacji płac. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, z jakiego tytułu są 
przekazywane  środki  na  wynagrodzenia  do  podległych  placówek  oświatowych.  Skarbnik 
Gminy odpowiedziała, że na wynagrodzenia oraz na przygotowanie stosownych warunków 
pracy w ww. jednostkach. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, czy my aby nie za dużo 
wydajemy na różnego rodzaju zadania nie przewidziane w budżecie gminy na 2015r. Z-ca 
Burmistrza stwierdziła, że budżet gminy jest bardzo elastyczny, nad którym na bieżąco się 
pracuje.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  czy  dobrym  posunięciem  było 
wyprowadzenie  obsługi  księgowej  do  szkół.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  bardzo 
dobrym, ponieważ przedmiotowe rozwiązanie wymusi na dyrektorach jednostek oświatowych 
poprawę  systemu  zarządzania  i  większe  poczucie  gospodarności  w  całym  tego  słowa 
znaczeniu. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie,  czy nikt oprócz jego osoby nie 
widzi problemu związanego z oświatą na terenie g.Byczyna.  Z-ca Burmistrza odpowiedziała, 
że problem związany z systemem oświaty jest powszechnie znany, ale jak na razie nie udało 
się  wypracować  konkretnego  rozwiązania.  Problem  jest,  optymistycznie  szacując,  to 
15  nauczycieli  w  ZSGLiZ  w  Byczynie  jest  poważnie  narażonych  zwolnieniem.  Z  kolei 
Skarbnik Gminy dodała, że nie rozumie jednej rzeczy,  liczba uczni systematycznie maleje, 
a nauczycieli nie. Taki stan rzeczy na dłużą metę, nie jest możliwy, chociażby pod względem 
finansowym. Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, ilu miesięczną i jakiego rzędu 
odprawę otrzymała była Z-ca Burmistrza. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że trzy miesięczną 
w  wysokości  ok.30  tys.zł.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  z  jakiego  tytułu 
przesuwane  są  środki  z  urzędu  na  Ośrodek  Kultury  w  Byczynie.  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała,  że  powodem  powyższego  przesunięcia  jest  fakt  uiszczenia  wszystkich 
rachunków  związanych  z  organizacją  zlotu  piłkarzy  weteranów. 
przez  Ośrodek  Kultury  w  Byczynie.  Następnie  Radny  -  Karol  Grzyb  zadał  pytanie  dot. 
celowości  rozbudowy strażnicy  strażackiej  we wsi  Roszkowice.  W odpowiedzi  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  powyższa  rozbudowa  realizowana  będzie  ze  środków  własnych 
strażaków  ochotników,  bez  angażowania  środków  gminnych  w  powyższą  rozbudowę. 
Kontynuując wypowiedz Radny – Karol Grzyb stwierdził, że powyższa rozbudowa winna być 
wstrzymana, a w trybie pilnym winna być uruchomiona rozbudowa strażnicy we wsi Kostów. 
Powodem  takiego  stwierdzenia  jest  fakt  uczestnictwa  Kostowa  w  krajowym  systemie 
ratownictwa drogowego. Z –ca Burmistrza  stwierdziła,  że  skoro istnieje  taka potrzeba,  to 
w trybie pilnym zorganizowanie zostanie spotkanie ze strażakami ochotnikami w m.Kostów. 
Radny – Karol Grzyb przystał na powyższe rozwiązanie i obiecał, że pomoże przy organizacji 
powyższego spotkania. Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że na budowie kompleksu 
świetlicowego  jest  dług  w  wys.  118  tys.zł.  W  przypadku  pomyślnej  egzekucji  ww. 
zobowiązania,  powyższy  problem  sam  się  rozwiąże,  ponieważ  będzie  za  co  powyższą 
strażnicę wybudować. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata   2015 -  2024 (  druk  nr   70  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr  71), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



e)  Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 72 Z-ca Burmistrza 
wyjaśniła zebranym istotę rzeczy zawartą w n/w projekcie uchwały. Mianowicie, w trakcie 
uchwalania planu na omawianym terenie wkradł się błąd polegający na zlokalizowaniu drogi 
na jednej z działek budowlanych. Powyższy projekt uchwały niweluje powyższy błąd. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Byczyna  w  części  dotyczącej  przebiegu  drogi  gminnej  osiedlowej 
w obrębie ulicy Brzozowej ( druk nr 72 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.
                                                                                                                                  
f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych ( druk nr 73 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

g)  Przed zaopiniowaniem n/w projektu uchwały Z-ca Burmistrza wytłumaczyła zebranym 
potrzebę  uchwalenia  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Przedmiotowy  projekt  uchwały 
uruchamia  procedurę  wyboru  nowych  ławników  na  kadencję  2016  –  2019  do  Sądu 
Rejonowego w Kluczborku. 

Projekt uchwały w sprawie powołania  zespołu do przedstawienia opinii  o kandydatach na 
ławników ( druk nr 74 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

Ad.4.  Informacja  Burmistrza  o umorzeniach  oraz o zastosowanych  ulgach i  zwolnieniach 
w podatkach gminnych w 2014r, została przez członków Komisji przyjęta do wiadomości 

Ad.5. Funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami, została przez członków 
Komisji przyjęta do wiadomości 

Ad.6. Wolne wnioski:

W wolnych wnioskach na wstępie głos zabrał Radny – Marcin Altman i zadal pytanie, na 
jakim  etapie  jest  proces  przejęcia  ZGK  Sp.z.o.o.  w  Byczynie.  W odpowiedzi  Burmistrz 
odpowiedział, że w trakcie, najprawdopodobniej w m sierpniu będzie finał przedmiotowego 
przejęcia.  Z  kolei  Radny –  Damian  Gocejna zadał  pytanie,  czy  sprawa nieprawidłowości 
wykrytych w byłym PMR Kolonia Długa została zgłoszona do prokuratury. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższa sprawa będzie zgłoszona do prokuratury w dniu 
dzisiejszym.  

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

                                                                                         Damian Gocejna

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