
                                                     PROTOKÓŁ Nr  8/15
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 28.09.2015 roku

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

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Z-ca Burmistrza, Z-ca Skarbnika 
Gminy,  Sekretarz  Gminy,  Kierownik  Referatu  Podatków  i  Opłat,  Dyrektor  CISPOL-  u 
Polanowice.                

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) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 104 ),
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr 105).
           c) rozpatrzenia skargi na Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie  
               ( druk nr 106), 
           d) wyboru na ławników do Sadu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 
               lat 2016 – 2019 ( druk nr 107 ), 
           e) pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu ( druk nr 108 ),
           f) ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz  
               wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 109 ),
           g) likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 
               pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 110 ).
      4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015r. , w tym przez jednostki organizacyjne
           Gminy. 
      5. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy ( działalność Policji i Straży Pożarnej ).
      6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny
      7.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      8.   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)  Na  wstępie  głos  zabrała  Z-ca  Skarbnik  Gminy  i w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie gminy na 2015r.(druk  nr  104),  jak 
również  zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 2024 
( druk nr   105).  Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, dlaczego wstrzymany 
został  remont  byczyńskiego  ratusza.  Z  –ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  nie  został 
wstrzymany,  tylko  rozłożony w czasie.  Mianowicie,  w tym roku zostanie  wykonana dok. 
techniczna, a w przyszłym roku będzie fizyczny remont.   

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 104 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2015  -  2024  (  druk  nr  105)  ,  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że 
nie zgadza się z uzasadnieniem nw. uchwały w zakresie rozstrzygnięcia omawianej skargi 
przedmiotowego projektu uchwały. Mianowicie, wczytując się dokładnie w tekst omawianego 
uzasadnienia,  mimo wszystko Pani Angelina Sarnowska stwierdziła nie prawdę. Powodem 
przedmiotowego  stwierdzenia,  jest  fakt  zatrudnienia  Pani  Amelii  Kudły  na  miejsce  Pani 
Semeres  tj.  po  okresie  zakończenia  umowy  na  czas  określony.  Kontynuując  wypowiedź 
Radny – Jerzy Pluta  stwierdził,  że  Pani Dyrektor  skutecznie  zmanipulowała  opinią  Rady, 
a potem Komisji Rewizyjnej. Wg. opinii Radnego – Jerzego Pluty Pan Krzysztof Semeres 
mimo wszystko ma rację w wysuwanych opiniach i stwierdzeniach. Kontynuując wypowiedź 
Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  Pani  Dyrektor  przez  trzy  lata  nie  potrafiła  załatwić 
termosów  na  dowóz  posiłków  do  omawianego  przedszkola.  W  odpowiedzi  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  powyższa  sprawa nie  jest  przedmiotem skargi.  W tym momencie 
Przewodniczący Komisji  zaproponował powtórne omówienie powyższego tematu wspólnie 
z członkami Komisji  Rewizyjnej.  Z kolei  Radny – Marcin Altman zaproponował odbycie 
rozmowy  w  powyższej  kwestii  z  Panią  Dyrektor.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 
stwierdził,  że  powyższe  nieścisłości  będą  wyjaśnione  dogłębnie  na  posiedzeniu  Rady. 
Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego Pani Dyrektor nie przedłużyła umowy 
Pani Katarzynie Semeres, a  na kolejne dwa lata przyjęła w to miejsce Panią Amelię Kudłę. 
Powyższy zajście ma bardzo wymowny gest i nie wymaga zbędnego komentarza. Faktem jest 
to,  że  po okresie  zwolnienia  Pani  Semeres,  Pani  Kudła  pracowała  przez  okres  dwóch lat 
w omawianym przedszkolu. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że każdy dyrektor dobiera 
sobie  ludzi  wg.  własnego  uznania  i  takie  jest  prawo  w  powyższym  zakresie.  Następnie 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby rozstrzygnięcie powyższych kwestii przesunąć 
do kolejnego posiedzenia Rady. Być może na ww. spotkaniu uda się wypracować wspólne 
stanowisko  Rady  w  tak  skomplikowanej  tematyce.  W  odpowiedzi,  wszyscy  członkowie 
komisji jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ) przystali na zaproponowane rozwiązanie. 
  



d)  Przed  zaopiniowaniem kolejnego  projektu  uchwały  na  druku nr  107 Sekretarz  Gminy 
zaproponował zmianę kolejności rozpatrywanych kolejnych druków. Mianowicie, druk nr 107 
winien być drukiem nr 108, a druk nr 108 winien stać się drukiem nr 107. W dopowiedzi 
członkowie komisji jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ) przystali na zaproponowane rozwiązanie. 

Projekt  uchwały  w sprawie  pozostawienia  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika  bez  dalszego 
biegu ( druk nr 107 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

e) Projekt uchwały w sprawie wyboru na ławników do Sadu Rejonowego w Kluczborku na 
kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 108 ),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

f)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 109 w sprawie ustalenia 
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso 
Pani  Aneta  Dubowiecka  –Kierownik  Referatu  Podatków  i  Opłat  dokonała  omówienia 
wybranych zagadnień  nw. projektu uchwały. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, 
a jak będzie wyglądać powyższa sprawa w przypadku zastępstwa. W odpowiedzi Pani Aneta 
Dubowiecka  stwierdziła,  że  zastępstwo  wchodzi  w  grę,  ale  musi  być  zmieniona  w  tym 
zakresie omawiana uchwała. Na koniec Pani Aneta Dubowiecka stwierdziła, że inkasent nie 
musi być sołtysem. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  poboru  podatków  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia 
inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 109 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

g)  Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przybliżenie  omawianego  tematu. 
Następnie  głos  zabrała  Pani  Wioletta  Kardas  –  Dyrektor  CISPOL-  u  Polanowice.  I  tak, 
przedmiotowe przekształcenie CISPOL- u Polanowice w jednostkę budżetową nie spowoduje 
stagnacji  w  zakresie  poszukiwań  nowych  zleceń  i  braku  zaangażowania.  Kontynuując 
wypowiedz Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że wielu dziedzinach usług CISPOL jest nader 
konkurencyjny. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy przypadkiem przedmiotowy 
proces nie pozwoli zwiększyć gamy oferowanych usług. Pani Wioletta Kardas odpowiedziała, 
że na pewno tak. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, jakie kwoty brakuje do 
zbilansowania CISPOL-u w roku bieżącym. W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas stwierdziła, 
że  ok.  30  tys.  zł.  Następnie  Radny –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  w przypadku  omawianej 
jednostki winno być mniej fikcji, a więcej konkretów tj. zwiększenia zakresu oferowanych 
usług. W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że tak na pewno będzie. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  w  celu  przekształcenia 
w  jednostkę  budżetowego  pod  nazwą  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL 
w Polanowicach  (  druk  nr  110 ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Ad. 4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015r. , w tym przez jednostki organizacyjne
           Gminy, została przez członków Komisji przyjęta do wiadomości. 



Ad.5. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy ( działalność Policji i Straży Pożarnej ), 
zostało przez członków Komisji przyjęta do wiadomości. 

Ad.  6.  Sprawozdanie  z  działalności  międzysesyjnej  Burmistrza  Byczyny,  zostało  przez 
członków Komisji zaakceptowane. 

Ad.7. Wolne wnioski – sprawy bieżące. 
 
Brak

Ad.8. 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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