PROTOKÓŁ Nr 16/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 26.04.2016 roku
( w godz. 14:30 - 15:00 )
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 3 – 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 zmianę porządku obrad w postaci
wykreślenia pkt.3h dot. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na
ławników w wyborach uzupełniających ( druk nr 187 ). Kolejna druga zmiana
zaproponowana przez Sekretarza Gminy dot. dopisania nowego pkt.4 w zakresie
przedstawienia przez Burmistrza oceny zasobów pomocy społecznej za 2015r. Z kolei
pkt. 4 stałby się pkt.5 dot. raportu z realizacji gminnego programu przeciwdziałania
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015. Następnie 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 stałyby się pkt.6 Z kolei wolne wnioski – sprawy bieżące będą pkt. 7,
a zakończenie posiedzenia pkt. 8. Następnie Przewodnicząca Komisji przystąpił do
przegłosowania zaproponowanych zmian. Zaproponowane zmiany zostały
przyjęte
przez Radnych jednogłośnie ( 3 głosy „ za ” ). Nowy porządek obrad z wcześniej
przegłosowanymi
zmianami,
został
przyjęty
przez
Radnych
jednogłośnie
( 3 głosy „ za ” ).
Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania
ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Buczyna
( druk nr 180 ),
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181),
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182),
d) uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183),
e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych ( druk nr 184 ),
f) zmian w budżecie gminy ( druk nr 185 ),
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034
( druk nr 186 ),
h) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
w wyborach uzupełniających ( druk nr 187 ),
4. Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2015.

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.
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) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania
ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Buczyna
( druk nr 180 ),
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181),
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182),
d) uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183),
e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych ( druk nr 184 ),
f) zmian w budżecie gminy ( druk nr 185 ),
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034
( druk nr 186 ),
4. Przedstawienie przez Burmistrza Byczyny oceny zasobów pomocy społecznej za
2015 rok.
5. Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2015.
6. 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.
7. Wolne wnioski-sprawy bieżące.
8. 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 Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że omawiany projekt uchwały na
druku nr 180 podejmowany jest po raz kolejny. Następnie Sekretarz Gminy dodał, że
poprzedni Wojewoda Opolski, że był za bardzo przychylny g.Byczyna. Kontynuując
wypowiedź Sekretarz Gminy stwierdził, że zupełnie przypadkiem wnioskowana karetka
pogotowia trafiła do Namysłowa. Kończąc omawiane przedmiotowego zagadnienia
Sekretarz Gminy stwierdził, że dzienna przepustowość trasy S-11 przebiegającej przez
Byczynę wynosi ponad 10 tys. pojazdów. Na koniec Sekretarz Gminy stwierdził, że
omawiana karetka pogotowia stacjonowała by w Byczynie przez 24 godz.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego
funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy
Byczyna ( druk nr 180 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany
przez Komisję.

b) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego
( druk nr 181), został jednogłośnie pozytywnie ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez
Komisję.
c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego
( druk nr 182), został jednogłośnie pozytywnie ( 3 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez
Komisję.
Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku na salę obrad przybył
Radny - Adam Radom, w związku z powyższym w dalszej części obrad Komisja obradowała
w 4 – osobowym składzie.
d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu
gminy ( druk nr 183) Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że w nowym statucie
gminy zostały uwzględnione wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania gminy. Następnie Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, z jakiego
powodu w statucie zamieszczona jest powierzchnia gminy. Sekretarz Gminy odpowiedział,
że nie ma takiego wymogu, ale tak w sumie może być. Następnie Przewodnicząca Komisji
zadała pytanie, czy omawiany dokument musi być tak obszerny. Radny – Adam
odpowiedział, że przedmiotowy dokument zawiera jedynie niezbędne rzeczy wymagane
stosownymi przepisami. Dodatkowo Radny –Adam Radom oznajmił zebranym, że
omawiany statut jest uzupełnieniem ustawy w powyższym zakresie. Z kolei Sekretarz
Gminy zakomunikował zebranym, że wszelkie zmiany dot. zmiany radcy prawnego na
adwokata i poprawnej nazwy CISPOL-u zostały już uwzględnione. Z kolei Radny – Michał
Półtorak zadał pytanie, czy sekretarz obrad musi być ujęty w omawianym statucie.
W odpowiedzi Radny – Adam Radom stwierdził, że mimo wszystko omawiana funkcja
winna być ujęta w ww. dokumencie.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183), został jednogłośnie
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.
e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych ( druk nr 184 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.
f) 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 Sekretarz Gminy
dopowiedział, że w ramach planowanej zmiany wykonany będzie zjazd z dogi krajowej
S-11 na drogę gminną tuż przed cmentarzem parafialnym w Byczynie. Następnie Sekretarz
Gminy poinformował zebranych, że Radny – Jerzy Pluta zaproponował, aby w omawianej
sprawie cmentarz był swoistą wysepką. Mianowicie, wjazd miał by miejsce za cmentarzem,
a wyjazd pomiędzy cmentarzem i wcześniej omawianą działką sąsiednią od strony
Byczyny. Na koniec Sekretarz Gminy stwierdził, że w trakcie realizacji omawianego
przedsięwzięcia powyższa sugestia będzie rozważona.
g) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na
lata 2016 – 2034 ( druk nr 186 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za „)
zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4 Przedstawienie przez Burmistrza Byczyny oceny zasobów pomocy społecznej za 2015
rok, zostało przez Radnych zaakceptowane.
Na wstępie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że powyższa tematyka
zostanie również omówiona na najbliższym posiedzeniu Rady.
Ad.5. Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
alkoholowych w roku 2015, został przez Radnych zaakceptowany.
6.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 – zostało przełożone na inny termin.
Ad.7 Wolne wnioski-sprawy bieżące.
Brak
Ad.8. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała zebranym za udział,
po czym zamknęła posiedzenie.
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