
                                                              Protokół Nr 38/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 25.05.2012r.
                                                        (  w godz.9 30 – 10 15  )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Z-ca Burmistrza Byczyny,  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.  Z-ca  Burmistrza  poprosiła  zebranych  o  zamianę  kolejności 
rozpatrywania dwóch projektów uchwał tj. druku nr 178 na 182 i na odwrót. Następnie Z-ca 
Burmistrza poprosiła również o uwzględnię dodatkowego projektu uchwały na druku nr 183 
w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII 
Promocja  integracji  społecznej  ,  Działanie  7.1  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji 
Poddziałania  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy 
społecznej  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  W  związku  z  powyższym 
Przewodniczący  Komisji  przystąpił  do  przegłosowania  zaproponowanych  zmian. 
Zaproponowane zmiany zostały przegłosowane  jednogłośnie   (  5  głosów „ za „  ).  Nowy 
porządek  obrad  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami,  został  przyjęty  jednogłośnie 
( 5 głosów „ za „ ). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

            a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania 
              ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna  
              ( druk nr 173 ),
           b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 174 ),
           c) rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny ( druk nr 175 ),
           d) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny
               ( druk nr 176 ),
           e) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą :” Mój Rynek     
               w Byczynie „ w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich



               i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie 321.321. Podstawowe usługi dla 
              gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
              2007 – 2013 ( druk nr 177 ),
           f) zmiany uchwały ( druk nr 178 ),
           g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  179  ),
            h )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  180 ), 
            i)  zmiany uchwały ( druk nr 181 ), 
            j)przystąpienia  Gminy  Byczyna/Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL
               w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji   
               projektu pod nazwą: ”Twoje życie-nasza wspólna sprawa”; Priorytet: VII. Promocja 
               Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
               sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja społeczna   
               i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu 
              Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 182 ).
      4. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.Byczyna – oferty Ośrodka Kultury 
          i PSP, PP.
      5.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      6.   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) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania 
              ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna  
              ( druk nr 173 ),
           b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 174 ),
           c) rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny ( druk nr 175 ),
           d) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny
               ( druk nr 176 ),
           e) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą :” Mój Rynek     
               w Byczynie „ w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich
               i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie 321.321. Podstawowe usługi dla 
              gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
              2007 – 2013 ( druk nr 177 ),
            f)przystąpienia  Gminy  Byczyna/Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL
               w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji   
               projektu pod nazwą: ”Twoje życie-nasza wspólna sprawa”; Priorytet: VII. Promocja 
               Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
               sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja społeczna   
               i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu 
               Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 178 ).



           g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  179  ),
            h )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  180 ), 
            i)  zmiany uchwały ( druk nr 181 ), 
            j) zmiany uchwały ( druk nr 182 ),
           k) przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII 
              Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 i upowszechnianie aktywnej integracji 
              Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
              pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 183 ).
      4. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.Byczyna – oferty Ośrodka Kultury 
          i PSP, PP.
      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)  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego 
funkcjonowania  ratownictwa  medycznego  na  terenie  powiatu  kluczborskiego  i  gminy 
Byczyna ( druk nr 173 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

b) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego ( druk nr 174 ),  został  jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

c) Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny za 
bezzasadną ( druk nr 175 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 3 głosy  „ za ”, 
1 głos „ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza 
Byczyny  za  bezzasadną  (  druk  nr  176  ),  został  zwykłą  większością  głosów  pozytywnie 
( 3 głosy  „ za ”,1 głos „ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Przed  zaopiniowaniem omawianego  projektu  uchwały  Radna –Róża  Kaniewska zadała 
pytanie,  kto  sfinansuje  omawiane  przedsięwzięcie.  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że 
w 2014r. będzie wolne miejsce w WPF-ie na w/w przedsięwzięcie. Następnie Radna - Róża 
Kaniewska stwierdziła, że sprawa hali sportowej jest nie załatwiona, droga na zalew jest nie 
załatwiona, a decydujemy się na tak poważną inwestycję. Kończąc wypowiedź Radna- Róża 
Kaniewska wyraziła poważne obawy, czy aby na pewno stać nas na w/w inwestycję. 
  



Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą :” 
Mój Rynek  w Byczynie „ w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich
i  różnicowanie  gospodarki  wiejskiej,  Poddziałanie  321.321.  Podstawowe  usługi  dla 
gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013 
( druk nr 177 ),  został  jednogłośnie pozytywnie   (  4 głosy  „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

f) Na wstępie Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest to bardzo dobry projekt, ponieważ 
finansowany jest w 100%. Z kolei Skarbnik Gminy dodała, że w ramach w/w projektu będzie 
600 uczestników. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Byczyna/Centrum  Integracji  Społecznej 
CISPOL w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji   
projektu  pod  nazwą:  ”Twoje  życie-nasza  wspólna  sprawa”;  Priorytet:  VII.  Promocja 
Integracji  społecznej;  Działanie:  7.2.  Przeciwdziałanie  wykluczeniu i  wzmocnienie  sektora 
ekonomii  społecznej;  Poddziałanie:  7.2.1  Aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 
( druk nr 178 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosów  „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

g) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 179 Przewodniczący 
Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie 
gminy  na  2012r.  na  druku  nr  180.  Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy 
i wyczerpujący omówiła proponowane zmiany.   

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 –  2025 (   druk  nr   179),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  4  głosy  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

h)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  180 ), został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

i)  )   Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  (  druk  nr   181 ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 4  głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

j)  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały   (  druk  nr   182  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Przed zaopiniowaniem projektu uchwały na druku nr 183 na sale obrad przybyła Radna – 
Jolanta Rudziewicz, w związku z powyższym w dalszej części obrad Komisja obradowała 
w 5 – osobowym składzie. 

Z kolei Radny – Robert Świerczek zadał pytanie, co mianowicie te osoby będą wykonywać. 
Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że głównie prace porządkowe.



k)  Projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pn.  Razem ku przyszłości 
w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 i upowszechnianie 
aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 183 ), został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4  Organizacja  wypoczynku  letniego  na  terenie  g.Byczyna  –  oferty  Ośrodka  Kultury 
i PSP, PP.

Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  skoro  Ośrodek  Kultury  wyliczył  ze 
uruchomienie sztucznego lodowiska kosztować będzie 10 tys. zł, to może by warto przekazać 
w/w środki. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że może nie będzie takiej potrzeby, 
ponieważ doposażenie w/w lodowiska zostało już uwzględnione w projekcie unijnym dot. 
zagospodarowania kompleksu sportowego. Radny – Władysław Buła zadał pytanie, dlaczego 
w  PSP  Biskupice,  nie  ma  żadnych  zajęć  w  okresie  wakacyjnym.  Z-ca  Burmistrza 
odpowiedziała,  że widocznie nie było takiego zapotrzebowania.  Kończąc wypowiedź Z-ca 
Burmistrza stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie porozmawia z Panią Dyrektor. 

Organizacja  wypoczynku  letniego  na  terenie  g.Byczyna  –  oferty  Ośrodka  Kultury 
i PSP, PP została przez członków Komisji pozytywnie zaakceptowana.

Ad. 5   Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Brak

Ad. 6.  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;


