
                                                              Protokół Nr 48/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 24.10.2012r.
                                                        (  w godz.13 30 –  14 20  )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Burmistrz  Byczyny,  Z-ca  Burmistrza  Byczyny, 
Z-ca Skarbnik 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) podziału Gminy Byczyna na okręgi wyborcze, ich granic, numery oraz liczbę 
               radnych wybieranych w każdym okręgu ( druk nr 205 ),
           b) podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
               granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ( druk nr 206 ), 
           c) przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie projektu pod 
               nazwą „ e-Inclusion Gminy Byczyna” wnioskowanego w ramach Programu 
               Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie 
               wykluczeniu cyfrowemu eInclusio: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – 
               zwiększenie innowacyjności gospodarki ( druk nr 207 ),
           d) uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami
               Pozarządowymi na 2013 rok ( druk nr 208 ),
           e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych    
              ( druk nr 209 ), 
           f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
              ( druk nr 210 ), 
           g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 211 ),
           h ) opłaty od posiadania psów ( druk nr 212 ), 
           i ) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  213 ),



           j ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  214  ), 
     4.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
     5.    Informacja dot. powstania strefy ekonomicznej na terenie gminy.    
     6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
     7.    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  podziału  Gminy Byczyna  na  okręgi  wyborcze,  ich  granic, 
numery  oraz  liczbę  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu  (  druk  nr  205  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b)  Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Byczyna  na  stałe  obwody  głosowania  i 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ( druk nr 206 ), 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie,  po  co  ten  projekt  uchwały,  skoro  podobnej  treści  została  już  podjęta  uchwała. 
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak, ale w owym czasie, omawiana uchwała nie została 
pozytywnie  zaakceptowana.  W  związku  z  ponownym  ubieganiem  się  o  dofinansowanie 
przedmiotowego  przedsięwzięcia,  należy  ponownie  podjąć  omawiany  projekt  uchwały. 
Ostatnim razem ponoć koszty były za wielkie. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie 
projektu  pod nazwą „ e-Inclusion  Gminy Byczyna”  wnioskowanego w ramach  Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  –  Działanie  8.3  –  Przeciwdziałanie  wykluczeniu 
cyfrowemu  eInclusio:  Priorytet  8  –  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie 
innowacyjności gospodarki ( druk nr 207 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za 
” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)  Na  wstępie  Kierownik  Referatu  Promocji  poprosił  zebranych  o  uwzględnienie  dwóch 
dodatkowych  punków  w  §2  w  załączniku  omawianego  projektu  uchwały.  W  związku 
z powyższym Przewodniczący Komisji przystąpił do przegłosowania omawianego projektu 
uchwały z wcześniej zgłoszonymi zmianami.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna 
z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok ( druk nr 208 ), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Na  wstępie  Z-ca  Burmistrza  zakomunikowała  zebranym,  że  w  omawianym  projekcie 
uchwały  będzie  kilka  korekt.  Mianowicie  dopisany  zostanie  dodatkowy  §  dot.  uchylenia 



dotychczas  obowiązującej  uchwały  oraz  dopisana  zostanie  kwota  0,60 zł.  za  zajęcie  pasa 
drogowego przez rzut poziomy innych obiektów.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dla dróg gminnych  ( druk nr 209 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

f)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Burmistrz Byczyny zakomunikował 
zebranym, że w omawianym projekcie uchwały jest tylko wzrost o planowany współczynnik 
inflacji tj. ok.5%.
                                                                                                                                                      
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  środków 
transportowych  (  druk  nr  210  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

g) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy 
planowany wzrost nie za duży. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie. W sumie 
na  terenie  g.Byczyna  ogólnie  nie  jest  źle  pod  względem zasobności  finansowej  naszych 
mieszkańców i zagrożenia bezrobociem. Z kolei Radny – Robert Świerczek stwierdził, czy 
aby nie stanie się tak, że podatki będą większe,  ściągalność mniejsza.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  z  podatkami  w  naszej  gminie  nie  ma  problemu.  Na  koniec  Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że podatki musza być podniesione, chociażby ze względu na malejące 
wszelkiego  rodzaju  subwencje.  Zmniejszając  dochody  własne  zmniejszamy  równocześnie 
subwencje.   

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 
211 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

h) Na wstępie Przewodniczący Komiusji zadał pytanie, jakiego rzędu były wpływy z tego 
tytułu.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  ok.  5-6  tys.zł.  Co  jest  powodem  ponownego 
wprowadzenia omawianego projektu uchwały.  Burmistrz Byczyny odpowiedział,  że koszty 
związane  z  utrzymaniem schroniska  dla  zwierząt  we wsi  Sierosławice.  Następnie  Radny- 
Robert  Świerczek  stwierdził,  że  będzie  bardzo  duży  problem  z  wyegzekwowaniem 
omawianego  podatku.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  zdaje  sobie  z  tego  sprawę. 
W  związku  z  powyższym,  wszystkie  psy  będą  najprawdopodobniej  tchipowane.  Z  kolei 
Radny – Robert Świerczek stwierdził, że tym tchipowaniem to też będzie problem, ponieważ 
nie wszyscy będą się chcieli przyznać do posiadanych czworonogów . Na koniec Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że w najbliższym czasie zostanie wypracowana jakaś skuteczna metoda 
ewidencji  posiadanych  czworonogów.  Z  kolei  Radny  –  Robert  Świerczek,  czy  są  jakieś 
zwolnienia z tytułu posiadania psów. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. Mianowicie 
powyższe  zwolnienia  wynikają  z  ustawy,  ukończony  75  rok  życia  oraz  rolnicy  z  tytułu 
posiadania dwóch psów. 



Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów ( druk nr 212 ), został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

i)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 213 Przewodniczący 
Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie 
gminy  na  2012r.  na  druku  nr  214.  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  213 ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów„ za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

j)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  214 ), został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.  4.  Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów„ za ” ) zaopiniowana przez Komisję.

Ad. 5. Informacja dot. powstania strefy ekonomicznej na terenie gminy.
Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  zobrazowanie  omawianego  tematu 
i stwierdził, że omawiana strefa ekonomiczna nie posiada żadnego uzbrojenia i praktycznie na 
dzień  dzisiejszy  jest  bezwartościowa.  Z  kolei  Kierownik  Referatu  Promocji  –  Pan 
Przemysław Mączka stwierdził,  że nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Powodem takiego 
stwierdzenia  jest  następujący fakt,  że  na realizację  omawianego  zadania  jest  bardzo dużo 
środków unijnych i  w odpowiednim czasie  można powyższe  przedsięwzięcie  zrealizować. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  tej  kwestii  największym  wyzwaniem  jest 
wyasygnowanie  niezbędnych  środków  na  wykonie  na  omawiany  teren  planu 
zagospodarowania przestrzennego. Kontynuując wypowiedz  Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że jak by był już wykonany omawiany plan, to można by było już oferować przedmiotowy 
teren potencjalnym oferentom. Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził,  że przedsiębiorcy 
z Chin bardzo są zainteresowani inwestowaniem w woj. opolskim.  

Ad.6 Wolne wnioski - sprawy bieżące.

Na  wstępie  Radny  –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  należałoby  się  bardzo  poważnie 
zastanowić  nad  reforma  systemu  szkolnictwa  w  naszej  gminie.  Kontynuując  wypowiedz 
Radny – Robert Świerczek stwierdził,  że informacji jakie do jego osoby docierają, że Pan 
Jakub  Goliński  bardzo  dobrze  sobie  radzi  z  zarządzaniem  PSP  w Kostowie  na  zasadzie 
stowarzyszenia.  Być  może  to  jest  trafny  kierunek  reformy  systemu  oświaty  na  terenie 
g.Byczyna. Z kolei Burmistrz Byczyny zadał pytanie,  czy pamiętają jakie emocje wzbudzała 
przedmiotowa zmiana.  Radny – Robert  Świerczek odpowiedział,  że tak ale nie ma się co 
dziwić, ponieważ było to pewno rodzaju nowum w tym zakresie. Następnie Radny – Robert 
Świerczek  stwierdził,  że  PSP Biskupice  i  PSP Roszkowice  winne  być  przekształcone  na 
podobnych  zasadach.  Z kolei  Przewodniczący Rady  stwierdził,  że  całkowicie  się  zgadza 



z  wypowiedzią  poprzednika  i  również  PSP  Byczyna  winno  być  przekształcone  na  tych 
samych  zasadach.  Na koniec  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  bardzo go cieszy  fakt,  że 
Komisja Rewizyjna widzi potrzebę reformy systemu oświaty na terenie g.Byczyna i na pewno 
w najbliższym czasie powrócimy do przedmiotowego zagadnienia. 

Ad.7  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;


