
                                                              Protokół Nr 40/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 26.06.2012r.
                                                        (  w godz.1030 –  1120  )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Burmistrz  Byczyny,  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 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. Z-ca Burmistrza poprosiła zebranych o uwzględnienie zmiany porządku 
obrad w postaci  uwzględnienia  dodatkowego projektu chwały na druku nr 193 w sprawie 
regulaminu  udzielenia  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów 
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Byczyna.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący 
Komisji  przystąpił  do  przegłosowania  zaproponowanej  zmiany.  Zaproponowana  zmiana 
została przegłosowana jednogłośnie  ( 5 głosów „ za „ ) zaopiniowany przez Komisję. Nowy 
porządek obrad z wcześniej przegłosowaną zmianą został przyjęty  jednogłośnie ( 5 głosów 
„ za „ )  zaopiniowany przez Komisję.

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

            a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2011 rok wraz
               ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (druk nr 184 ),
              - zapoznanie z zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 26 marca 2012r.
               w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
               Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
               wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r.
           b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium 
               z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r. ( druk nr 185 ),
              - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
              przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
              Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
          c) zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő 



              ( druk nr 186 ),
          d) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu 
              zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 187 ),
          e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 188 ), 
          f) zmiany uchwały ( druk nr 189 ),
          g)przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji ( druk nr 190)
          h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  191  ),
           i )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  192  ), 
      4. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.
      5. Zapoznanie się z problemami poszczególnych sołectw, wykorzystanie środków 
           unijnych.     
      6.  Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny.
      7.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      8.  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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2011 rok wraz
               ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (druk nr 184 ),
              - zapoznanie z zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 26 marca 2012r.
               w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
               Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
               wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r.
           b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium 
               z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r. ( druk nr 185 ),
              - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
              przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
              Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
          c) zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő 
              ( druk nr 186 ),
          d) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu 
              zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 187 ),
          e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 188 ), 
          f) zmiany uchwały ( druk nr 189 ),
          g)przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji ( druk nr 190)
          h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  191  ),
           i) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  192  ), 

     j) zmiany uchwały ( druk nr 193 ),



4. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.
      5. Zapoznanie się z problemami poszczególnych sołectw, wykorzystanie środków 

    Unijnych.
      6. Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny.
      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) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 
2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (druk nr 184 ),
został  jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „za” )  zaopiniowany przez Komisję.

b)  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Byczyny–  Panu  Ryszardowi 
Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r.( druk nr 185), 
został zwykłą większością głosów ( 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się” ) pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed  zaopiniowaniem omawianego  projektu  uchwały  Radny-  Robert  Świerczek  zadał 
pytanie, z czym wiąże się zawarcie przedmiotowego aktu partnerstwa i jakie środki finansowe 
potrzebne będą na utrzymanie omawianego partnerstwa. Kończąc wypowiedz Radny – Robert 
Świerczek stwierdził, że kasa urzędu świeci pustkami  i zadał pytanie, czy stać nas na takie 
rozwiązania. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że dzięki omawianemu partnerstwu 
poznamy się nawzajem, a ponadto wymienimy się doświadczeniami na temat funkcjonowania 
demokracji.  Odnośnie  finansowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia  Z-ca  Burmistrza 
stwierdziła,  że  omawiane  zadanie  realizowane  będzie  po  minimalnych  kosztach.  Z  kolei 
Radny-  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  ma  bardzo  duże  wątpliwości  ,  co  do  zasadności 
zawarcia omawianego partnerstwa.  

Projekt uchwały w sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą 
Csókakő (  druk nr  186 ),  nie  został  zwykłą  większością  głosów (  2  głosy „za”,  3  głosy 
„wstrzymujące się” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
dzięki podpisaniu omawianego porozumienia uda się zaoszczędzić 20%  kwoty przewidzianej 
na oświetlenie uliczne.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia 
procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 187 ), 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „za” ) zaopiniowany przez Komisję.



e)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 188 Skarbnik Gminy 
w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła skonsolidowany bilans Gminy Byczyna.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk 
nr 188 ) ,został  jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „za” )  zaopiniowany przez Komisję. 

f)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 189 Skarbnik Gminy 
w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła przedmiotowy projekt uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 189 ), został  jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „za” )  zaopiniowany przez Komisję.

g)  Projekt  uchwały  w  sprawie   przekazania  środków  finansowych  dla  Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu ( druk nr 190 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów 
„za” )  zaopiniowany przez Komisję. 

h) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 191 Przewodniczący 
Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie 
gminy  na  2012r.  na  druku  nr  192.  Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy 
i wyczerpujący omówiła proponowane zmiany oraz oprosiła o naniesienie zmian w ostatnim 
załączniku WPF.   
                       
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2012-2025  (  druk  nr   191   ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „za”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

i) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ( druk nr 192 ), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „za” )  zaopiniowany przez Komisję.

j)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z-ca  Burmistrza  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówiła zakres przedmiotowej uchwały, jak również zasadność 
jej podjęcia. 

Projekt uchwały zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej 
o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Byczyna 
(druk nr 193 ),został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „za” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4  Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej od 16 marca 2012 do 
15 czerwca 2012 zostało jednogłośnie  pozytywnie ( 5 głosów „za” ) przyjęte przez członków 
Komisji.

Ad.5  Zapoznanie  się  z  problemami  poszczególnych  sołectw,  wykorzystanie  środków 
Unijnych.  Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że powyższa tematyka  została szczegółowo 
omówiona i przedyskutowana podczas odbytej sesji objazdowej.



Ad.6  Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny.

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  powyższa  sprawa  winna  być  przeanalizowana 
i dokładniej sprawdzona, ponieważ niektóre przytoczone fakty nie miały miejsca. Pozostali 
członkowie komisji przystali na takie rozwiązanie.   

Ad.7  Sprawa Pana Białeckiego dotycząca zakupu strzelnicy w Byczynie.

Na wstępie Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, dlaczego w Byczynie nie może powstać 
i  funkcjonować strzelnica  z  prawdziwego zdarzenia.  Burmistrz  Byczyny odpowiedział,  że 
może ale równocześnie podkreślił, że kilka lat wstecz została już sprzedana polowa strzelnicy 
na rzecz Pana Białeckiego. Z kolei Radny – Robert Świerczek zadał pytanie, czy są jakieś 
przeciwwskazania  w  ponownym  uruchomieniu  omawianego  obiektu.  W  przypadku 
ponownego uruchomienia przedmiotowego obiektu, jakie środki generował by w skali roku. 
Burmistrz Byczyny odpowiedział , że nie jest w stanie określić wymagalnej kwoty. Następnie 
Burmistrz  Byczyny  dodał,  że  omawiany teren nie  posiada  na dzień  dzisiejszy aktualnego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego.  W  związku  z  powyższymi  faktami  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  sprawa  ewentualnego  zakupu  omawianego  terenu  winna  być 
przesunięta w czasie. Z kolei członkowie Komisji Rewizyjnej przystali na takie rozwiązanie. 

Ad.7  Wolne wnioski- sprawy bieżące.

Na wstępie głos zabrał Radny- Robert Świerczek i przybliżył sprawę bezpańsko biegających 
psów po terenie g.Byczyna. W związku z powyższym, czy nie można coś w tym zakresie 
przedsięwziąć. Burmistrz Byczyny odpowiedział,  że w omawianej sprawie czynione są już 
odpowiednie kroki. Następnie Radna- Róża Kaniewska zadała pytanie, dlaczego w ostatnim 
czasie  na  terenie  miasta  palą  się  lampy  oświetlenia  ulicznego.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że najprawdopodobniej przeprowadzane były prace konserwacyjne oświetlenia 
ulicznego. 

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;


