
                                                 PROTOKÓŁ Nr  18/16 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                  Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 20.06.2016 roku 

                 ( w godz. 10:00   – 11:25   ). 

 

    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Z-ca Burmistrza, 

Skarbnik 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. Nikt nie zaproponował zmian. Porządek obrad  został przyjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 5 głosów  „ za ” ).  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie : 

          a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  

                budżetu gminy za 2015 rok (  druk nr 193 ), 

               - zapoznanie z zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca    

                 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 

                 Budżetu gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu  

                 Finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia  

                 Gminy Byczyna Radzie  Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie  

                 Obrachunkowej w Opolu, 

                 - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez  

                 Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.,  

                 - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie  

                 w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r. wraz z wnioskiem 

                  o udzielenie Burmistrzowi Byczyny absolutorium   

              b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi  

                  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r.  

                  ( druk nr 194 ), 

                  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez  

                  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia  

                  Burmistrzowi Byczyny absolutorium, 

              c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 195 ),  

              d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu   

                 ( druk nr 196 ),  

              e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

                  gruntowych ( druk nr 197 ),  

              f) 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 198 ),  

              g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,  

                 wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 199 ),      



               h)  zmian w budżecie gminy  na 2016 rok ( druk nr 200 ), 

               i)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata   

                    2016 – 2034 ( druk nr 201 ). 

     4.  Zadania gminy w zakresie rolnictwa.     

     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 - Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego tylko trzech radnych podpisało 

omawiany projekt uchwały na druku nr 193. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że zgodnie 

z przyjętym statutem gminy taka ilość jest wymagalna.   

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok (  druk nr 193 ), został 

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

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku nr 194 Burmistrz 

Byczyny zakomunikował zebranym, że w ostatnim czasie zakończyła się kompleksowa 

kontrola z ramienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w tut. urzędzie. Radny – 

Marcin Altman zadał pytanie, jak wypadł okres 2014 i 2015 tj. od początku nowej Rady. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że bardzo dobrze.     

                                                                                                                                         

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi 

Świerczkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r. ( druk 

nr 194 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „  za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

c) Na wstępnie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 195                  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna Skarbnik Gminy                    

w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła zakres regulacji nw. projektu uchwały. 

Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa pożyczki dla 

stowarzyszenia OSP w Kostowie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w powyższym 

zakresie nic się nie zmieniło. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że powyższą 

pożyczkę winno się umorzyć i zakończyć sprawę. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że taki 

wariant brany jest pod uwagę, ale dopiero po zasięgnięciu stosownej opinii prawnej                   

w powyższym zakresie. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że stowarzyszenie przy 

OSP Kostów ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację powstałą przy budowie 

kompleksu świetlicowego we wsi Kostów. Na koniec Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, 

czego dot. kwota 29 mln.zł wykazana w omawianym projekcie uchwały. Skarbnik Gminy 

odpowiedziała, że jest wartość netto środków trwałych.     

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna                  

( druk nr 195 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „  za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

Przed zaopiniowaniem kolejnego projektu uchwały na druku nr 196 w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na sale obrad przybył 

Sekretarz Gminy.   

 

 



d) Na wstępie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku Radny 

– Marcin Altman zadał pytanie, o co mianowicie chodzi w tym projekcie uchwały. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w przypadku nie podjęcia omawianego projektu 

uchwały Polskie Koleje Państwowe, po prostu zamkną istniejące przejazdy kolejowe.    

 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu ( druk nr 196 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

e) Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy wykazane dzierżawy na druku 

nr 197 są kontynuacją obecnie dzierżawionych terenów. Burmistrz Byczyny odpowiedział, 

że tak.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 197 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów                    

„  za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

f) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 198 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 Radny – Marcin Altman stwierdził, że jest to korekta 

poprzedniej uchwały w tym zakresie tj. z marca br. Następnie Radny – Marcin Altman 

zadał pytanie, czy prawdą jest, że wcześniejsze umowy zawarte przez ZGK Sp.z.o.o. nie 

są honorowane przez Hydrokom Kluczbork w zakresie wywozu nieczystości płynnych. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że są, ale niektórzy mieszkańcy g.Byczyna nie mieli                 

w ogóle zawartych umów w powyższym zakresie. Następnie Z-ca Burmistrza 

dopowiedziała, że byczyńska oczyszczalnia ścieków ma ograniczoną moc przerobową                  

w zakresie ścieków zagnitych tj. 40 m3 / dobę. W przypadku przyjęcia większej ilości 

ścieków istniejąca flora i fauna ulega procesowi degradacji. Następnie Radny – Jerzy 

Pluta zakomunikował zebranym, że do istniejącej oczyszczalni biologicznej we wsi 

Jakubowicie, można jeszcze śmiało przyłączyć 12 rodzin. Kontynuując Radny – Jerzy 

Pluta zadał pytanie, czy nie można by było do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków 

przyłączać dwóch gospodarstw. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nie, ponieważ tak 

stanowią stosowne przepisy w zakresie współfinansowania omawianych obiektów. Na 

koniec Z-ca Burmistrza zaapelowała o wyrozumiałość w zakresie wywozu tzw. szamb. 

Jesienią br. będzie przygotowana będzie nowa taryfa wodna i wszelkie niedociągnięcia              

w powyższym zakresie, włącznie z uśrednieniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 

będzie odpowiednio uregulowana.    

 

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 198 ), został 

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

 

g) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 199 ),      

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

 

h) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 200 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2016r.i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034 ( druk nr 201 ) Skarbnik Gminy w sposób 

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

Karol Grzyb zadał pytanie, dlaczego nie została przygotowana stosowna uchwała                         

w zakresie przekazania środków w wys. 138 tys.zł. na realizacje programu OWES. 



Pozostali uczestniczy omawianego programu tj. spółdzielnie działające na terenie 

g.Byczyna pobrały kredyty na realizację omawianego programu. W odpowiedzi Z-ca 

Burmistrza stwierdziła, że po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim w Opolu, nie ma 

potrzeby podejmowania ekstra uchwały w powyższym zakresie, a środki na ten cel 

zostały zabezpieczone w momencie uchwalania budżetu gminy na 2016r. W wyniku 

odbytych rozmów ustalono, że wkład gminy będzie opiewać na poziomie 90 tys.zł, a nie 

jak wcześniej ustalono na poziomie 138 tys.zł. Następnie Radny –Jerzy Pluta zadał 

pytanie, dlaczego PSZOK zlokalizowany w CISPOL-u Polanowice, nie przyjmuje opon 

rolniczych. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jest to zgodnie z obowiązującymi 

zasadami w powyższym zakresie. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że jakoś inne 

gminy potrafią przyjmować omawiane opony. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał 

pytanie, co to za środki w wys. 8 tys.zł dla Ośrodka Kultury na organizację festynu pn. 

Powitanie Lata. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że ani omawiana impreza nie była 

zaplanowana i równocześnie nie było środków na omawianą imprezę, stąd powyższe 

przesunięcie. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że skoro nie była zaplanowana, to 

nie powinno się jej organizować. A może lepszym wyjściem by było przeznaczenie 

omawianych środków na organizacje gminnych dożynek. Następnie Przewodniczący 

Komisji dopowiedział, że skoro nie będzie zlotu piłkarzy weteranów, to powyższa impreza 

jak najbardziej należy się lokalnej społeczności. Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził, 

że nie ma obaw, odbędzie się zaplanowany festyn w dniu 17.07.2016r.  i również uda się 

zorganizować zaplanowane dożynki we wrześniu.     

       

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 200 ), został 

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

zaopiniowany przez Komisję. 

 

i) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 

lata 2016 – 2034 ( druk nr 201 ), został zwykłą większością głosów  pozytywnie                 

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

 

Ad.4 Zadania gminy w zakresie rolnictwa, została przez członków komisji zaakceptowane.    

 

Ad.5.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Z-ca Burmistrza zakomunikował zebranym, że na dniach odbędzie się 

przetarg na remont stadionu w ramach tzw. partnerstwa publiczno – prywatnego.                              

W omawianej sprawie jest dość duże zainteresowanie podmiotów prywatnych. Następnie 

Radny – Karol Grzyb zasugerował, aby przy planowanym remoncie stadionu pamiętać 

również o boisku bejsbolowym. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że na 

omawiane boisko po prostu brakuje miejsca. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że                

o omawianym boisku można pomyśleć w przypadku realizacji boiska lekkoatletycznego 

przy Szkole Podstawowej w Byczynie. Następnie Sekretarz Gminy zasugerował, że 

dobrym miejscem na omawiane boisko jest teren tuż obok wjazdu na starą piaskownię na 

ul.Paruszowickiej. Z kolei Radny – Jerzy Pluta  zadał pytanie, na jakim etapie jest 

realizacja specjalnej strefy ekonomicznej w Byczynie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 

w chwili obecnej trwa proces wyłączania omawianego terenu z produkcji rolnej. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta powrócił do tematu remontu stadionu w Byczynie. 

Mianowicie, na jakich zasadach gmina będzie korzystać ze stadionu. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że na zasadach komercyjnych. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał 

pytanie, ile osób pisze projekty w tut. urzędzie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 

sporo, a osoby o których mowa, są fachowcami w omawianej dziedzinie. Następnie 

Radny – Marcin Altman zadał pytanie, dlaczego do tej pory nie napisano żadnego 

wniosku np. na remont basenu i cmentarza. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 

zakomunikował zebranym, że wszystkie inwestycje na terenie gminy realizowane są przy 

max. wsparciu zewnętrznym. Na koniec Radny – Marcin Altman zadał pytanie, na jakim 

etapie jest proces subrogacji.                                                                                                   

 



 

 

 

 

 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jesteśmy już po przetargu, który odbył się w dniu 

10.06.2016r. W wyniku odbytego przetargu wpłynęła jedna oferta. Następnie Burmistrz 

Byczyny zakomunikował zebranym, że o dalszych poczynaniach w powyższym zakresie 

będzie na bieżąco informować.                 

 

Ad.6. 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; 


