
                                                                Protokół Nr 46/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 25.09.2012r.
                                                        (  w godz.1330 –  1420  )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Z-ca  Burmistrza  Byczyny,  Skarbnik  Gminy, 
Sekretarz Gminy.
              
 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.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący 
Komisji przystąpił do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad, został przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 5 głosów „ za „ ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

            a) rozpatrzenia skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza 
               Byczyny (  druk nr 200 ),
           b) zmiany uchwały (dot.opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna, druk nr 201), 
           c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  202),
           d )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr   203 ), 
           e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
               w Byczynie ( druk nr 204 ), 
      4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012.
      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)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Radny  –  Robert  Świerczek 
stwierdził, że nie bardzo rozumie toku myślenia Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa 
w przedmiotowej   sprawie. Następnie Radny – Robert Świerczek  zadał pytanie,  o co tak 
w sumie chodzi, z tym ośmieszaniem urzędu. Czy chodzi tu o Radnych, czy o służby Pana 
Burmistrza. Z-ca Burmistrza stwierdziła, że najprawdopodobniej o służby Pana Burmistrza. 
Z kolei Radna –Róża Kaniewska stwierdziła, że w ogóle nie poczuwa się do żadnej winy 
w w/w sprawie. Na koniec Przewodniczący Komisji stwierdził, że dużym nieporozumieniem 
było nie rozpatrzenie w/w skargi w pierwotnym terminie. 
  
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa 
na Burmistrza Byczyny (  druk nr 200 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

b)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Pan  Przemysław  Mączka   - 
Kierownik Referatu Współpracy i Promocji zakomunikował zebranym, że powodem zmiany 
przedmiotowej uchwały, jest nowe podejście do spraw demografii.  
                                                                                                                                                Proj
ekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (dot.  opracowania  Strategii  Rozwoju  Gminy 
Byczyna,  druk nr 201), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

c) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 202 Przewodniczący 
Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie 
gminy  na  2012r.  na  druku  nr  203.  Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący  omówiła  proponowane  zmiany.  Z  kolei  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie, z jakiego tytułu g.Byczyna nie otrzyma należnych 100 tys.zł  w br. Skarbnik Gminy 
odpowiedziała, że w/w środki miały wpłynąć od Starosty Kluczborskiego na modernizację 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  Polanowicach  i  Jakubowicach.  Na  koniec  Z-ca 
Burmistrz stwierdziła, że w/w środki zostaną przekazane w przyszłorocznym budżecie.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr  202 ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów„ za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  203 ), został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, o jakie konkretnie mieszkania chodzi 
w omawianym projekcie uchwały. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że o nowo wybudowane 
mieszkania w Jakubowicach. Następnie Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że w w/w lokalach 
muszą zamieszkiwać min.3 osoby oraz musi być ustalona odpowiednia odpłatność.   



Projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt 
w mieszkaniach chronionych w Byczynie ( druk nr 204 ), został  jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4.  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  sprawozdania  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie,  czy  tegoroczny  budżet  nie  jest  przypadkiem  zagrożony.  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała, że jak wpływy pokryją się z planem, to będzie dobrze. Kończąc wypowiedz 
Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  istniej  duże  niebezpieczeństwo  w postaci  nie  wykonania 
planowanych przychodów. 

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2012,  zostało  przez  członków Komisji 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ).

Ad.5 Wolne wnioski - sprawy bieżące.

Na wstępie  Przewodniczący Komisji odczytał pismo od Państwa Marii i Adama Pawlaków 
dot.  pozbawienia  możliwości  podłączenia  się  do  sieci  wodociągowej  we  wsi  Biskupice. 
W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  w/w  sprawa  winna  być  skierowana  wg. 
kompetencji  do załatwienia  tj.  do służb Burmistrza.  Z kolei  wszyscy członkowie  Komisji 
Rewizyjnej  przystali na takie rozwiązanie. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał treść 
pisma  -  skargi  na  Radnego  Władysława  Bułę  skierowanego  do  Przewodniczącego  Rady. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Radnego  –  Władysława  Bułę  o  udzielenie 
wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. I tak, głównym powodem napisania skargi przez Pan 
Sołtysa wsi Kochłowice, jest nieprawidłowa gospodarka finansami sołeckim z jego strony. 
Następnie  Radny – Władysław Buła stwierdził,  że  Pan Arkadiusz Ostrowski  w ogóle nie 
nadaje się na tak zaszczytne stanowisko tj. sołtysa. Jest człowiekiem niegospodarnym i nader 
rozrzutnym w przypadku wydatkowania środków sołeckich.  Kończąc wypowiedz Radny – 
Władysław  Buła  stwierdził,  że  zna  konkretnie  przypadki  wydatkowania  środków  bez 
pokrycia. Na koniec Radny Władysław Buła stwierdził, że powodem złożenia przedmiotowej 
skargi jest jego dociekliwość w w/w sprawach i chęć prawidłowego rozliczenia w/w srodków. 
Z  kolei  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  w  rozstrzygnięcie  w/w  sporu  winne  być 
zaangażowane inne organy, a nie Wysoka Rada. Na koniec Z-ca Burmistrza stwierdziła, że na 
posiedzeniu Wysokiej Rady obecny będzie Radca Prawny i na pewno w tej sprawie zabierze 
głos i wyjaśni wszelkie wątpliwości w tej materii. Następnie Radna - Jolanta Mucha zadała 
pytanie z zakresu tzw. ustawy śmieciowej. I tak, czy już wiadomo jakie będą stawki za śmieci 
segregowane, a jakie za nie segregowane i co dalej z wcześniej nawiązanymi umowami dot. 
wywozu śmieci. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie ma 
jeszcze wypracowanej konkretnej kwoty za śmieci segregowane i nie segregowane. Odnośnie 
starych umów na wywóz nieczystości, to jeszcze  nie ma również jednoznacznej wykładni 
prawnej na ten temat. Na koniec Radna – Jolanta Mucha zadała pytanie, czy mieszkańcy ul. 
Okrężnej, Kościelnej mogą liczyć na wyremontowanie ławek zlokalizowanych na skwerku 
przed  ich  blokami.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  w/w  ławki  będą 
wyremontowane w najbliższym czasie. 



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;


