
 PROTOKÓŁ Nr  13/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 Rady Miejskiej w Byczynie 

                                          odbytego w dniu 25.01.2016 roku 

( w godz. 14:30  -  15:15 ) 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu oraz 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. Nikt nie zaproponował zmian. Następnie porządek  obrad został 

przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 4 głosy  „ za ” ).  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie : 

           a) zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina  

           Byczyna ( druk nr 150 ), 

           b) wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych 

           w Byczynie szkół : Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum      

           Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna 

           Dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły dla  

           Dorosłych ( druk nr 151 ), 

           c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 152 ),  

           d) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 

           2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy  

           Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz  

           warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

           z 2013r. poz.153 ),  

           e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych ( druk nr 154 ),  

           f) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 155 ). 

     4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

     5.  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 na druku nr 150 w sprawie 

zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna Sekretarz 

Gminy poprosił zebranych o wykreślenie w § 1 pkt. 2, ponieważ przedmiotowy zapis po 

ostatnim spotkaniu z dyrekcją ZSGLiZ w Byczynie  stał się nie aktualny. Ponadto Sekretarz 



Gminy dodał, że nie które typy szkół nie mają naboru od wielu lat, ale może coś się                       

w powyższym zakresie zmieni w najbliższym czasie. Z kolei Radny – Michał Półtorak zadał  

pytanie, czy Dyrektor ZSGLiZ zna przedmiotowy projekt uchwały i czy nie wnosi zastrzeżeń 

do jego treści. Sekretarz Gminy odpowiedział, że Pani Dyrektor ZSGLiZ w Byczynie 

zapoznała się z jego treścią i nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści.                                                                      

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Byczyna ( druk nr 150 ),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu 

Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie szkół : Gimnazjum 

Przysposabiającego do Pracy, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Szkoła 

Policealna, Szkoła Policealna Dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, 

Zasadniczej Szkoły dla Dorosłych ( druk nr 151 ) Sekretarz Gminy stwierdził, że należy za 

wszelką cenę poprawić wizerunek polanowickiej szkoły. W odpowiedzi Przewodnicząca 

Komisji stwierdziła, że całkowicie zgadza się z powyższym stwierdzeniem.   

 

Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych                           

i Zawodowych w Byczynie szkół : Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum      

Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna Dla 

Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły dla Dorosłych                        

( druk nr 151 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

Przed zaopiniowanie kolejnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej ( druk nr 152 ) na salę obrad przybył Radny – Adam Radom, w związku                  

z powyższym w dalszej części obrad Komisja obradowała w 5 – osobowym składzie.  

 

c) Na wstępie Skarbnik Gminy stwierdziła, że przedmiotowa zmiana uchwały w sprawie  

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 152 ) podyktowana jest zmianą przepisów         

w powyższym zakresie. Następnie Skarbnik Gminy stwierdziła, że w powyższym przypadku 

nie wchodzą w grę wielkie kwoty, raptem do 1 tys.zł.   

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 152 ), został 

jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

d) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 153 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013r.                 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania       

z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz.153 ) Sekretarz Gminy 

stwierdził, że powodem wprowadzenia omawianego projektu uchwały jest uruchomienie 

nowego przystanku autobusowego obok przedszkola Mysia Wieża na ul. Dworcowej. Z kolei 

Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że należałoby bardziej czytelnie oznakować omawiane 

przystanki autobusowe. Powodem przedmiotowego stwierdzenia jest fakt nie czytelności 

oznakowania, które przystanki są do wsiadania, a które do wysiadania. W ostatnim czasie, 

sam miał sposobność doświadczyć powyższego zagadnienia na ul. Moniuszki. W odpowiedzi 

Radny –Adam Radom stwierdził, że przystanki na ul.Moniuszki są przystankami 

zlokalizowanymi przy drodze powiatowej i na pewno jest poprawnie oznakowane.   

 



Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie      

z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. 

poz.153 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

e) Na wstępie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych (druk nr 154 ) 

Sekretarz Gminy stwierdził, że jest to kolejne przedłużenie dzierżawy na okres 1 roku.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 154 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów                     

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

f) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 155 ) Sekretarz Gminy zakomunikował 

zebranym, że powodem wprowadzenia pod obrady przedmiotowego projektu uchwały jest 

uregulowanie spraw związanych z własnością gruntu. Mianowicie, przedmiotowa zbycie 

nastąpi na rzecz Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Powyższa regulacja pozwoli ww. 

jednostce występować w wszelkiego rodzaju dofinansowaniach dróg powiatowych. 

Następnie Radny – Adam Radom dodał, że w większości przypadków omawiane grunty 

przekazywane są wartością księgową bez wyceny.   

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 

155 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Radny – Michał Półtorak stwierdził, że na terenie g.Byczyna wiszą jeszcze 

plakaty wyborcze i należałoby je uprzątnąć. W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że 

stosowne komitety wyborcze zostaną wezwane do ich uprzątnięcia. Z kolei Przewodnicząca 

Komisji stwierdziła, że w br. należy zaplanować dalsze wizyty w szkołach. Kontynuując 

wypowiedź Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w chwili obecnej w placówkach 

oświatowych są środki jedynie na pensje. Nastenie Radny – Adam Radom stwierdził, że 

dużą bolączką jest brak analizy finansowej placówek oświatowych. Kontynuując wypowiedz 

Radny – Adam Radom stwierdził, że analiza finansowa placówek oświatowych, winna być 

oparta na audycie i kontroli zarządczej, a nie na sprawozdaniach finansowych typu Rb.  

Następnie Skarbnik Gminy potwierdziła słowa poprzednika w całej rozciągłości. Z kolei 

Sekretarz Gminy stwierdził, że  sytuacja naszego systemu oświaty niczym nie odbiega od 

średniej krajowej w powyższym zakresie tj. 90% posiadanych środków przeznaczanych 

jest na płace. Na koniec Radna – Jadwiga Gierczyk  zadała pytanie, ile g.Byczyna wypłaciła 

dodatku uzupełniającego za 2015r. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że 

wszystkimi pochodnymi 200 tys.zł.      

 

Ad.5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 

po czym zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Przewodnicząca Komisji 

                                                                            Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

 

                                                                                           Iwona Sobania 

 

 

Protokolant : 

Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu. 


