PROTOKÓŁ Nr 18/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 21.06.2016 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, 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 4 – 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. Nikt nie zaproponował zmian. Porządek obrad został przyjęty przez
Radnych jednogłośnie ( 4 głosy „ 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. Zapoznanie członków komisji z :budżetem, planami inwestycyjnymi, kosztami
imprez w Ośrodku Kultury w Byczynie.
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 Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy w świetle nowego statutu gminy
przedmiotowe dwa projekty uchwał nw. winne być głosowane. W odpowiedzi
Przewodniczący Rady stwierdził, ze można, ale niekoniecznie. W związku z powyższym
Przewodnicząca Komisji przystąpiła do przegłosowania kolejno następujących po sobie
projektów uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015r.i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Byczyny.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ( druk nr 193 ), został zwykłą
większością głosów pozytywnie ( 3 głosy „ za ”, 1 głos „ przeciw ) zaopiniowany przez
Komisję.
b) Projekt uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi
Świerczkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r. ( druk nr
194 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 głosy „ za ”, 1 głos „ przeciw )
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.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna
( druk nr 195 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 głosy „ za ”, 1 głos
„ przeciw ) zaopiniowany przez Komisję.
d) Na wstępie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku Z-ca
Burmistrza zakomunikowała zebranym, że w przypadku nie podjęcia omawianego projektu
uchwały Polskie Koleje Państwowe, po prostu zamkną istniejące przejazdy kolejowe na
terenie g.Byczyna.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu ( druk nr 196 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany
przez Komisję.
e) Na wstępie Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy wykazane dzierżawy na druku nr
197 są kontynuacją obecnych. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że tak.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych ( druk nr 197 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy
„ 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 Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że jest to korekta
poprzedniej uchwały w tym zakresie tj. z marca br. Powodem przedłożenia omawianego
projektu uchwały jest nie uwzględnienie wszystkich elementów w poprzednim projekcie
uchwały.
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 ( 4 głosy „ 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 ( 4 głosy „ 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 i WPF-ie. Z kolei Przewodnicząca
Komisji zadała pytanie, na jakim etapie jest sprawa
realizacji programu OWES.
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. Kontynuując wypowiedź Z-ca
Burmistrza zakomunikowała zebranym, że w omawianej sprawie jest bardzo zła współpraca
z partnerami programu, a w szczególności ze spółdzielniami. Mianowicie, nie udostępniają
wszystkich danych, wręcz wprowadzają w błąd tut. urząd. Co innego twierdzi Urząd
Marszałkowski, a co innego przedstawiciele omawianych spółdzielni. W wyniku takich
działań Starostwo Powiatowe w Kluczborku straciło 700 tys.zł. stwierdził Radny – Adam
Radom. Następnie Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że w ramach omawianego
programu istotniej zmianie ulegnie estetyka miasta i okolicznych wiosek, poprzez
wszelkiego rodzaju remonty tj. wykaszanie terenów zielonych, remonty placów zabaw,
roboty porządkowe itp. Dodatkowo zostanie zakupiony jeszcze sprzęt do realizacji
omawianych prac.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 200 ), został
zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 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
( 3 głosy „ za ”, 1 głos „ przeciw” ) zaopiniowany przez Komisję.

Ad.4 Zapoznanie członków komisji z :budżetem, planami inwestycyjnymi, kosztami

imprez w Ośrodku Kultury w Byczynie.
Wizyta w Ośrodku Kultury w Byczynie
23.06.2016r.,o godz. 14 00.
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Ad.5 Wolne wnioski-sprawy bieżące.
Na wstępie Radny – Adam zadał pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego nowy statut gminy
nie został zamieszczony na stronie tut. urzędu. Następnie Radny – Adam Radom zadał
pytanie, na jakim etapie jest przetarg w zakresie subrogacji. Z –ca Burmistrza
odpowiedziała, że w dniu 10.06.2016r. odbył się przetarg w ww. temacie. W wyniku
odbytego przetargu, wpłynęła jedna ważna oferta. Następnie Radny – Adam Radom zadał
kolejne pytanie, jaki będzie koszt omawianego kredytu w momencie jego uruchomienia.
Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że na poziomie 9 mln.zł. W odpowiedzi Radny – Adam
Radom stwierdził, że w sumie będzie tańszy od planowanego, ponieważ planowany był na
poziomie 12 mln.zł. Na koniec Z-ca Burmistrza stwierdziła, że
wszelkie założenia
w powyższym zakresie okazały się trafne.
Ad.6. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała zebranym za udział,
po czym zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Iwona Sobania

Protokolant :
Marek Rychlicki
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu.

