
                                                     PROTOKÓŁ Nr  6/15
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 22.06.2015 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, Z – ca Skarbnika.               

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 5 osobowy skład ), że komisja może podejmować prawomocne opinie i ustalenia.

Przed  przystąpieniem  do  omawiania  kolejnego  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji 
zadał pytanie, czy nie wykorzystane środki z funduszu sołeckiego na dany rok nie przepadają. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził,  że tak, ale w przypadku Sarnowa były inne 
ustalenia z poprzednimi włodarzami. Mianowicie, wg. tych ustaleń sołectwo Sarnów miało 
przyrzeczone,  że  jak uzbierają  konkretną kwotę na ww. funduszu,  to będą mogli  dokupić 
dodatkowe pomieszczenia świetlicy wiejskiej ( po byłym sklepie ) oraz uruchomić remont 
ww. obiektu. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że powyższe rozwiązanie nie jest zgodne 
z obowiązującym prawem. W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że tak,  ale takie 
były  wcześniejsze  ustalenia  i  należałoby  dotrzymać  wcześniej  przyrzeczonego  słowa. 
Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, dlaczego wbrew wcześniejszym ustaleniom 
nie dokonano rozbicia poszczególnych zadań w WPF-ie i planowanych zmianach w budżecie 
gminy na 2015r.W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że powyższe rozwiązanie, jest 
raczej nie wykonalne ze względów technicznych. Z kolei Przewodniczący Komisji stwierdził, 
że powyższe rozwiązanie proponowane było już kilkukrotnie i nie było wtedy mowy o jakiś 
problemach technicznych. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w powyższej kwestii 
wypowiadał się również Radca Prawny i nie widział przeszkód w powyższym rozwiązaniu  tj. 
w wykazaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych osobno. Z kolei Skarbnik Gminy zadała 
pytanie,  jakie  w  powyższym  zakresie  Radni  widzą  rozwiązanie.  W odpowiedzi  Radny  – 
Marcin  Altman  stwierdził,  że  każde  zadanie  winno  być  wykazane  osobno.  Kontynuując 
wypowiedź Radny – Marcin Altman stwierdził, że obecne rozwiązania w powyższej kwestii 
są  nie do przyjęcia.  Mianowicie,  w chwili  obecnej  albo przyjmujemy wszytko,  albo nic. 
Z kolei Radny –  Karol Grzyb stwierdził, że powiększenie świetlicy wiejskiej we wsi Sarnów, 
a w następstwie remont nie ma najmniejszego sensu. Powodem powyższego stwierdzenia jest 
fakt  niegospodarności  mieszkańców  wsi  Sarnowa.  Mianowicie,  w  latach  poprzednich 
zabiegali  o  uruchomienie  boiska  sportowego,  co  też  się  stało.  Następnie  boisko  zarosło 
i w ogóle nic się tam nie dzieje. W powyższym przypadku może być podobnie i naprawdę nie 
warto przeznaczać środków na powyższy cel. Z kolei Przewodniczący Komisji zadał pytanie, 
w  jakim  stanie  technicznym  jest  omawiany  obiekt.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza 
stwierdziła, że w bardzo złym, wymaga generalnego remontu włącznie z przełożeniem dachu. 
Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że w ostatnim czasie za bardzo odchodzimy od 
zaplanowanych  zadań  i  zaczynamy  spełniać  pewnego  rodzaju  zachcianki.  Mianowicie, 
realizujemy  nie  zaplanowane  wydatki  w  postaci  ;  zakupu  auta  strażackiego  dla  OSP 
Jakubowice, budowy boiska lekkoatletycznego przy PSP Byczyna, rozbudowy strażnicy OSP 
w  Roszkowicach,  zakup  pieca  co.  dla  CISPOL-u  w  Polanowicach  itp.  Kontynuując 
wypowiedź  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  czy  uchwalony  budżet  gminy  na  2015r. 
udźwignie powyższe obciążenia. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższe 
wydatki  realizowane  są  w  ramach  wygospodarowanych  oszczędności  i  nie  ma  żadnego 
zagrożenia w zakresie utrzymania dyscypliny budżetowej. Z kolei Z-ca Burmistrza dodała, że 
planowany  remont  świetlicy  wiejskiej  we  wsi  Sarnów wykonywany  będzie  z  wszelkiego 



rodzaju  dofinansowań  zewnętrznych  i  za  bardzo  nie  obciąży  budżetu.  Kontynuując 
wypowiedz  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  ten  rok  jest  ostatni  w  zakresie  realizacji 
wcześniejszych  zobowiązań  i  zapewnień  starej  władzy  w  ramach  tzw.  ciągłości  władzy, 
w postaci  odkładania  niewykorzystanych  środków z  funduszu sołeckiego  na  kolejne  lata. 
Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, jakiego rzędu wynosi dofinansowanie z zakresu 
realizacji funduszu sołeckiego. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że  ok. 50 tys.zł. 
Następnie  Z-ca Burmistrza zaapelowała do zebranych o przegłosowanie zaproponowanych 
zmian  w  budżecie  gminy  na  2015r.,  chociażby  na  możliwość  uruchomienia  wszelkiego 
rodzaju  prac   projektowych  w  zakresie  budowy  dróg  i  innych  przedsięwzięć.  Powodem 
takiego  stanowiska  Z-cy  Burmistrza  jest  fakt  uruchomiania  kolejnych  programów 
pomocowych  w  zakresie  współfinansowania  wszelkiego  rodzaju  przedsięwzięć.  I  tak, 
g.Byczyna nie jest przygotowana do ubiegania się o powyższe dofinansowania, chociażby że 
względu na brak stosownych dok. projektowych. Następnie Przewodniczący Komisji zadał 
pytanie,  na  jaki  cel  przewidziana  jest  kwota  42  tys.zł.  wykazana  po  stronie  BIGS-u. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że ww. środki przeznaczone będą 3 miesięczne 
utrzymanie  omawianego  podmiotu,  do  momentu  uzyskania  kolejnego  dofinansowania 
zewnętrznego.  Następnie  Przewodniczący  Komisji  zaproponował  odrzucenie  projektu 
uchwały na druku nr 84, chociażby z powodu nie rozbicia poszczególnych zadań w formie 
osobnych załączników. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że nie widzi możliwości 
technicznych w powyższym zakresie, ponadto do tej pory było to tak praktykowane. Z kolei 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że skoro tak było, to wcale nie znaczy, że tak nadal musi 
być.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  dodał,  że  nie  można  wszystkich  zagadnień 
przegłosowywać  jednym  głosem.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  omawiane 
zagadnienie jest dosyć kłopotliwe. W tym momencie Przewodniczący Komisji przeszedł do 
rozpatrywania kolejnego pkt. obrad.      

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  ( 5  głosów  „ za ” ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco :

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

             a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
                budżetu gminy za 2014 rok (  druk nr 76 ),
               - zapoznanie z zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca   
                 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
                 gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego  
                 Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna 
                 Radzie  Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
                 - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                 Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r., 
                 - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
                 wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r.  
              b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi
                   absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r. ( druk nr 77),
                   - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 



                  Burmistrzowi Byczyny absolutorium.   
              c) zaproszenia do osiedlania się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury
                  repatriacyjnej dwuosobowej rodziny polskiego pochodzenia ( druk nr 78 ),
              d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
                  składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
                 ( druk nr 79 ),  
              e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
                  gruntowych ( druk nr 80 ), 
               f) zasad ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu 
                  ( druk nr 81 ), 
               g) sprostowania omyłki pisarskiej ( druk nr 82 ),    
               h)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
                    2015 - 2024 ( druk nr  83 ),  
               i) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 84 ),
              j) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 85 ).
      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)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały  
  
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (  druk nr 76 ),  został  jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b)  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Byczyny  –  Panu  Robertowi 
Świerczkowi  absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  Gminy  Byczyna  za  2014r.(  druk 
nr 77), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący 
się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c) Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlania się na terenie Gminy Byczyna w 
ramach procedury repatriacyjnej dwuosobowej rodziny polskiego pochodzenia ( druk nr 78 ),
, został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  położonej  na  terenie 
Gminy  Byczyna  (  druk  nr  79  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 
nieruchomości  gruntowych ( druk nr 80 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.



f)  Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  ustanowienia  ograniczonych  praw  rzeczowych  - 
służebność  przesyłu  (  druk  nr  81  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

g)  Projekt  uchwały  w  sprawie  sprostowania  omyłki  pisarskiej  (  druk  nr  82  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

h) Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy  i wyczerpujący omówiła planowane 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024 (druk nr 
83),  jak  również  zmiany  w  budżecie  gminy  na  2015r.(  druk  nr  84  ).  Następnie 
Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że w przypadku przegłosowywania zmian w budżecie 
gminy  na  2015r.  w  formie  zadaniowej,  to  zaproponowany  WPF  nie  będzie  współgrać. 
Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  tak.  Następnie  Z-ca  Burmistrza  zaproponowała 
przegłosowanie zaplanowanych zmian w budżecie  gminy na 2015r. w formie zadaniowej, 
w  związku  z  powyższym  zmiany  w  WPF-ie  nie  będą  współgrać  i  w  chwili  obecnej 
wypadałoby  odstąpić  od  przegłosowania  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  83. 
W odpowiedzi Przewodniczący Komisji przystał na tak zaproponowane rozwiązanie. 

i) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 84 ), został 
poddany głosowaniu zadaniowemu. 

Dział 600
Budowa drogi w Biskupicach                                                                            - 5 głosów „ za ”
Budowa drogi w Ciecierzynie                                                                            - 5 głosów „ za ”
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach                                                - 5 głosów „ za ”
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach  
w kierunku Pszczonek                                                                                        - 5 głosów „ za ”
Przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach                                                     - 5 głosów „ za ”
Przebudowa  ulic  :  I  etap  ulica  400  –  lecia  Bitwy  pod  Byczyną,  Mickiewicza,  Sadowa, 
Słowackiego II etap ulica Kościuszki wraz z łącznikiem do Klonowej, III etap Chrobrego, 
Klonowa                                                                                                             - 5 głosów „ za ”

Dział 750
Komputeryzacja gminy                                                                                      - 5 głosów „ za ”
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    - 5 głosów „ za ”

Dział 801
Zakup kotła parowego do stołówki przy PP w Byczynie                                  - 5 głosów „ za ”

Dział 852 
Pomoc społeczna                                                       - 4 głosy „ za”, 1 głos „ wstrzymujący się” 

Dział 921
Zakup lokalu w Sarnowie                                          - 2 głosy „ za ”,  3 głosy „ przeciw „
                           

                                                                              



Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy 
kredyty są w pasywach. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk 
nr 85 ) , został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4. Wolne wnioski – sprawy bieżące

W wolnych wnioskach na wstępie głos zabrał Radny – Janusz Pustkowski i zadał pytanie, czy 
w ramach remontu elewacji budynku mieszkalnego we wsi Kostów nie można by uwzględnić 
świetlicy  wiejskiej.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  sprawdzi  powyższe 
zagadnienie  i na posiedzeniu Rady udzieli  odpowiedzi na powyższe zagadnienie.   Z kolei 
Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, kiedy w końcu będą zamontowane lampy oświetleniowe 
we wsi Jakubowice. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w najbliższym czasie. 

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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