
                                                 PROTOKÓŁ Nr  14/16 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                  Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 22.02.2016 roku 

                 ( w godz. 10:00   –  11: 00  ). 

 

    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności 

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

Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy.                

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji witając przybyłych 

Radnych oraz przedstawicieli Urzędu, po czym w oparciu o listę obecności stwierdził 

(udział bierze 4 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 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) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 

               gruntowych ( druk nr 156 ),  

            b) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 157 ), 

            c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 158 ),  

            d) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników  

               w wyborach uzupełniających ( druk nr 159 ),  

            e) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ),   

            f) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie  

               szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

               odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  

               odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  

               gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 161 ).  

     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 w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 156 )  

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy potencjalni dzierżawcy omawianych terenów 

są obecnymi dzierżawcami. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. Z kolei Radny – 

Marcin Altman zadał pytanie, czy nie warto by było zbyć omawiane nieruchomości na 

rzecz dotychczasowych dzierżawców. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że takie czynności 

podejmowane są na bieżąco.   

 



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 156 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy                 

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 157 Przewodniczący 

Komisji zadał pytanie, dlaczego w lipcu zaplanowane jest posiedzenie Rady.                                 

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że posiedzenie Rady w omawianym miesiącu 

odbędzie się jedynie w uzasadnionym przypadku.  

  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 

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

 

c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 

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

 

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na n/w druku Sekretarz Gminy 

zakomunikował zebranym, że powodem podjęcia niniejszej uchwały jest uruchomienie 

dodatkowego naboru ławnika dla g.Byczyna. W powyższym zakresie obowiązują te same 

zasady, jak przy wyborze ławników w normalnym trybie.    

 

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na 

ławników w wyborach uzupełniających ( druk nr 159 ), został jednogłośnie pozytywnie             

( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 160 w sprawie 

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

i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie. Następnie Przewodniczący 

Komisji zadał pytanie, czy wszystkie gminy w powiecie dokładają się do zakupu nowego 

auta policyjnego. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak, a powodem uruchomienia 

przedmiotowego przedsięwzięcia jest nasilająca się fala włamań na terenie g.Byczyna, jak 

również na terenie powiatu. Z kolei Z-ca Burmistrza stwierdziła, że brakuje środków 

finansowych na uruchomienie niezbędnych remontów dróg na terenie g.Byczyna i stąd 

pilna potrzeba przesunięcia środków na ten cel. Kontynuując wypowiedź Z-ca Burmistrza 

stwierdziła, że istnieje również pilna potrzeba remontu oczyszczalni ścieków we wsi 

Biskupice. Ponadto zrzuty ścieków z fermy Zalesie bardzo nie korzystnie wpływają na 

pracę omawianej oczyszczalni ścieków. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że spółka 

Hydrokom podjęła już odpowiednie kroki prawne w zakresie zrzutów ścieków                         

z omawianej fermy. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, a jak wygląda sprawa 

gospodarki ściekowej na podobnej fermie w Dobiercicach. W odpowiedzi Z –ca Burmistrza 

stwierdziła, że w tym przypadku jest bardzo dobrze w powyższym zakresie. Mianowicie, 

na omawianej fermie gospodarka ściekowa jest na bardzo wysokim poziomie i zgodnie             

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Następnie Radny – Marcin Altman 

stwierdził, że w naszym przypadku powinniśmy postawić na przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że całkowicie zgadza się                               

z powyższym stwierdzeniem, ale w niektórych przypadkach musimy remontować już 

istniejące oczyszczalnie ścieków. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że pod koniec br. 

będą uruchomione nowe nabory w ramach PROF na budowę oczyszczalni ścieków.                   

W ramach omawianego naboru max. dofinasowanie wynosić będzie 75% wartości danego 

zadania, ale można z niego skorzystać tylko jeden raz. Następnie Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że sprawy w zakresie gospodarki wodno –ściekowej były do tej pory bardzo 

zaniedbane i wymagają w trybie natychmiastowym bardzo radykalnych zmian. 

Mianowicie, poprzednia spółka ZGK Sp.z.o.o. nie za bardzo radziła sobie z powyższymi 

zagadnieniami. Istniejące ujęcia wodne są bardzo zagrożone i wymagają 

natychmiastowych rozwiązań celem poprawy jakości wody pitnej i odbioru 



odprowadzanych ścieków. Z-ca Burmistrza dodała, że obecna spółka Hydrokom z bardzo 

dużym zaangażowaniem przystępuje do realizacji wszystkich zadań w powyższym 

zakresie. Następnie Przewodniczący Komisji stwierdził, że koszty związane z kanalizacją 

gminy są bardzo wysokie, których gmina nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć.                  

W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że całkowicie się z powyższym stwierdzeniem 

zgadza. Mianowicie, np. przeszył ścieków z Kochłowic, Polanowic i Biskupic, to koszt ok. 

10 mln.zł. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, czy nie warto by się było 

zastanowić nad sprzedażą działek budowlanych przy ul. Brzozowej bez uprzedniego 

uzbrojenia. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że Hydrokom Sp.z.o.o. zastanawia 

się nad uzbrojeniem omawianych działek we własnym zakresie tj.z własnych środków.               

W następstwie Przewodniczący Komisji stwierdził, że powyższe rozwiązanie jest bardzo 

rozsądne i należałoby się powyższego rozwiązania trzymać. Z kolei Radny – Marcin 

Altman zadał pytanie, czy omawiane działki budowlane wykazane są po stronie 

dochodowej w budżecie gminy. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak.                

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ),  został 

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

 

f) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 161) Z –ca 

Burmistrza stwierdziła, że w Polanowicach przy CISPOL-u uruchomiony zostanie PSZOK. 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej szkolony jest jeden pracownik, 

który będzie obsługiwał omawiany PSZOK. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, 

czy odwóz odpadów na omawiany PSZOK mieści się w opłacie uiszczanej za oddawane 

śmieci. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że tak.     

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r.              

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów                   

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ( druk nr 161 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Radny – Karol Grzyb stwierdził, że w ubiegłym tygodniu spotkał się osobiście 

z Panią Dyrektor Domu Dziecka w Bogacicy. W trakcie rozmowy poruszył sprawę trójki 

dzieci z terenu Byczyny przebywających w jej placówce. Mianowicie, Pani Dyrektor 

wyraziła wolę spotkania się z radnymi, celem wyjaśnienia pewnych niedomówień                        

w powyższej sprawie. Następnie Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, czy członkowie 

komisji wyrażają wolę spotkania się z Panią Dyrektor Domu Dziecka w Bogacicy                            

w powyższej sprawie. W odpowiedzi radni wyrazili wolę odbycia przedmiotowego 

spotkania. Z kolei Z-ca Burmistrza stwierdziła, że skoro jest taka wola radnych, to 

omawiane spotkanie odbędzie się tuż przed planowaną sesją tj. w dniu 24.02.2016r.,                 

o godz. 14 00, oczywiście pozostali radni zostaną również powiadomieni o niniejszym 

spotkaniu. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższe spotkanie niech się 

odbędzie, ale mimo wszystko Rada nie powinna się w powyższe zagadnienie mieszać.             

Na koniec Przewodniczący Komisji stwierdził, że powyższe spotkanie może się odbyć 

przed planowaną sesją, ale nie na posiedzeniu Rady, ponieważ Rada nie jest władna we 

wszystkich zagadnieniach. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że do tut. urzędu 

wpłynęło pismo tytułem wypłacenia radcy prawnemu 18 – miesięcznej odprawy. 

Powyższe zobowiązanie podpisał ówczesny Dyrektor ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie w formie 



aneksu w 2012r. Powyższa sprawa jest w chwili obecnej analizowana przez obecnego 

radcę prawnego tut. urzędu, ale może się okazać, że będziemy musieli te środki wypłacić. 

Z kolei Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, czy kwota 200 tys.zł. nie jest za mała na 

realizację programu rewilitaryzacji byczyńskiego rynku. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza 

odpowiedziała, że kwota 200 tys.zł. przewidziana jest na jeden obiekt, a nie na całość 

zadania. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że prace projektowe w powyższym 

zakresie pochłoną kwotę 300 tys.zł. Na koniec Z-ca Burmistrza zakomunikowała 

zebranym, że obecna  Rada będzie musiała zastanowić się nad treścią ostatnich 

artykułów zamieszczonych w Kulisach Powiatowych. Z kolei Przewodniczący Komisji 

stwierdził, że jest bardzo poważne zagadnienie wymagające natychmiastowej interwencji 

radnych w powyższym zakresie.         

 

Ad.5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała zebranym za 

udział, po czym zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji 

                                                                        Polityki Gospodarczej, Budżetu      

                                                                                     i Rolnictwa 

 

 

                                                                                Damian Gocejna 

 

 

 

 

 

Protokołował: 

Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu; 


