
                                                Protokół Nr 25/16 

  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 22.02.2016r. 

                                            (  w godz. 15 00 –  15 25   ) 

 

 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 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. Następnie 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) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 

               gruntowych ( druk nr 156 ),  

            b) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 157 ), 

            c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 158 ),  

            d) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników  

               w wyborach uzupełniających ( druk nr 159 ),  

            e) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ),   

            f) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie  

               szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

               odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  

               odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  

               gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 161 ).  

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 w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 156 ) 

Radny – Grzegorz Bednarek zadał pytanie, czy nie można by omawianych działek 

wydzierżawić na dłuższy okres i czy nie można by ich było zbyć na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie można ich 

wydzierżawić na dłuższy okres ze względu na stosowne przepisy w tym zakresie, ale 

zbycie jak najbardziej wchodzi w grę.  



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 156 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów                 

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 157 Z-ca Burmistrza 

stwierdziła, że w omawianych projektach uchwał kolejno po sobie następujących są 

drobne literówki, ale do posiedzenia Rady będą oczywiście poprawione.   

  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 

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

 

c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 

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

 

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na n/w druku Z-ca Burmistrza 

zakomunikowała zebranym, że powodem podjęcia niniejszej uchwały jest uruchomienie 

dodatkowego naboru ławnika dla g.Byczyna. W powyższym zakresie obowiązują te same 

zasady, jak przy wyborze ławników w normalnym trybie.    

 

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na 

ławników w wyborach uzupełniających ( druk nr 159 ), został jednogłośnie pozytywnie             

( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 160 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2016r. Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy                                   

i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie. Następnie Z-ca Burmistrza 

zakomunikowała zebranym, że planowane jest nowe zadanie dot. współfinansowania 

zakupu nie oznakowanego auta policyjnego. Powodem uruchomienia przedmiotowego 

przedsięwzięcia jest nasilająca się fala włamań na terenie g.Byczyna, jak również na 

terenie powiatu. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że brakuje środków finansowych 

na uruchomienie niezbędnych remontów dróg na terenie g.Byczyna i stąd pilna potrzeba 

przesunięcia środków na ten cel. Kontynuując wypowiedź Z-ca Burmistrza stwierdziła, że 

istnieje również pilna potrzeba remontu oczyszczalni ścieków we wsi Biskupice. Ponadto 

zrzuty ścieków z fermy Zalesie bardzo nie korzystnie wpływają na pracę omawianej 

oczyszczalni ścieków.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ),  został 

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

 

f) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 161) Z –ca 

Burmistrza stwierdziła, że w Polanowicach przy CISPOL-u uruchomiony zostanie PSZOK. 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej szkolony jest jeden pracownik, 

który będzie obsługiwał omawiany PSZOK. Uruchomienie omawianego PSZOK- u nie 

spowoduje wzrostu cen na wywożone nieczystości.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r.              

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  



odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów                   

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ( druk nr 161 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów                     

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Brak 

 

Ad.5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała 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; 


