
 PROTOKÓŁ Nr 17/16 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 Rady Miejskiej w Byczynie 

                                          odbytego w dniu 30.05.2016 roku 

( w godz. 14:00  -  15:00 ) 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Z-ca Burmistrza, Sekretarz 

Gminy, Skarbnik Gminy.               

                                                      

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała Przewodnicząca Komisji witając przybyłych 

Radnych, po czym w oparciu o listę obecności stwierdziła ( udział wziął 4 – osobowy                         

skład ), że komisja może podejmować prawomocne opinie i ustalenia. 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła zebranym porządek obrad i zapytała                                    

o propozycję  zmian.  Sekretarz Gminy zaproponował uzupełnienie porządku obrad                  

o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 192 w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna 

jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do 

realizacji projektu konkursowego pod nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej dla subregionu północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 

08- Integracja społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (druk 

nr 192). Następnie Przewodnicząca Komisji przystąpiła do przegłosowania zaproponowanej 

zmiany. Zaproponowana zmiana została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 4 głosy                 

„ za ” ). Nowy porządek obrad  z wcześniej przegłosowaną zmianą, został przyjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 4 głosy  „ za ” ). Na koniec Sekretarz Gminy zakomunikował 

zebranym, że na posiedzeniu Rady porządek obrad uzupełniony będzie o sprawozdanie               

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku za 2015r.  

 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

           a) wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego  

               w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), 

           b) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych  ( druk nr 189 ), 

            c) zmian w budżecie gminy  na 2016 rok ( druk nr 190 ), 

            d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

               ( druk nr 191 ). 

      4.   Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach    

            i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r. 

 5.   Zapoznanie członków komisji z : warunkami nauki, wychowania, opieki, stanem  

  technicznym obiektu, remontami i planowanymi inwestycjami, wyposażeniem 

  w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania 

  i programów wychowawczych, budżetem w ZSGLiZ Byczyna.     

       6. Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

       7. 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) wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego  

               w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), 

           b) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych  ( druk nr 189 ), 

            c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 190 ), 

            d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

               ( druk nr 191 ), 

           e) przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo-  

              Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod   

              nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu  

              północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja  

              społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej    

              (druk nr 192). 

       4.  Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach    

            i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r. 

  5.  Zapoznanie członków komisji z : warunkami nauki, wychowania, opieki, stanem  

  technicznym obiektu, remontami i planowanymi inwestycjami, wyposażeniem 

  w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania 

  i programów wychowawczych, budżetem w ZSGLiZ Byczyna.     

       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)Na wstępie Radny – Adam Radom stwierdził, że przedmiotowy projekt uchwały nie 

posiada uzasadnienia i w myśl uchwalonego nowego statutu gminy winno być dołączone.           

W odpowiedzi Sekretarz Gminy zakomunikował , że do posiedzenia Rady powyższe 

niedociągnięcie będzie uzupełnione . Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, 

że w przedmiotowej sprawie wpłynęły 3 wnioski z których wybrana będzie 1 kandydatura 

na najbliższym posiedzeniu Rady.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu 

Rejonowego  w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), został 

jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych  ( druk nr 189 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy                    

„  za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

c) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 185 w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2016r. Skarbnik Gminy  w sposób szczegółowy                                   

i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie. Następnie Przewodnicząca Komisji 

zadała pytanie, czy nie można by było przygotować stosownego zestawienia kosztów                                  

w zakresie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie g.Byczyna. Kończąc 

wypowiedz Przewodnicząca Komisji zadała, czy przedmiotowe przedsięwzięcie zostało już 

zakończone. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że stosowne zestawienie kosztów zostanie 



przygotowane, a omawiane zadanie zostało już zakończone. Następnie Przewodnicząca 

Komisji zadała kolejne pytanie, czy remont hali sportowej został już zakończony. Z-ca 

Burmistrza odpowiedziała, że tak, w dniu jutrzejszym planowany jest odbiór. Z kolei 

Burmistrz Byczyny dodał, że omawiany remont hali sportowej został wykonany bardzo 

fachowo. Z kolei Przewodnicząca Komisji poprosiła o przygotowanie stosownego 

zestawienia kosztów remontu hali sportowej. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że do 

najbliższego posiedzenia Rady stosowne zestawienie kosztów będzie przygotowane.  

Następnie Przewodniczący Komisji zadał kolejne pytanie, z jakiego tytułu gmina jest 

zobowiązana do partycypowania w kosztach w wys. 500 zł do każdej oczyszczalni ścieków. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że wynika to wprost, że wcześniejszych zobowiązań 

współfinansowania przedmiotowych obiektów w ramach trwałości projektu. Z kolei Radny – 

Krzysztof Chojak zadał pytanie, czy dok. techniczne na remonty ul. Klonowej, Sadowej                 

i  Chrobrego są nadal aktualne. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że tak. Na koniec Radny – 

Adam Radom zadał pytanie, czy zaproponowane zmiany w szacie graficznej planowanych 

zmian w budżecie gminy pozwolą na głosowanie zadaniowe. Skarbnik Gminy 

odpowiedziała, że nie, ale układ wykonawczy jest taki sam jak w Kluczborku.       

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 190 ), został 

jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „  za ”  ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 

lata 2016 – 2034 ( druk nr 191 ), został zwykłą większością głosów  pozytywnie                 

( 3 głosy  „  za ”, 1 głos „ przeciw”  ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej                       

w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą:,,Byczyński Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 

2014-2020, 08- Integracja społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej (druk nr 192) Sekretarz Gminy stwierdził, że z omawianym program od 

początku nie był realizowany należycie. Mianowicie, stosowna uchwała w powyższym 

zakresie winna była być podjęta w listopadzie 2015r.w momencie przystąpienia do 

omawianego programu. Następnie Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, z jakiego 

powodu tut. włodarze nie potrafią się dogadać z kierownictwem Spółdzielni UHP w Byczynie 

w tak ważnej sprawie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że problem tkwi w ww. spółdzielni,                    

z powodu blokowania przepływu informacji w powyższym zakresie. Następnie Burmistrz 

Byczyny zakomunikował zebranym, że w chwili obecnej musimy pilnie wygospodarować 

kwotę 138 tys. jako wkład własny w omawiany projekt. Wygospodarowanie, tak pokaźnej 

kwoty w chwili obecnej przysparza spory problem. W chwili obecnej Spółdzielnia UHP                    

w Byczynie straszy, że jak gmina nie wygospodaruje omawianej kwoty, to wystąpi                  

z projektu. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że gminie bardzo zależy 

na realizacji omawianego projektu, chociażby z powodu stworzenia nowych miejsc pracy                

i środków  przeznaczonych na ten cel w wys. 2,5 mln. zł. Następnie Sekretarz Gminy 

stwierdził, że w przypadku realizacji omawianego projektu realizowany będzie nabór na 

obsługę omawianego projektu. Z kolei Radny – Adam Radom zakomunikował zebranym, że 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku jest również partnerem w omawianym projekcie.                      

W myśl zawartych obwarowań, odnośnie realizacji ww. projektu wkłady własne 

uczestników muszą być dokonane do 20.06.2016r. Następnie Radny – Krzysztof Chojak 

zadał pytanie, co się stanie w przypadku nie przyznania przez Radę kwoty 138 tys. zł na 

wkład własny gminy. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że projekt po prostu się wysypie.   

 



 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni 

Socjalnej Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu 

konkursowego pod nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla 

subregionu północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja 

społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (druk nr 192), został 

jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy  „  za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4 Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach i zwolnieniach                         

w podatkach gminnych w 2015r. 

 

5 .Zapoznanie członków komisji z : warunkami nauki, wychowania, opieki, stanem 

technicznym obiektu, remontami i planowanymi inwestycjami, wyposażeniem w     pomoce 

dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania i programów 

wychowawczych, budżetem –     ZSGLiZ Byczyna.    

 

Ad.6  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Przewodnicząca Komisji zakomunikowała zebranym, że na jej ręce wpłynęły 

dwie petycje w sprawie rozwiązania stosunku pracy przez Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Byczynie z Panią Marzeną Świerczek i Panią Katarzyną Kubiak – Dybek. 

Kontynuując wypowiedź Przewodnicząca Komisji zakomunikowała zebranym, że omawiana 

pisma otrzymał również Przewodniczący Rady. Następnie Radny – Adam Radom 

zaproponował, aby radca prawny przygotował stosowną opinię prawną w powyższym 

zakresie. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, co się stało że środkami 

zbieranymi przez Stowarzyszenie SOS na rzecz Pan Zięby z Byczyny. W odpowiedzi 

Sekretarz Gminy stwierdził, że nie wie, ale mimo wszystko wyjaśni powyższe zagadnienie                  

i udzieli stosownej podpowiedzi.   

 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała zebranym za udział, 

po czym zamknęła posiedzenie. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji 

                                                                            Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

 

                                                                                         Iwona Sobania 

 

 

 

Protokolant : 

Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu. 


