PROTOKÓŁ Nr 14/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 23.02.2016 roku
( w godz. 14:30 - 15:10 )
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu oraz 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
o propozycję zmian. Nikt nie zaproponował zmian. Następnie porządek
przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 4 głosy „ za ” ).

i
zapytała
obrad został

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 )
Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy omawiane dzierżawy zawarte będą
z dotychczasowymi dzierżawcami. Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak.

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 Sekretarz Gminy
stwierdził, że w omawianych projektach uchwał kolejno po sobie następujących są drobne
literówki, ale do posiedzenia Rady będą oczywiście poprawione.
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 ), nie został zaopiniowany przez
Komisję, ze względu na brak składu osobowego ww. komisji.
Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 160 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2016r.na sale obrad przybył Radny – Adam Radom, w związku
z powyższym w dalszej części obrad Komisja obradowała w 5 – osobowym składzie.
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 Z-ca Burmistrza
zakomunikowała zebranym, że planowane jest nowe zadanie dot. współfinansowania
zakupu nie oznakowanego auta policyjnego. Powodem uruchomienia przedmiotowego
przedsięwzięcia jest nasilająca się fala włamań na terenie g.Byczyna, jak również na
terenie powiatu. Następnie 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. Z kolei Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy spółka Zalesie
jest firmą z udziałem Skarbu Państwa. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że
jest firmą prywatną. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że Hydrokom dokonał
obserwacji terenu i z całą pewnością twierdzą, że Zalesie wylewa znaczne ilości gnojowicy
do omawianej oczyszczalni i w następstwie do zbiornika retencyjnego, a ta z kolei przenika
do wód gruntowych i ujęć wodnych. Następnie Z-ca Burmistrza 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
Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy konsolidacja długu jest zgodna
z obowiązującym prawem. Skarbnik Gminy stwierdziła, że bardzo trudno odpowiedzieć na
tak zadane pytanie, ponieważ przychody i rozchody winne w sumie się zerować. Na dzień

dzisiejszy kwota długu jakoś jeszcze dopina się z planowanymi inwestycjami, ale nowo
planowane inwestycje są poważnie zagrożone. Z kolei analizując poczynania innych gmin
są to ogólnie przyjęte praktyki w samorządach. Następnie Przewodnicząca Komisji
stwierdziła, że nie rozumie dlaczego gmina nadal wypłaca dodatki uzupełniające. W tym
rozwiązaniu można upatrywać oszczędności na których nam zależy. W odpowiedzi
Sekretarz Gminy stwierdził, że powyższe rozwiązanie nie jest do końca dobrym
rozwiązaniem, ponieważ spowoduje zmniejszenie ilości oddziałów. Na koniec
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że do powyższego tematu jeszcze powrócimy
i przystąpiła do przegłosowania omawianego projektu uchwały na druku nr 160.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ), został
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ 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. Uruchomienie omawianego PSZOK- u nie
spowoduje wzrostu cen wywożonych nieczystości.
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 ( 5 głosów
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.
Ad.4 Wolne wnioski-sprawy bieżące.
Brak
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.

