
                                                 PROTOKÓŁ Nr  16/16 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                  Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 25.04.2016 roku 

                 ( w godz. 10:00   –  11:40  ). 

 

    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, Wioletta Kardas – Dyrektor CISPOL-u Polanowice, 

Pani Ewa Śledzka – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.                 

 

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 5 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. 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. Wolne wnioski – sprawy bieżące 

będą pkt. 6, a zakończenie posiedzenia pkt. 7. Następnie Przewodniczący Komisji 

przystąpił do przegłosowania zaproponowanych zmian. Zaproponowane zmiany zostały   

przyjęte przez Radnych jednogłośnie ( 5 głosów  „ za ” ). Nowy porządek obrad                         

z wcześniej przegłosowanymi zmianami, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie                          

( 5 głosów  „ 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.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

      6.  Zakończenie posiedzenia 

 



Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

4. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. 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.  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)Na wstępie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że omawiany projekt uchwały 

na druku nr 180 podejmowany jest po raz kolejny. Z kolei Burmistrz Byczyny dodał, że 

poprzedni Wojewoda Opolski, że był za bardzo przychylny g.Byczyna. Następnie 

Sekretarz Gminy stwierdził, że  zupełnie przypadkiem wnioskowana karetka pogotowia 

trafiła do Namysłowa. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że przedmiotowe starania 

można połączyć z tworzeniem Jednostki Ratownictwa Drogowego we wsi Kostów. 

Powyższe rozwiązanie jest nader niezbędne z powodu dość dużego natężenia na trasie           

S-11. W odpowiedzi Radny – Karol Grzyb stwierdził, że nie powinno się tych dwóch 

rzeczy łączyć, chociażby ze względu na sposób finasowania. Kontynuując wypowiedź 

Radny – Karol Grzyb zasugerował, aby utworzenie Jednostki Ratownictwa Drogowego  we 

wsi Kostów uruchomić odrębną uchwałą. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że 

skoro tak, to wycofuje wcześniej zaproponowane rozwiązanie. Z kolei Przewodniczący 

Komisji stwierdził, że należy dołożyć wszelkich starań w zakresie pozyskania omawianej 

karetki pogotowia dla g.Byczyna.       

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego 

funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy 

Buczyna ( druk nr 180 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad. 5 Przed zaopiniowaniem kolejnego projektu uchwały na druku nr 181 Przewodniczący 

Komisji zaproponował, aby w tym monecie zaopiniować „ Raport z realizacji gminnego 

programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015”. 

Powyższa zmiana kolejności rozpatrywania materiałów podyktowana jest obecnością Pani  

Ewy Śledzkiej – Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 



Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, co będzie tematem spotkania sołtysów 

w dniu 09.05.2016r. w zakresie wykluczenia społecznego. W odpowiedzi Pani Ewa 

Śledzka - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych stwierdziła, że omawiane spotkanie jest cykliczne w zakresie omawianej 

tematyki. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, jakie są największe zagrożenia 

dla młodzieży na naszym terenie. Pani Ewa Śledzka odpowiedziała, że w pierwszej 

kolejności to papierosy, alkohol oraz dopalacze. Następnie Radny – Marcin Altman zadał 

kolejne pytanie, jakie zagrożenia zgłaszają szkoły z terenu g.Byczyna. Pani Ewa Śledzka 

odpowiedziała, że na razie żadnych. Kontynuując wypowiedź Radny – Marcin Altman 

zadał kolejne pytanie, czy w placówkach oświatowych odbywają się zajęcia profilaktyczne 

w zakresie uzależnień. Pani Ewa Śledzka odpowiedziała, że tak.                      

 

Po omówieniu ww. tematu Przewodniczący Komisji zaproponował omówienie 

sprawozdania Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za rok 2015. 

Kontynuując wypowiedz Sekretarz Gminy stwierdził, że Radni nie maja obowiązku 

zajmować się tym tematem, ale od kilku lat na wniosek ówczesnego Przewodniczącego 

Rady – Pana  Grzegorza Kapicy stało się to powszechnie przyjętą praktyką. I tak, na 

wstępie głos zabrała Pani Wioletta Kardas - – Dyrektor CISPOL-u Polanowice i na wstępie 

omówiła przedmiotowe sprawozdanie. Kontynuując wypowiedz Pani Wioletta Kardas 

zapoznała zebranych, że stanem zatrudnienia, wykształceniem kadry jej jednostki                  

i posiadanym budżetem. Następnie Pani Wioletta Kardas zakomunikowała zebranym, 

jakie zadania realizowało centrum, jak również przy jakich współuczestniczyło. Następnie 

Radny - Marcin Altman zadał pytanie, z jakiego powodu rachunki za energię elektryczną 

są tak pokaźne. W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że względu na 

przestarzałą instalację elektryczną, oraz odbiorniki w postaci chociażby opraw 

oświetleniowych. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że w powyższym przypadku, 

należałoby przystąpić do remontu omawianej instalacji. W odpowiedzi Pani Wioletta 

Kardas stwierdziła, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, ale koszty omawianego 

remontu są dość znaczne. Mianowicie, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 

stolarni szacowana jest na kwotę 30 tys.zł., a całego obiektu na kwotę 1 mln. zł. Z kolei 

Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że omawiana kwota jest dość mocno przesadzona                      

i wymaga weryfikacji. Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że być może omawiana kwota jest 

przeszacowana, ale w powyższej sprawie należy wykonać również stosowną dok. 

techniczną planowanego remontu. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że                        

w powyższym przypadku w ramach oszczędności należałoby odstąpić od wykonywania 

dok. technicznej i po kolei remontować poszczególne pomieszczenia.  Kontynuując 

wypowiedz Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, jakie są skutki przekształcenia CISPOL-u          

w jednostkę gminy. W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas odpowiedziała, że jej jednostka 

wykonuje więcej prac na rzecz gminy. Z kolei Burmistrz Byczyny dopowiedział, że                   

w wyniku przekształcenia CISPOL może samodzielnie ubiegać się o wszelkiego rodzaju 

dofinansowywania z zewnątrz. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że będzie 

wnioskować wykonanie stosownego zestawienia, za co gmina płaci CISPOL-owi.                   

W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że nie wszystkie roboty są fakturowane. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że dobrym przykładem generowania kosztów 

jest sprawa wykonania ogrodzenia we wsi Jakubowice. Początkowo kwota opiewała na 

kwotę 10 tys.zł, a w wyniku negocjacji udało się powyższe przedsięwzięcie wykonać za 

kwotę 3 tys.zł.  W tym momencie Przewodniczący Komisji stwierdził, że pozostał kwestie 

sporne zostaną wyjaśnione we wrześniu podczas analizy wykonania budżetu za I półrocze 

2016r. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego obsługa targowiska musi 

kosztować 90 tys.zł. W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że nie wszystkie 

rzeczy musiały być fakturowane, w przypadku nie wykazywania dochodów w budżecie. 

Na koniec Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że obecna Dyrektor – Pani 

Wioletta Kardas jest dobrym menadżerem, pomimo różnicy zdań w niektórych kwestiach.          

 

 



b)Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego                

( druk nr 181), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego           

( druk nr 182), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

Przed zaopiniowaniem kolejnego projektu uchwały Przewodniczący Komisji opuścił salę 

obrad, w związku z powyższym w dalszej części obrad Komisja obradowała w 4 – 

osobowym składzie.  

 

d) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183), został 

jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ 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 Burmistrz Byczyny 

dopowiedział, że w ramach planowanej zmiany wykonany będzie zjazd z dogi krajowej                 

S-11 na drogę gminną tuż przed cmentarzem parafialnym w Byczynie. Radny – Karol 

Grzyb zadał pytanie, jaki będzie podział kosztów omawianego zjazdu. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że pół na pół pomiędzy gminą, a właścicielem działki sąsiedniej. Z kolei 

Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że przedmiotowa droga jest zbyt wąska na ruch 

dwukierunkowy. Następnie 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. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 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 omówiona i zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady. 

   

Ad.6.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że dość poważny problem                    

z odbiorem ścieków od właścicieli tzw. szamb. Mianowicie, byczyńska oczyszczalnia 

ścieków nie jest przystosowana do odbioru ścieków zagnitych, w związku z powyższym 

muszą być przewożone do Kluczborka, co w konsekwencji generuje dość znaczne koszty. 

Następnie Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że w chwili obecnej zakomunikowała 

zebranym, że Hydrokom podpisał umowy na wywóz nieczystości płynnych z właścicielami 

ok. 40% tzw.szamb. Kontynuując wypowiedz Z-ca Burmistrza stwierdziła, że w związku  

z tak wysokimi kosztami Hydrokom w okresie przejściowym zastosował preferencyjne 

ceny w powyższym zakresie. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy jest 

ekonomicznie uzasadnienie, żeby w dalszym ciągu utrzymywać oczyszczalnie ścieków       

w Biskupicach i Polanowicach. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że nie, 



ponieważ w tym miejscu powstaną tłocznie – przepompownie. Z kolei Radny – Jerzy Pluta 

stwierdził, że nie rozumie stwierdzenia w zakresie braku wolnych mocy przerobowych 

byczyńskiej oczyszczalni ścieków. Mianowicie, do niedawna planowane było sprowadzanie 

ścieków z Uszyc. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że bardzo ważnym zagadnieniem 

do zrealizowania jest sprowadzenie ścieków bytowych z Polanowic. Powodem powyższego 

stwierdzenia, jest fakt zlokalizowania ujęć wodnych na tym terenie dla 70% mieszkańców 

g.Byczyna. Na koniec omawiania powyższego tematu Z-ca Burmistrza stwierdziła, że 

jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla g.Byczyna jest realizacja przydomowych 

oczyszczalni ścieków i przerzut nieczystości płynnych do byczyńskiej oczyszczalni 

ścieków. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że byczyński rynek został w końcu 

oznakowany, ale problem nadmiernej prędkości nadal nie został rozwiązany. Burmistrz 

Byczyny odpowiedział, że w powyższej sprawie zostanie uczulona byczyńska policja.            

Z kolei Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, w jakim czasie zostaną uruchomione środki na 

sport. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że na dniach.       

  

Ad.7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący 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; 


