
                                                 PROTOKÓŁ Nr  15/16 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                 Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 29.03.2016 roku 

                 ( w godz. 10:00   –  12:00  ). 

 

    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, Aneta Dobowiecka – Kierownik Referatu Podatków                 

i Opłat.                 

 

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) uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy  

             Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

            i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020. ( druk nr 164 ),  

          b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 

            bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2016 ( druk nr 165 ), 

            c) likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna ( druk nr 166 ),  

           d) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 167 ), 

            e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

             inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 168 ), 

            f) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

             ( druk nr 169 ),  

            g) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej  

             Trójcy w Byczynie, kościół p.w. Jana Chrzciciela w Gołkowicach ( nr. rej. zabytków:   

              809/64 z 16.04.1964r. ) druk nr 170,  

            h) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w 

                Nawiedzenia NMP w Polanowicach, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Proślicach 

              ( nr.rej. zabytków: 70/53 z 10.12.1953r. ) druk nr 171,  

              i)przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w 

               Św.Augustyna w Kostowie, kościół pw.Św. Augustyna w Kostowie ( nr rej. zabytków: 

               191/2012 z 24.07.20112r. ) druk nr 172,  

             j) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Pana Janusza Jasińskiego, pałac 

               w Gołkowicach ( nr.rej.zabytków : 1002/65 z 6.05.1965r.) druk nr 173,  

            k) ustanowienia symboli Gminy Byczyna ( druk nr 174 ),  



            l) zatwierdzenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

               i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Hydrokom”  w  Kluczborku na lata 

               2016 – 2018 dla Gminy Byczyna ( druk nr 175 ),  

           m) wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek 

                poprzez przejęcie długu ( druk nr 176 ),  

           n) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 177 ), 

           o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024 

               ( druk nr 178 ).   

      4. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w roku 2016.Potrzeby wynikające      

          z wpływających wniosków. Zamierzenia na rok 2017.   

      5. Informacja dot. omówienia kosztów utrzymania obiektów i kadr UM i jednostek  

          budżetowych.  

      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) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna przy udziale funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 

2016-2020. ( druk nr 164 ) Przewodniczący Komisji zadał pytanie, skąd pochodzić będą 

środki na refundację omawianego zagadnienia. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że                  

z NFOŚ w Opolu. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, ile wniosków wpłynęło i na 

jaką kwotę. Burmistrz Byczyny odpowiedział, ze nie zna kwoty zapotrzebowanej, ale 

najprawdopodobniej wszystkie wnioski zostaną pozytywnie załatwione. Na koniec 

Burmistrz Byczyny stwierdził, że czasu zostało nie za wiele, ponieważ utylizacja azbestu 

winna zakończyć się do końca 2030r.    

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania 

azbestu z terenu gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020. ( druk nr 164 ), został 

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

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na n/w druku Radny – Jerzy 

Pluta zadał pytanie, na jakiej podstawie została wyliczona kwota 38 tys.zł. na 

przedmiotowe zadanie. Sekretarz Gminy odpowiedział, że na podstawie wydatkowanych 

środków  z roku poprzedniego. Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy n/w 

zadaniem nie może zajmować się schronisko dla zwierząt we wsi Sierosławice.                        

W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że nie, ponieważ Sierosławice mają jedynie 

status hotelu dla zwierząt.  

  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2016 ( druk nr 165 ), został 

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

 

c) Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy do n/w szkół nie było w ogóle 

naboru. Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie, a omawiana czynność jest 

porządkowaniem starych spraw.  

   



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

Byczyna ( druk nr 166 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 

przez Komisję. 

 

d) Przed zaoponowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 167 Kierownik 

Referatu Podatków i Opłat zakomunikowała zebranym, że omawiany projekt uchwały 

regulować będzie ustawowo opłatę prolongacyjną. Mianowicie, przedmiotowa stawka 

regulowana będzie stosownym ogłoszeniem w Monitorze Polskim.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej                 

( druk nr 167 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

e) Przed zaoponowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 168 Kierownik 

Referatu Podatków i Opłat zakomunikowała zebranym, że omawianym projekcie uchwały 

nie ulegają zmianie wcześniejsze zasady, lecz jedynie nazwiska trzech inkasentów.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 168 ), został jednogłośnie 

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

 

f) Na wstępie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w omawianym projekcie 

uchwały zmianie ulegają dwa punkty. Mianowicie, w poz. 6 i 8 wydłuża się okres 

dzierżawy z 1 roku na 3 lata. Powodem przedmiotowej zmiany są dość znaczne nakłady 

finansowe poniesione przez użytkowników na dzierżawionych użytkach rolnych.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 169 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

g) Przed zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie, kościół p.w. Jana Chrzciciela                     

w Gołkowicach ( nr. rej. zabytków:  809/64 z 16.04.1964r. ) druk nr 170, w większości przypadków 

wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie, poza jednym wyjątkiem odnośnie wspólnoty 

mieszkaniowej. Mianowicie, jedna wspólnota mieszkaniowa zrezygnowała z dotacji, ponieważ 

planowana kwota dotacji była za mała.    

 

Projekt uchwały w sprawie ) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Świętej  Trójcy w Byczynie, kościół p.w. Jana Chrzciciela w Gołkowicach ( nr. rej. zabytków:  

809/64 z 16.04.1964r. ) druk nr 170, został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

h)  Na wstępie przed zaopiniowaniem kolejnego projektu uchwały Radny – Jerzy Pluta 

zadał pytanie, dlaczego Parafia Rzymskokatolicka w Polanowicach otrzymała tak małą 

dotację na remont kościoła w Proślicach. Być może powodem powyższego faktu jest 

wrodzona skromność Proboszcza z Polanowic. Burmistrz Byczyny odpowiedział,że 

otrzymał tyle ile zawnioskował.  

 

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w Nawiedzenia NMP w Polanowicach, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Proślicach                     



( nr.rej. zabytków: 70/53 z 10.12.1953r. ) druk nr 171, został jednogłośnie pozytywnie                            

( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

i) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w Św.Augustyna w Kostowie, kościół pw.Św. Augustyna w Kostowie ( nr rej. zabytków: 191/2012 

z 24.07.20112r. ) druk nr 172, został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

j) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Pana Janusza Jasińskiego, 

pałac w Gołkowicach ( nr.rej.zabytków : 1002/65 z 6.05.1965r.) druk nr 173, został jednogłośnie 

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

 

k) Na wstępie przed zaopiniowaniem projektu uchwały na druku nr 174 w sprawie 

ustanowienia symboli Gminy Byczyna Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że do  

omawianego projektu uchwały wkradł się błąd w postaci nadprogramowego  opisu projektu stylizacji 

herbu Byczyny. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia symboli Gminy Byczyna ( druk nr 174 ), został 

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

 

l) Na wstępie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy gmina będzie współfinansować 

planowane inwestycje przez Hydrokom na terenie g.Byczyna. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że nie, ponieważ Hydrokom wykona powyższe prace z własnych środków. 

Następnie Radny – Karol Grzyb zasugerował, aby wszelkie prace modernizacyjne – 

remontowe w powyższym zakresie rozpocząć od ul.Czestochowskiej,                                           

Nasalskie i Borkowskiej. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że najprawdopodobniej tak się 

stanie. Z kolei Radny Marcin Altman zadał pytanie, dlaczego specjalna strefa 

przemysłowa będzie uzbrojona w sieć wodociągową dopiero w 2017r. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że w budżecie na 2016r. nie ma środków na powyższe przedsięwzięcie.    

 

Projekt uchwały w sprawie ) zatwierdzenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Hydrokom”  w  Kluczborku na lata 

2016 – 2018 dla Gminy Byczyna ( druk nr 175 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów                  

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

m) Na wstępie przed zaopiniowaniem wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy                        

z tytułu kredytów i pożyczek  poprzez przejęcie długu ( druk nr 176 ) Radny – Marcin Altman 

zadał pytanie, jakie są koszty obsługi wszystkich kredytów, a jakie będą po konsolidacji. 

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że tak w sumie, to nie wiadomo, ale po 

konsolidacji na pewno będzie taniej, chociażby z powodu przejęcia kredytu przez jeden 

większy bank. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że musimy wykonać powyższy 

ruch, ze względu na zbyt słabe wskaźniki gminy w zakresie zaciągania dalszych 

zobowiązań. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że g.Kluczbork jest             

w lepszej kondycji finansowej, a również skorzystała z omawianego rozwiązania. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że obecna Rada od początku kadencji tak                     

w sumie, to nic nie zrobiła, oprócz prostowania starych spraw. Kontynuując wypowiedź 

Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy jest osoba odpowiedzialna za estetykę miasta. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie, nigdy nie było. Z kolei Radny – Marcin Altman 

stwierdził, że omawiana konsolidacja długu pomoże gminie, ale jedynie tylko na chwilę.  

Następnie Przewodniczący Komisji stwierdził, że zastosowanie powyższego rozwiązania 



spowoduje poczucie bezpieczeństwa i odblokuje możliwości kredytowe w zakresie 

realizowania nowych inwestycji unijnych.        

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu 

kredytów i pożyczek poprzez przejęcie długu ( druk nr 176 ),został zwykłą większością głosów 

pozytywnie  ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ przeciw ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

n) Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane 

zmiany w budżecie gminy na 2016r. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie,                      

o jakie to przyuczenie do zawodu chodzi w planowanych zmianach. Sekretarz Gminy 

odpowiedział, że głównie chodzi o przyuczenie do zawodu, ponadto przedmiotowe kwoty 

są w całości refundowane. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego po raz 

kolejny przekazujemy środki na rzecz CISPOL-u, skoro w uchwale budżetowej było pełne 

zabezpieczenie na ten cel. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w powyższym przypadku 

sprawa nie jest na tyle oczywista, ponieważ w momencie konstruowania budżetu nie było 

pełnego pokrycia finansowego na wszystkie potrzeby i w ciągu roku uzupełniamy wszelkie 

niedobory. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie, dlaczego mimo 

wcześniejszych zapewnień zmiany w budżecie są nadal wykazywane w jednej uchwale.        

W odpowiedzi Radny – Marcin Altman stwierdził, że interesował się powyższym 

zagadnieniem i z tym zagadnieniem jest poważny problem techniczny. Mianowicie, w ślad 

za zmianami w budżecie zmianie ulega WPF i w tym  jest problem, ponadto poszczególne 

komisje mogą mieć odmienne zadanie w danym zakresie. Następnie Przewodniczący 

Komisji stwierdził, że środki dla CISPOL- u wystarcza do końca czerwca, a potem. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że potem będziemy się zastanawiać. Z kolei Radny – 

Karol Grzyb stwierdził, że skoro jest tak ciężka sytuacja finansowa, to po co 

organizujemy wszelkiego rodzaju imprezy np. chrzest polski na grodzie itp.        

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 177 ), został zwykłą 

większością głosów pozytywnie  ( 3 głosy „ za ”, 2 głosy „ przeciw ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

o) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 178 w sprawie 

zmiany w WPF-ie Radny – Karol Grzyb stwierdził, że niektóre remonty świetlic wiejskich 

są bez sensu. Mianowicie, po co tyle świetlic w Kochłowicach. Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że remonty świetlic wiejskich, są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ 

omawiane świetlice są tzw. centrami kultury w danym sołectwie. Następnie Radny – Karol 

Grzyb zadał kolejne pytanie, po co na siłę reaktywować LZS- y , skoro tak prawdę 

mówiąc młodzież nie za bardzo się do tego zagadnienia garnie. Z kolei Przewodniczący 

Komisji zadał pytanie, czy kwoty przewidziane na wcielanie ISO w tut. urzędzie są 

jednakowe. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak, ale w 2017r. będzie koniec 

przedmiotowego działania.    

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 

2016 – 2024 ( druk nr 178 ), został zwykła większością głosów pozytywnie  ( 4 głosy „ za ”,                   

1 głos „ przeciw” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad. 4. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w roku 2016.Potrzeby wynikające      

z wpływających wniosków. Zamierzenia na rok 2017, zostało przez członków komisji 

zaakceptowane.    

 

Ad.5. Informacja dot. omówienia kosztów utrzymania obiektów i kadr UM i jednostek  

Budżetowych, zostało przez członków komisji zaakceptowane.   

 

 



Ad.6  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy firmy zainteresowane 

montowaniem siłowni wietrznych wykonują jakieś ruchy w tym zakresie. Burmistrz 

Byczyny odpowiedział, że nie, w chwili obecnej bardzo znacząco zmieniają się przepisy,              

w zakresie odległości omawianych obiektów od zabudowań. Mianowicie, w myśl 

planowanej zmiany, odległość planowanego obiektu od zabudowań wynosić musi nie 

mniej niż 10 – krotność jego wysokości. W odpowiedzi Przewodniczący Komisji stwierdził, 

że w każdym przypadku wszelkie procedury musza być zachowane i oczywiście                         

z uszanowaniem woli lokalnej społeczności. Następnie Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, 

dlaczego dok. projektowa garażu dla OSP Kostów do dnia dzisiejszego nie została 

wykonana. Powodem przedmiotowego niepokoju, jest chęć fizycznej realizacji 

omawianego zadania przez strażaków ochotników. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał 

pytanie, na jaką kwotę w skali roku gmina posiłkuje się wszelkiego rodzaju umowami – 

zleceniami. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, jaka opłatę uiszcza apteka za 

użytkowanie lokalu w ratuszu i ile kosztuje obsługa bankowa prze Bank Spółdzielczy.                 

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że na powyższe zapytania zostaną 

przygotowane stosowne odpowiedzi i na posiedzeniu Rady zostaną udzielone. Z kolei 

Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że planowana jest sesja nadzwyczajna                      

w zakresie ochrony zdrowotnej na terenie g.Byczyna. W odpowiedzi Przewodniczący 

Komisji stwierdził, że zwołanie ww. sesji jest jak najbardziej uzasadnione.         

 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała zebranym za 

udział, po czym zamknął posiedzenie. 
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