
                                                 PROTOKÓŁ Nr  13/16 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                  Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 25.01.2016 roku 

                 ( w godz. 10:00   –  11: 15  ). 

 

    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, 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 4 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. Następnie 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) zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina  

           Byczyna ( druk nr 150 ), 

           b) wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych 

           w Byczynie szkół : Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum      

           Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna 

           Dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły dla  

           Dorosłych ( druk nr 151 ), 

           c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 152 ),  

           d) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 

           2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy  

           Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz  

           warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

           z 2013r. poz.153 ),  

           e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych ( druk nr 154 ),  

           f) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 155 ). 

     4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

     5.  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) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 150 w sprawie 

zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna 

Sekretarz Gminy poprosił zebranych o wykreślenie w § 1 pkt. 2, ponieważ przedmiotowy 

zapis po ostatnim spotkaniu z dyrekcją ZSGLiZ w Byczynie  stał się nie aktualny. Ponadto 

Sekretarz Gminy dodał, że nie które typy szkół nie mają naboru od wielu lat, ale może 



coś się w powyższym zakresie zmieni w najbliższym czasie. Przewodniczący Komisji zadał 

pytanie, czy do liceum ogólnokształcącego od lat nie ma w ogóle naboru. Sekretarz 

Gminy odpowiedział, że tak. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, po co podejmować 

uchwałę w sprawie likwidacji danej szkoły, skoro odgórnie reguluje to stosowna ustawa. 

W odpowiedzi Sekretarz Gminy odpowiedział, że mimo wszystko musi być podjęta 

stosowna uchwała w tym zakresie. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy 

są jakieś konkretne decyzje w zakresie reformy systemu oświaty na terenie g.Byczyna. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak, np. przeniesienie polanowickiej szkoły do 

obiektu ZSGLiZ w Byczynie. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że na 

bazie polanowickiej szkoły i internatu można będzie utworzyć Dom Pomocy Społecznej. 

Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w najbliższym czasie 

reaktywowane będą również szkoły zawodowe. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, 

że pomysł tworzenia szkół zawodowych jest bardzo dobrym pomysłem, ale nie przy 

obecnej kadrze zawodowej nauczycieli w Polanowicach. Burmistrz Byczyny odpowiedział, 

że ruszył już stosowny proces weryfikacji nauczycieli w powyższym zakresie.     

    

Przed zaopiniowaniem n/w projektu uchwały na druku nr 150 na salę obrad przybył 

Radny – Karol Grzyb , w związku z powyższym w dalszej części komisja obradowała                  

w 5 – osobowym składzie.  

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Byczyna ( druk nr 150 ),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu 

Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie szkół : Gimnazjum 

Przysposabiającego do Pracy, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Szkoła 

Policealna, Szkoła Policealna Dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, 

Zasadniczej Szkoły dla Dorosłych ( druk nr 151 ) Sekretarz Gminy stwierdził, że należy 

za wszelką cenę poprawić wizerunek polanowickiej szkoły. Z kolei Radny – Jerzy Pluta 

stwierdził, że całkowicie zgadza się z powyższym stwierdzeniem i zakomunikował, że we 

wcześniejszym okresie omawiana placówka miała bardzo wysoki prestiż.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych                           

i Zawodowych w Byczynie szkół : Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum      

Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna Dla 

Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły dla Dorosłych                        

( druk nr 151 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

c) Na wstępie Skarbnik Gminy stwierdziła, że przedmiotowa zmiana uchwały w sprawie  

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 152 ) podyktowana jest zmianą przepisów 

w powyższym zakresie. Następnie Skarbnik Gminy stwierdziła, że w powyższym 

przypadku nie wchodzą w grę wielkie kwoty, raptem do 1 tys.zł.   

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 152 ), został 

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

 

d) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 153 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013r.                 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania       

z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz.153 ) Radny – Jerzy Pluta  

zadał pytanie, dlaczego w omawianym wykazie nie ma przystanku autobusowego we wsi 

Jakubowice. W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że omawiany przystanek 



wykazany jest w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. W omawianym wykazie 

wykazane są jedynie przystanki zlokalizowane przy drogach gminnych. Powodem 

wprowadzenia omawianego projektu uchwały jest uruchomienie nowego przystanku 

autobusowego obok przedszkola Mysia Wieża na ul. Dworcowej.    

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie      

z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. 

poz.153 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

e) Na wstępie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 

154 ) Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy nie lepiej zbyć omawiane nieruchomości.                

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że w każdej chwili istnieje takowa możliwość, 

ale musi być w tym zakresie zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta poprosił o okazanie omawianych działek na mapie.                           

W następstwie Sekretarz Gminy okazał na mapie ww. działki gruntowe.  

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 154 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów                     

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

f) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 155 ) Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

powodem wprowadzenia pod obrady przedmiotowego projektu uchwały jest uregulowanie 

spraw związanych z własnością gruntu. Mianowicie, przedmiotowa zbycie nastąpi na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Powyższa regulacja pozwoli ww. jednostce 

występować w wszelkiego rodzaju dofinansowaniach dróg powiatowych. Z kolei 

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, jaki jest kilometrarz dróg powiatowych na terenie 

g.Byczyna. W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że w sumie Starostwo Powiatowe             

w Kluczborku ma 400 km. dróg powiatowych, z czego na terenie g.Byczyna jest 80 km. 

Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, kto zapłaci za koszty geodezyjne 

związane z powyższym przekazaniem. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

zwyczajowo jest przyjęte, że nabywca – obdarowany.    

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk 

nr 155 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ,                                     

1 głos „ przeciw” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa byłej 

głównej księgowej z PSP Roszkowice. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że na 

ni jakim, ponieważ z kwoty 311 tys.zł. należnej spłaty pozostało jeszcze 300 tys.zł. do 

spłaty, a termin upływa na koniec lutego br. Z kolei Przewodniczący Komisji zadał 

pytanie, na jakim etapie jest sprawa byłego ZEC-u. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że na dniach ma być pierwszy przetarg na omawianą nieruchomość. Dopiero, 

po drugim nie odbytym przetargu gmina może myśleć o ewentualnym przejęciu ww. 

obiektu. Następnie Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, czy prawdą jest, że jest problem        

z pozyskaniem dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że nie. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, jakie działania zamierza 

podjąć tut. władza w zakresie OPS-u. Mianowicie, jest coraz więcej skarg na Panią 

Dyrektor i personel omawianej jednostki. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 



w powyższym zakresie, wykonane będą stosowne kontrole przez stosowne służby tut. 

urzędu.   

 

Ad.5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca 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; 


