
                                                 PROTOKÓŁ Nr  17/16 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                  Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 30.05.2016 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, 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 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 uzupełnienie porządku obrad                  

o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 192 w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna 

jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do 

realizacji projektu konkursowego pod nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej dla subregionu północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 

08- Integracja społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 

(druk nr 192). Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do przegłosowania 

zaproponowanej zmiany. Zaproponowana zmiana została przyjęta przez Radnych 

jednogłośnie ( 5 głosów  „ za ” ). Nowy porządek obrad  z wcześniej przegłosowaną 

zmianą, 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) wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego  

               w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), 

           b) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych  ( druk nr 189 ), 

            c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 190 ), 

            d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

               ( druk nr 191 ). 

      4.   Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach    

            i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r.   

      5.  Ochrona Środowiska w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej. 

      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) wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego  

               w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), 

           b) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych  ( druk nr 189 ), 



            c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 190 ), 

            d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

               ( druk nr 191 ), 

           e) przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo-  

              Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod   

             nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu  

             północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja  

             społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  

             (druk nr 192) 

      4.   Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach    

            i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r.   

      5.  Ochrona Środowiska w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej 

      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 w przedmiotowej sprawie 

wpłynęły 3 wnioski z których wybrana będzie 1 kandydatura na posiedzeniu Rady.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu 

Rejonowego  w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), został 

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

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Przewodniczący Komisji  

stwierdził, że rozumie, że jest to przedłużenie obecnie obowiązujących dzierżaw. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak.   

                                                                                                                           

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych  ( druk nr 189 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów                    

„  za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

c) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 185 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2016r. Burmistrz Byczyny w sposób szczegółowy                                   

i wyczerpujący omówił planowane zmiany w budżecie. Następnie Przewodniczący Komisji 

zadał pytanie, w jakim przedziale czasowym wykonana będzie droga w Jaśkowicach. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że najprawdopodobniej w 2019r. Następnie 

Przewodniczący Komisji zadał kolejne pytanie, z jakiego tytułu gmina jest zobowiązana 

do odpłatności 500 zł od każdej oczyszczalni ścieków. Burmistrz Byczyny odpowiedział, 

że wynika to wprost, że wcześniejszych zobowiązań współfinansowania przedmiotowych 

obiektów w ramach trwałości projektu.     

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 190 ), został 

zwykłą większością głosów  pozytywnie  ( 4 głosy  „  za ”, 1 głos „ przeciw”  ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna 

na lata 2016 – 2034 ( druk nr 191 ), został zwykłą większością głosów  pozytywnie                 

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

 



e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej                       

w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą:,,Byczyński Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”w ramach Osi Priorytetowej 

RPO WO 2014-2020, 08- Integracja społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej (druk nr 192) Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, czy program 

unijny pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego, nie jest              

w żaden sposób zagrożony. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie. Z kolei Sekretarz 

Gminy dodał, że z omawianym program od początku nie był realizowany należycie. 

Mianowicie, stosowna uchwała w powyższym zakresie winna być podjęta w listopadzie 

2015r. w momencie przystąpienia do omawianego programu. Następnie Przewodniczący 

Komisji zadał pytanie, z jakiego powodu tut. włodarze nie potrafią się dogadać                            

z kierownictwem Spółdzielni UHP w Byczynie . Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 

problem tkwi w ww. spółdzielni z powodu blokowania przepływu informacji w powyższym 

zakresie. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w chwili obecnej 

musimy pilnie wygospodarować kwotę 138 tys. jako wkład własny w omawiany projekt. 

Wygospodarowanie, tak pokaźnej kwoty w chwili obecnej przysparza spory problem.                

Z kolei Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy wyasygnowanie kwoty 138 tys.zł. jest 

wymogiem Marszałka Województwa Opolskiego. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. 

W chwili obecnej Spółdzielnia UHP w Byczynie  straszy, że jak gmina nie wygospodaruje 

omawianej kwoty, to wystąpi z projektu. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że gminie bardzo zależy na realizacji omawianego projektu, chociażby                     

z powodu stworzenia nowych miejsc pracy i środków  przeznaczonych na ten cel w wys. 

ponad 2 mln. zł. Następnie Sekretarz Gminy stwierdził, że w przypadku realizacji 

omawianego projektu realizowany będzie nabór na obsługę omawianego projektu. Z kolei 

Radny – Jerzy Pluta oznajmił zebranym, że na terenie g.Byczyna krążą plotki jakoby 

kierownik projektu zarabia 12 tys.zł., jeśli to prawda, to coś jest nie tak. Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że na powyższy temat krążą różne plotki.             

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni 

Socjalnej Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu 

konkursowego pod nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla 

subregionu północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja 

społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (druk nr 192) 

, został zwykłą większością głosów  pozytywnie ( 4 głosy  „  za ”, 1 głos „ przeciw”  ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad. 4 Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach i zwolnieniach 

w podatkach gminnych w 2015r, została przez członków komisji zaakceptowana.    

 

Ad.5 .  Ochrona Środowiska w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej, została przez 

członków komisji zaakceptowana.    

 

Ad.6.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w tym roku nie będzie 

Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów, a w zamian będą Dni Byczyny. Powodem                            

powyższego stwierdzenia jest fakt, że w tym czasie najprawdopodobniej będzie 

prowadzany remont stadionu w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Następnie 

Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, z jakiego powodu niektóre firmy mają umarzany 

podatek. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że różne sytuacje mają wpływ na tego rodzaju 

umorzenia. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie, w jakim czasie wpłyną 

należne środki że sprzedaży ZEC-u. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że na dniach.                   

Z kolei Radny – Marcin Altman zakomunikował zebranym, że w swoim czasie, kiedy 

dokonana była sprzedaż omawianego ZEC-u, na zapytanie dlaczego tak tanio sprzedany 

został omawiany obiekt, jeden z urzędników tut. urzędu odpowiedział, że na tym polega 



biznes, żeby tanio kupić, a drogo sprzedać. Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował 

zebranym, że na dniach będzie gotowy nowy schemat organizacyjny tut. urzędu. Na 

koniec Przewodniczący Komisji zakomunikował zebranym, że na posiedzeniu Rady będą 

zbierane datki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanej w wypadku 

drogowym mieszkance Polanowic.     

 

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; 


