
                                                             Protokół Nr 32/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 28.03.2012r.
                                                        (  w godz.13 30 – 14 30  )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Z-ca  Burmistrza  Byczyny,  Sekretarz  Gminy, 
Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika.
              
 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji – Jacek Kulisiński  witając 
przybyłych  radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  po  czym  w  oparciu  o  listę  obecności 
stwierdził ( udział wziął 4 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.  Porządek  obrad  został  przyjęty 
jednogłośnie  ( 4 głosy „ za „ ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

a) wyodrębnienia /nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
               Byczyna na 2013r ( druk nr 161 ),    
            b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Ewangielicko-  
                Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja     
                w Byczynie  ( druk nr 162 ),
            c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej
                w Biskupicach  na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. Jana 
                Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 163 ), 

             d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii  

                w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego     

                w Roszkowicach ( druk nr 164 ), 

           e)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej  

               w Kostowie  na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka  

               w Miechowej ( druk nr 165 ), 



           f) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 166 ),
           g) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  167),
           h) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 
               przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna       
              ( druk nr 168 ).
      4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w 2011r.
      5.  Stan infrastruktury sportowej na terenie g.Byczyna, dostępność i frekwencja.
      6.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

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)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Radny  –  Robert  Świerczek 
zakomunikował  zebranym,  że Rada Sołecka  wsi Roszkowice  przekazała  5  tys.zł  na rzecz 
szkoły, a gmina w zamian zmniejszyła dotację dla tej placówki. Następnie Radny – Robert 
Świerczek  zadał  pytanie,  czy  Rady  Sołeckie  przestrzegają  zasady  wydatkowania 
przedmiotowego  funduszu.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  ogólnie  tak,  z  małymi 
wyjątkami.  Kontynuując  wypowiedz  Radny  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  Burmistrz 
Byczyny winien na bieżąco monitorować wnioski Rad Sołeckich i w miarę potrzeby odrzucać 
niekompletne  wnioski.  Z kolei  Z-ca Burmistrza stwierdziła,  że znajomość zagadnienia,  ze 
strony sołtysów, z roku na rok wzrasta. Następnie Radna – Jolanta Rudziewicz zadała pytanie, 
jaką prowizję kasują sołtysi, w przypadku inkasa podatku. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że 
6%. od kwoty zebranej. 

Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna 
na 2013r ( druk nr 161 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

b)  Na wstępie  Radny –Sławomir  Nędza zadał  pytanie,  czy są  jakieś  zmiany w podziale 
przedmiotowych środków. Z-ca Burmistrza Byczyny odpowiedział, że tak, chociażby zmiana 
nastąpiła  w przypadku Pana Janusza  Jasińskiskiego,  ponieważ nie  złożył  w wymagalnym 
terminie kompletnego wniosku. Z kolei Radny – Zdzisław Biliński zadał pytanie, czy były 
jakieś wątpliwości przy podziale przedmiotowych środków. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, 
że tak, w przypadku Biskupic i Byczyny.     
                                                                                                                                                Proj
ekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Ewangelicko - 
Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja  w Byczynie 



( druk nr 162 ),  został  jednogłośnie pozytywnie   (  4 głosy  „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

c) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej w Biskupicach  na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 163 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej 
Parafii w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego w Roszkowicach 
(  druk nr  164 ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  4  głosy „  za  ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję.

e)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Z-ca Burmistrza zakomunikowała 
zebranym,  że w przypadku Miechowej  kwota jest  nieco większa,  ponieważ Rada Sołecka 
przekazała kwotę 2 tys.zł. na planowany remont wykazany w omawianym projekcie uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej  w Kostowie  na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka 
w Miechowej ( druk nr 165 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

f) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 166 Przewodniczący 
Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie 
gminy  na  2011r.  na  druku  nr  167.  Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący  omówiła  proponowane  zmiany.  Na  koniec  Skarbnik  Gminy  poprosiła 
o  naniesienie  poprawki  w  §  3,  mianowicie  powyższa  kwota  winna  być  większa  o  1  zł, 
pozostałe kwoty nie ulegają zmianie. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, co tak 
naprawdę  wydarzyło się, z tą wodą w Biskupicach i Kochłowicach w ostatnim czasie. Pani 
Burmistrz  odpowiedział,  że  najprawdopodobniej  ktoś  uruchomił  stary nieczynny  hydrofor 
i wtłoczył  starą wodę z dużymi ilościami bakterii coli, azotynów i azotanów. Przewodniczący 
Komisji zadał kolejne pytanie, czy tym zdarzeniem zajęły się organy ścigania. Pani Burmistrz 
odpowiedział, że nie. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził,  że powyższe 
zdarzenie jest bardzo ciężko udowodnić, ze względu na specyfikę. Następnie Pani Burmistrz 
zakomunikowała,  że  do skażonej  wody dodano dużą ilość  chloru,  celem wyeliminowania 
skażenia mikrobiologicznego. Z kolei Przewodniczący Komisji zadał pytanie, a może Sanepid 
byłby  w  stanie  zlokalizować  sprawcę  przedmiotowego  skażenia.  Pani  Burmistrz 
odpowiedziała, że Sanepid był na miejscu kilku krotnie, ale nie był w stanie zlokalizować 
sprawcy.                                                                                            



Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011  –  2025  (  druk  nr   166),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  4  głosy  „za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

g)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ( druk nr 167 ), został 
zwykłą jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „ za ”  ) zaopiniowany przez Komisję.

h)  Na wstępie  przed  zaopiniowaniem przedmiotowego  projektu  uchwały  Radny –  Robert 
Świerczek  stwierdził,  że  powyższy  projekt  uchwały  jest  nie  zgodny  z  obowiązującym 
prawem. Mianowicie, nie może być częściowego zwolnienia i poza tym zwolnienie nie jest 
tożsame  z  ulgą.  Kończąc  wypowiedz  Radny  –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  w  w/w 
projekcie wykazana jest ulga, a nie zwolnienie. W odpowiedzi pracownik tut. urzędu Pani 
Aneta Dubowiecka stwierdziła, wg. jej zdania i opinii radcy prawnego,  przedmiotowy projekt 
uchwały jest poprawny. Kończąc wypowiedz stwierdziła, że powyższe zwolnienie obliczane 
będzie w stosunku do powierzchni. 

Projekt uchwały w sprawie , nie został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 4 głosy 
„  przeciw ”  ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad. 4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w 2011r, zostało przez 
członków Komisji przyjęte jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za ” ).

Ad. 5.  Stan infrastruktury sportowej na terenie g.Byczyna, dostępność i frekwencja.  
 
Na wstępie głos zabrał Radny –Robert Świerczek i stwierdził, że omawiana informacja jest 
bardzo  uboga  i  nie  zawiera  takich  danych  jak,  kosztów  utrzymania  i  ilości  osób 
korzystających z tych obiektów. Z kolei Radna – Jolanta Rudziewicz stwierdziła, że ostatnio 
wyczytała  w  NTO,  że  gminy,  które  nieprawidłowo  korzystają  z  obiektów  sportowych, 
zmuszone są zwracać dotacje unijne. Pani Burmistrz odpowiedziała, że w naszej gminie, nie 
będzie takich sytuacji. Następnie Radny – Robert Świerczek stwierdził, że bardzo drażliwą 
kwestią  w  naszym  przypadku,  jest  kwestia  niewykorzystanego  sztucznego  lodowiska. 
Mianowice, powyższe lodowisko świeci pustkami, może by w jakiś sposób rozpropagować 
ten obiekt, chociażby poprzez uruchomienie wypożyczalni łyżew. Pani Burmistrz stwierdziła, 
że omawiane lodowisko jest wybudowane zgodnie z obowiązującymi normami,  a problem 
tkwi,  w  kwestii  należytego  naostrzenia  łyżew.  Kończąc  wypowiedz  Radny  –  Robert 
Świerczek  stwierdził,  że  środków  na  sport  brakuje,  a  kompleks  sportowy  w  Proślicach, 
generować będzie dość duże środki. Z kolei Pani Burmistrz stwierdziła, że mamy za dużo 
obiektów sportowych, w stosunku do liczby ludności. 

Stan infrastruktury sportowej  na  terenie  g.Byczyna,  dostępność  i  frekwencja,  został  przez 
członków Komisji przyjęty jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za ” ).

  



Ad. 6.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, 
Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przez  Radnych  przyjęte 
jednogłośnie  ( 4 głosy  „ za ” ).

Ad. 7  Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na  wstępie  Rana-  Róża  Kaniewska  zadała  pytanie,  kiedy  rozpocznie  się  kanalizacja  wsi 
Roszkowice. Pani Burmistrz odpowiedziała, że przedmiotowa inwestycja, jest już w trakcie 
realizacji.  Następnie  Radna –  Róża  Kaniewska stwierdziła,  że  z  związku z  tą  inwestycją 
mieszkańcy muszą uiszczać dość duże opłaty adiacenckie. Pani Burmistrz odpowiedziała, że 
tak  się  dzieje  w  każdym  przypadku,  ponieważ  każde  dodatkowe  urządzenie  wpływa  na 
zwiększenie  wartości  danej  działki.  Na  koniec  Radny  –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że 
należałoby się  bardzo poważnie zastanowić nad wyznaczeniem miejsc  przeznaczonych  do 
spacerowania  z  psami.  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  powyższa  sugestia,  będzie 
w najbliższym czasie rozważona.   

Ad. 8.  Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 
po czym zamknął posiedzenie.

                                                                                                                  Przewodniczący  
                                                                                                                Komisji Rewizyjnej 
                                                                                                          Rady Miejskiej w Byczynie 

                               Jacek Kulisiński

Protokolant :
Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;


