
                                                     PROTOKÓŁ Nr  9/15 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 26.10.2015 roku 

                 ( w godz. 11:00
   
–  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, Kierownik Referatu Podatków i Opłat.               

 

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 3 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  ( 3  głosy  „ za ” ).  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych ( druk nr 115 ),  

           b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 116 ), 

           c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 117), 

           d) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy  

           Byczyna ( druk nr 118 ),  

           e) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu  

            mieszkalnego ( druk nr 119 ),  

            f) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu  

            mieszkalnego ( druk nr 120 ). 

      4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności szkół i przedszkola w Gminie Byczyna   

           z uwzględnieniem osiąganych wyników sprawdzianu  po szkole.  

      5.   Realizacja zadań gminy w zakresie melioracji 

      6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

      7.   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: 

 

Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Przewodniczący Komisji zadał pytanie, 

czy przedmiotowy projekt uchwały dot. przedłużenia dotychczas dzierżawionej 

nieruchomości. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak.  



a) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 115 ),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku Pani Aneta 

Dubowiecka – Kierownik Referatu Podatków i Opłat stwierdziła, że generalnie podatki 

pozostają na tym samym poziomie poza jednym wyjątkiem w zakresie stawki podatku dot. 

kwalifikowanego materiału siewnego. Na koniec Przewodniczący Komisji stwierdził, że 

bardzo dobrze się stało, że podatki pozostają na tym samym poziomie.  

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 

116 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

c) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku Pani Aneta 

Dubowiecka – Kierownik Referatu Podatków i Opłat stwierdziła podobnie jak w poprzednim 

przypadku, że generalnie stawki podatkowe pozostają na tym samym poziomie poza dwoma 

wyjątkami w zakresie obniżki obowiązujących stawek w br. W odpowiedzi Przewodniczący 

Komisji stwierdził, że bardzo dobrze, ponieważ obowiązujące stawki są i tak dużym 

obciążeniem dla lokalnych przedsiębiorców.  

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

( druk nr 117), został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna ( druk nr 118 ) Radny – Jerzy Pluta zadał 

pytanie, czy prawdą jest, że wszystkie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

będą na nowo zawarte. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że tak. Następnie Radny 

– Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie, czy w takim przypadku będzie należało na nowo składać 

nowe dokumenty w powyższym zakresie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie wszystkie, 

ale na pewno będą w jakiś tam sposób weryfikowane.  

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków dla Gminy Byczyna ( druk nr 118 ),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy                                              

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

e) Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy lokale wykazane w nw. projekcie 

uchwały na druku nr 119, 120 będą sprzedawane na rzecz dotychczasowych najemców. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż 

lokalu mieszkalnego ( druk nr 119 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż 

lokalu mieszkalnego ( druk nr 120 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 



 

Ad.4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności szkół i przedszkola w Gminie Byczyna                             

z uwzględnieniem osiąganych wyników sprawdzianu  po szkole.  

 

Na wstępie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego w omawianym sprawozdaniu, nie ma 

zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Byczynie. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że przedmiotowa kontrola nie jest w żaden sposób 

powiązana z wyżej omawianym tematem przedmiotowego sprawozdania. Kontynuując 

wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że protokoły z wszystkich kontroli zamieszczone 

są na BIP-ie tut. urzędu i są ogólnie dostępne.  

 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności szkół i przedszkola w Gminie Byczyna                             

z uwzględnieniem osiąganych wyników sprawdzianu  po szkole, zostało przez członków 

komisji pozytywnie zaakceptowane.  

 

Ad.5.  Realizacja zadań gminy w zakresie melioracji. 

 

Na wstępie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że po ostatniej zmianie zarządu Spółki Wodnej                    

w Byczynie, działania w zakresie melioracji w bardzo znaczący sposób się poprawiły. Gołym 

okiem widać postępy prac w powyższym zakresie. Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził, 

że warto by się było zastanowić nad wsparciem finansowym ww. podmiotu.  

 

Ad. 6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Przewodniczący Komisji ustosunkowując się do rozliczenia finansowego 

Zlotu Piłkarzy weteranów zadał pytanie, czy Hetman Byczyna rozliczył się z przyznanej 

dotacji na organizację ww. zlotu. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 

nie, ponieważ jest to stowarzyszenie, które rządzi się odrębnymi prawami. Następnie 

Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy Skarbnik Gminy zgadza się z przedmiotowym 

rozliczeniem. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma wyboru, po prostu takie są 

koszty. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że do niego nie przemawia 

przedmiotowe rozliczenie, ponieważ jest za mało szczegółowe. Kontynuując wypowiedz 

Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że niektóre kwoty wyraźnie są przesadzone.                                   

W odpowiedzi Skarbnik Gminy po raz kolejny odpowiedziała, że takie są po prostu 

koszty. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że być może obecna forma 

przedmiotowego zlotu uległa dezaktualizacji i wymaga nowej szaty - formy 

organizacyjnej. W powyższym przypadku mamy trochę czasu do namysłu, chociażby ze 

względu na planowany remont stadionu w przyszłym roku. Reasumując powyższe fakty,                          

w przyszłym roku nie będzie zlotu, a najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości 

skupimy się tylko i wyłącznie na dniach byczyny. Na koniec Przewodniczący Komisji 

poprosił o przygotowanie sprawozdania – zestawienia w zakresie pozyskanych środków       

finansowych z unii od początku roku.      

 

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; 


