
                                                 PROTOKÓŁ Nr  11/15 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                  Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 14.12.2015 roku 

                 ( w godz. 10:00   –  10: 45  ). 

 

    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, 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 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. Burmistrz Byczyny zaproponował uzupełnienie porządku obrad                         

o dodatkowy projekt uchwały w sprawie nadania z dniem 1 stycznia 2016 roku statutu 

jednostce budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 

( druk nr 137 ). Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do przegłosowania 

zaproponowanej zmiany porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie nadania                     

z dniem 1 stycznia 2016 roku statutu jednostce budżetowej pod nazwą Centrum 

Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 137 ). Zaproponowana zmiana 

została przegłosowana przez Radnych jednogłośnie ( 3 głosy  „ za ” ). Nowy porządek  

obrad z wcześniej przegłosowaną zmianą został przyjęty przez Radnych jednogłośnie                        

( 3 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) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,  

           przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form  

           wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb  

           i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( druk nr 135),  

           b) zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 136 ). 

      4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

      5.  Zakończenie posiedzenia 

 

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie : 

          a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,  

           przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form  

           wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb  

           i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( druk nr 135),  

           b) zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 136 ), 

           c) nadania z dniem 1 stycznia 2016 roku statutu jednostce budżetowej pod nazwą  

           Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 137 ). 

      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: 

 

Przed zaopiniowaniem n/w projektu uchwały na druku nr 135 na salę obrad przybył 

Radny – Jerzy Pluta, w związku z powyższym w dalszej części komisja obradowała                  

w 4 – osobowym składzie.  

  

a) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 135 w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy 

przedmiotowy projekt uchwały podejmowany jest po raz pierwszy. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że nie, stosowna uchwała w tym zakresie już była, a obecnie rozpatrywany  

projekt uchwały dostosowywany jest do aktualnego stanu prawnego w powyższym 

zakresie.  

 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych                            

i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych                     

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz 

tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( druk nr 135),  

został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy  i wyczerpujący omówiła planowane 

zmiany w budżecie gminy na 2015r.( druk nr 136).  Z kolei Burmistrz Byczyny dodał, że                    

w ramach planowanych zmian przewiduje się również wykonanie dokumentacji 

projektorowej pn. Budowa remizy strażackiej w Kostowie. Kontynuując wypowiedz 

Burmistrz Byczyny stwierdził, że w przypadku wybudowania przedmiotowego obiektu OSP 

Kostów będzie mogło wejść w krajowy system ratownictwa drogowego. Powyższe 

rozwiązanie będzie bardzo korzystne, ponieważ w takim przypadku sprzęt ppoż.                        

w większości przypadków refundowany będzie przez  Ministra Spraw Wewnętrznych                     

i Administracji.  Ponadto obecna strażnica mieści w pomieszczeniach KOSTROL-u i tak                  

w sumie nie wiadomo jak długo jeszcze będzie można korzystać z gościnności Pana 

Prezesa w powyższym zakresie. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że wcześniej 

przedstawione dane są prawdziwe, ale zanim MSWiA zacznie łożyć środki na 

przedmiotowe przedsięwzięcie, to najpierw omawianą strażnicę należy doposażyć we 

własnym zakresie, a dopiero potem będzie można liczyć na omawiane dofinansowanie. 

Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy OSP Paruszowice nie mogłoby 

również przystąpić do omawianego sytemu. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 

że można by powyższą propozycję rozważyć.  Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, 

że przystąpienie danej jednostki do omawianego systemu jest na pewno odciążeniem 

gminy w zakresie finansowania, ale w powyższym zagadnieniu jest jedna rzecz. 

Mianowicie, w danym systemie mogą być tylko dwie, trzy jednostki z terenu danej gminy. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta zakomunikował zebranym, że  OSP Jakubowice w br. 

otrzymało wsparcie finansowe w wys. 7.800,00 zł od MSWiA.    

                                                                                                                                                          

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 136 ),  został 

jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

c)  Na wstępie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy w myśl omawianego statutu 

CISPOL Polanowice będzie mógł odśnieżać miasto. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 

tak. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy gmina będzie mogła rozliczać CISPOL.                   



W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że tak, ale do tej również miał taką 

możliwość. Następnie Radny - Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie, kto powołuje Dyrektora 

CISPOL—u. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, ze zgodnie                                              

z zaproponowanym  regulaminem Burmistrz. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał kolejne 

pytanie, czy dany dyrektor CISPOL-u będzie zainteresowany poszukiwaniem 

oszczędności. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak.                                                                                                                                                                           

 

Projekt uchwały w sprawie ) nadania z dniem 1 stycznia 2016 roku statutu jednostce 

budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 

137 ),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy zostało już naprawione ogrodzenie 

przy kortach tenisowych w parku. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że sprawdzi powyższe 

zagadnienie. Z kolei Radny – Janusz Pustkowski zadał pytanie, dlaczego przy okazji 

remontu budynku wspólnoty we wsi Kostów, nie został otynkowany budynek świetlicy 

wiejskiej. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że zainteresuje się powyższym wnioskiem                          

i postara się uruchomić stosowne kroki w tym zakresie. Następnie Radny – Jerzy Pluta 

podziękował Burmistrzowi Byczyny, za tak sprawne uzupełnienie oświetlenia drogowego 

we wsi Jakubowice. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta poprosił                                         

o skuteczne wyegzekwowanie podatku śmieciowego we wsi Jakubowice. Mianowicie, od 

dłuższego czasu, ktoś systematycznie podrzuca śmieci na przystanek autobusowy.                    

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że egzekucja omawianego podatku czyniona 

jest na bieżąco, ale w powyższym przypadku są dość duże zatory płatnicze i oczywiście 

problemy z tym związane. Na koniec Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, w jaki sposób 

można wyegzekwować porządek na opuszczonych nieruchomościach we wsi Jakubowice. 

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że zagadnienie jest dość skomplikowane, 

chociażby ze względu na prywatną własność, która jest rzeczą świętą.    

 

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; 


