
                                                     PROTOKÓŁ Nr  7/15
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 25.08.2015 roku

                ( w godz. 10:00   –  11 : 40  ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Burmistrz  Byczyny,  Z-ca  Burmistrza,  Skarbnik 
Gminy, Sekretarz 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 5 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  ( 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) przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo Wodne ( druk nr 93), 
           b) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie   
             ( druk nr 94),
           c) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bojko na Dyrektora Ośrodka Pomocy 
               Społecznej w Byczynie ( druk nr 95), 
          d) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
              gruntowych ( druk nr 96 ), 
          e) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla
             Gminy Byczyna ( druk nr 97 ), 
          f) zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 
              2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ( druk nr 98 ),  
           g) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 99 ),
           h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr   100).
           i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 101 ), 
           j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 102 ),
          k) zmiany Uchwały Nr XVIII/111/07 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
              zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce ( druk nr 103 ).
      4. Realizacja inwestycji na terenie gminy. Potrzeby i zamierzenia. Wstępne zamierzenia 
          do budżetu gminy na 2016r. z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego – informacja 
          ustna  Z-cy Burmistrza.
      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)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie,  czy aby w tym przypadku nie chodzi o zmianę sposobu finansowania powyższego 
przedsięwzięcia.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  tak,  w  powyższym  przypadku,  to 
samorządy musiały by realizować zadania z zakresu melioracji.
  
Projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia  apelu  o odrzucenie  zapisów projektu  ustawy Prawo 
Wodne ( druk nr 93), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

b)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  nw.  druku  Sekretarz  Gminy 
stwierdził,  że  powodem  ponownego  podjęcia  niniejszego  projektu  uchwały  jest  zmiana 
klasyfikacji  prawnej  w  powyższym  zakresie.  Mianowicie,  wg.  wcześniejszej  interpretacji 
prawnej powyższa uchwała nie wymagała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego,  w  chwili  obecnej  wymaga,  stąd  kolejna  próba  uchwalenia  przedmiotowego 
projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania  i  wysokości  diet  radnych Rady Miejskiej 
w Byczynie  ( druk nr 94), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy „ za ”, 
1 głos  „ wstrzymujący się ”) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
osobiście brała udział w obradach Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie. Mianowicie, po 
wnikliwym  przeanalizowaniu  całej  dokumentacji  z  całą  odpowiedzialnością  można 
stwierdzić, że powyższa skarga jest bezzasadna. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, 
czy  aby  na  pewno  Pani  Dyrektor  OPS-u  zrobiła  wszystko  co  w  jej  mocy  w  powyższej 
sprawie.  Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że wg. opinii  mieszkańców g.Byczyna 
atmosfera  w  OPS-ie  nie  jest  za  ciekawa.  W odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
w powyższym przypadku podjęte zostały już pewne kroki i ustalenia, ale o przedmiotowych 
ustaleniach powiadomi w późniejszym czasie. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bojko na Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 95), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych ( druk nr 96 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Z-ca Burmistrza zakomunikowała 
zebranym, że omawiany regulamin został dostosowany do aktualnych potrzeb w uzgodnieniu 
z  Hydrokomem  Kluczbork.  Najprawdopodobniej  we  wrześniu  będzie  dokonany  wpis 
w KRS-ie i od tego momentu powstanie nowa spółka. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał 



pytanie,  jakie  są  obecnie  nastroje  w  ZGK  Sp.z.o.o.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że 
w miarę dobre. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzenia 
ścieków dla  Gminy Byczyna  (  druk  nr  97  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
ponowna procedura w powyższym zakresie podyktowana jest zmieniającymi się przepisami 
prawa w powyższym zakresie. Mianowicie, nadzór prawny Wojewody Opolskiego stwierdził, 
że zapisy prawne zawarte w nw. projekcie uchwały na druku nr 98 winne być zawarte we 
wcześniejszej uchwale w zakresie zasad gospodarowania nieruchomościami, stąd powyższa 
regulacja prawna. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ( druk nr 98 ), 
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

g)  Na  wstępie  głos  zabrała  Skarbnik  Gminy  i w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie gminy na 2015r. jak również zmiany 
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 202 4 ( druk nr   100). 
Z kolei Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że przedłuży się i podróży się  remont hali sportowej 
przy byczyńskim gimnazjum. Powodem przedmiotowego stwierdzenia jest zwiększony zakres 
robót.  W  konsekwencji  powyższych  działań  zmieni  się  również  sposób  finansowania 
przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Przewodniczący  Komisji  zadał  pytanie,  o  jaki  okres 
wydłuży  się  omawiany  remont.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
najprawdopodobniej potrwa to końcówka roku, ale płatność przesunięta będzie na początek 
przyszłego  roku.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  w  którym  to  budynku 
w  Jakubowicach  będzie  wymieniany  piec  co.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że 
w gminnym - budynku socjalnym. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że istnieje pilna 
potrzeba  zadania  w  zakresie  naprawy  obwarowań  –  murów  obronnych.  Mianowicie, 
przedmiotowe zadanie wymaga poszerzenia zakresu robót, chociażby w zakresie wykonania 
dodatkowego odwodnienia wód opadowych z byczyńskiego rynku. Kontynuując wypowiedź 
Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że jest w trakcie przygotowań budowy nowej 
świetlicy wiejskiej we wsi Chudoba. Mianowicie, obecna świetlica wiejska jest w fatalnym 
stanie pod każdym względem i naprawdę nie opłaci się jej nadal remontować.  Na koniec 
Z-ca Burmistrza stwierdziła, że do realizacji ww. przedsięwzięcia przystąpimy w przyszłym 
roku. 
 
Projekt  uchwały w sprawie  zmian  w budżecie  gminy na 2015 rok (  druk nr  99 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

h) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2015  -  2024  (  druk  nr  100)  ,  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

i) Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, o jaki to teren chodzi w omawianym 
projekcie  uchwały.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  teren  zlokalizowany  przy 



ul.Paruszowickiej naprzeciw nowych bloków. Najprawdopodobniej będzie tam zlokalizowany 
tartak i budynek mieszkalny. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 101 ) , został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

j)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie  nieruchomości  (  druk nr 102 ), 
został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

k) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/111/07 Rady Miejskiej w Byczynie 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce ( druk nr 103 ), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad 4. Realizacja inwestycji na terenie gminy. Potrzeby i zamierzenia. Wstępne zamierzenia 
do budżetu gminy na 2016r. z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego – informacja ustna 
Z-cy Burmistrza. 

Przedmiotowa tematyka została omówiona podczas objaśniania zmian w budżecie gminy na 
2015r  i wieloletniej prognozy finansowej g.Byczyna na lata 2015- 2024.  

Ad.5. Wolne wnioski – sprawy bieżące

W wolnych wnioskach na wstępie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i przystąpił do omawiania 
pisma wniesionego przez Panią Dorota Torba. Kontynuując wypowiedz  Radny – Jerzy Pluta 
stwierdził, że osobiście zna tą Panią i z całą odpowiedzialnością stwierdził, że sytuacja Pani 
Doroty Torby jest nie do pozazdroszczenia,  wręcz fatalna.  Następnie Radny – Jerzy Pluta 
zadał pytanie,  dlaczego pracownicy OPS-u nie docierają do osób potrzebujących pomocy. 
Mianowicie, OPS został powołany i stworzony w powyższym zakresie. Następnie Radny –
Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie,  dlaczego CISPOL Polanowice nie interesuje się swoimi 
podopiecznymi po zakończeniu aktywizacji zawodowej. W tym konkretnym przypadku tak 
było,  żaden z  pracowników CISPOL-u nie  zainteresował  się  sytuacją  Pani  Doroty Torby. 
Z  kolei  Przewodniczący  Komisji  zadał  pytanie,  czy  sprawa  skargi  na  Panią  Dyrektor 
Publicznego  Przedszkola  w  Byczynie  jest  zasadna.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  jest  bezzasadna,  ponieważ  sprawa  wykazana  w  ww.  skardze  leży 
w kompetencji  Pani  Dyrektor  i  ogólnie  przyjętej  polityki  gminy  w powyższym  zakresie. 
Następnie  Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie,  kiedy udostępniony będzie raport  z kontroli 
przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Byczynie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, 
że w najbliższym czasie, ponieważ niektóre kwestie wymagają jeszcze dopracowania. Z kolei 
Z-ca Burmistrza rozdała zebranym pisma dot. niedoszacowania oświaty na terenie g.Byczyna. 
Z powyższej informacji wynikało w sposób jednoznaczny, że przedmiotowe niedoszacowanie 
wynosi ok.500 tys.zł. Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, jaki jest powód tak 
wielkiego  niedoboru  finansowego  w  oświacie.  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  od 
początku  roku  uczulała  dyrektorów  placówek  oświatowych  w  zakresie  racjonalnego 
gospodarowania  posiadanymi  finansami,  ale  oni  po  prostu  nie  reagują,  a  wręcz  realizują 
zadania  nie  wykazane  w  budżecie.  Z  kolei  Z-ca  Burmistrza  dodała,  że  sytuacja 
w  powyższym  zakresie  jest  nie  wesoła  i  wymaga  natychmiastowej  reakcji,  chociażby 
w zakresie  cięcia  wydatków.  Na koniec Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że również 



należy  się  liczyć  ze  skutkami  suszy,  które  skutkować  będą  licznymi  zwolnieniami 
i odroczeniami w ratach podatku.                 

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;


	                                                     PROTOKÓŁ Nr  7/15

