
                                                Protokół Nr 31/16 

  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 30.05.2016r. 

                                            (  w godz. 15 00 –  15 25   ) 

 

 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.                 

 

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.  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) 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.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

      6.  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 Radny – Grzegorz Bednarek zakomunikował zebranym , że uczestniczył                 

w pracach komisji opiniującej kandydatury na ławników w wyborach uzupełniających.                   

W wyniku ogłoszonego naboru  w przedmiotowej sprawie wpłynęły 3 wnioski i wszystkie 

spełniają przyjęte kryteria w powyższym zakresie. Na najbliższym posiedzeniu Rada 

wybierze spośród złożonych wniosków 1 kandydaturę w omawianej sprawie.   

 

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. Skarbnik Gminy  w sposób szczegółowy                                   

i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie. Następnie Radny – Leszek 

Śnieżek zadał pytanie, dlaczego jako właściciel prywatnej oczyszczalni ścieków musiał 

zapłacić 120 zł. w tut urzędzie. Z-ca Burmistrz odpowiedziała, że wynika to wprost, że 

wcześniejszych zobowiązań współfinansowania przedmiotowych obiektów tj. 500 zł 

pokrywa gmina, a 150 zł właściciel omawianego obiektu w czasie trwania trwałości 

projektu. Z kolei Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że uiszczona opłata w wys. 

120 zł jest opłatą rejestracyjną jednorazową. Następnie Radny – Władysław Buła zadał 

pytanie, z kim można zawrzeć umowę na wywóz tzw. szamb. Z-ca Burmistrza 

odpowiedziała, że teoretycznie z Hydrokomem, ale praktycznie nie bardzo, ze względu na 

ograniczone możliwości przerobowe byczyńskiej oczyszczalni ścieków w zakresie 

przerobu ścieków zagnitych. Kontynuując wypowiedź Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że 



w danym momencie najrozsądniej jest nawiązać współpracę z Panem Sobkiem                        

z Kluczborka, ponieważ ma bardziej konkurencyjne ceny i ma stosowną umowę na odwóz 

zagnitych ścieków do kluczborskiej oczyszczalni ścieków.          

 

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

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

 

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

na lata 2016 – 2034 ( druk nr 191 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „  za ” ) 

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) Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że 

gminie bardzo zależy na realizacji omawianego projektu, chociażby na możliwość 

pozyskania nowych miejsc pracy i kwoty przeznaczoną 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.             

 

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

 

Ad. 4 Przed rozpatrzeniem kolejnego pkt. obrad Burmistrz Byczyny zakomunikował 

zebranym, że wszystkie przypadki ewentualnych umorzeń analizowane są bardzo 

wnikliwie.  

                                                                                                                                                         

Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach i zwolnieniach                   

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

 

Ad.5.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Przewodniczący Komisji zakomunikował zebranym, że na posiedzeniu Rady 

zbierane będą datki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanej w wypadku 

drogowym mieszkance Polanowic.     

 

Ad.6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za 

udział, po czym zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                  

Przewodniczący   

                Komisji Rewizyjnej  

   Rady Miejskiej w Byczynie                                                      

 

 Jacek Kulisiński 

 

 

 

 

 

 

Protokolant : 

Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu; 


