
                                                Protokół Nr 28/16 

  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 25.04.2016r. 

                                            (  w godz. 15 00 –  15 25   ) 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, 

Pani Ewa Śledzka – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.                 

 

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 zmianę porządku obrad w postaci 

wykreślenia pkt.3h dot. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na 

ławników w wyborach uzupełniających ( druk nr 187 ). Kolejna druga zmiana 

zaproponowana przez Sekretarza Gminy dot. dopisania nowego pkt.4 w zakresie 

przedstawienia przez Burmistrza oceny zasobów pomocy społecznej za 2015r. Z kolei 

pkt. 4 stałby się pkt.5 dot. raportu z realizacji gminnego programu przeciwdziałania                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015. Wolne wnioski – sprawy bieżące 

będą pkt. 6, a zakończenie posiedzenia pkt. 7. Następnie Przewodniczący Komisji 

przystąpił do przegłosowania zaproponowanych zmian. Zaproponowane zmiany zostały   

przyjęte przez Radnych jednogłośnie ( 5 głosów  „ za ” ). Nowy porządek obrad                         

z wcześniej przegłosowanymi zmianami, 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) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania  

           ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Buczyna   

           ( druk nr 180 ),  

           b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181),  

           c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182), 

           d) uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183),  

           e)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych  ( druk nr 184 ), 

            f)  zmian w budżecie gminy  ( druk nr 185 ), 

            g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

            ( druk nr 186 ),  

            h) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników   

            w wyborach uzupełniających ( druk nr 187 ),  

      4.   Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania  

            problemów alkoholowych w roku 2015.   

      5.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 



      6.  Zakończenie posiedzenia 

 

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

1.Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie : 

          a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania  

           ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Byczyna   

           ( druk nr 180 ),  

           b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181),  

           c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182), 

           d) uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183),  

           e)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych  ( druk nr 184 ), 

            f)  zmian w budżecie gminy  ( druk nr 185 ), 

            g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

            ( druk nr 186 ).  

        4. Przedstawienie przez Burmistrza Byczyny oceny zasobów pomocy społecznej za  

             2015 rok.  

        5.  Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania  

            problemów alkoholowych w roku 2015.   

        6.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

        7.  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 Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że omawiany projekt uchwały 

na druku nr 180 podejmowany jest po raz kolejny. Następnie Sekretarz Gminy dodał, że 

poprzedni Wojewoda Opolski, że był za bardzo przychylny g.Byczyna. Kończąc wypowiedź   

Sekretarz Gminy stwierdził, że zupełnie przypadkiem wnioskowana karetka pogotowia 

trafiła do Namysłowa. Na koniec Sekretarz  Gminy stwierdził, że omawiana karetka 

pogotowia stacjonowała by w Byczynie przez 24 godz.   

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego 

funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy 

Byczyna ( druk nr 180 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów  „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

b) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 181 Przewodniczący 

Komisji zadał pytanie, w jakim wieku dzieci winne być szczepione. Sekretarz Gminy 

odpowiedział, że w wieku 6 lat.                                                                                                                                   

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego                

( druk nr 181), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 



c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego           

( druk nr 182), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

gminy ( druk nr 183) Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że w nowym statucie 

gminy zostały uwzględnione wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania gminy.   

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183), został jednogłośnie 

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

 

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych  ( druk nr 184 ),  został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów               

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

f) 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 Sekretarz Gminy 

dopowiedział, że w ramach planowanej zmiany wykonany będzie zjazd z dogi krajowej                 

S-11 na drogę gminną tuż przed cmentarzem parafialnym w Byczynie. Następnie 

Sekretarz Gminy poinformował zebranych, że Radny  – Jerzy Pluta zaproponował, aby             

w omawianej sprawie cmentarz był swoistą wysepką. Mianowicie, wjazd miał by miejsce 

za cmentarzem, a wyjazd pomiędzy cmentarzem i wcześniej omawianą działką sąsiednią 

od strony Byczyny. Na koniec Sekretarz Gminy stwierdził, że w trakcie realizacji 

omawianego przedsięwzięcia powyższa sugestia będzie rozważona. Z kolei Radny – 

Grzegorz Bednarek wyraził przekonanie, czy aby w tym przypadku nie trzeba będzie 

wykonać pasa zwalniającego. Sekretarz Gminy odpowiedział, że powyższe zalecenie 

wykazane zostanie w dok. technicznej omawianego zjazdu.     

 

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

na lata 2016 – 2034 ( druk nr 186 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4 Przedstawienie przez Burmistrza Byczyny oceny zasobów pomocy społecznej za  

2015 rok, zostało przez Radnych zaakceptowane.  

 

Na wstępie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że powyższa tematyka 

zostanie również omówiona na najbliższym posiedzeniu Rady. 

  

Ad.5. Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w roku 2015, zostało przez Radnych zaakceptowane.  

 

Ad.6.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie głos zabrał Radny – Leszek Śnieżek i zakomunikował zebranym, że                          

w m. Paruszowice zamontowano nowe skrzynki pocztowe, bez możliwości potwierdzenia 

zwrotnego. Powyższe rozwiązanie jest bardzo uciążliwe i nastręcza wiele problemów                

w życiu codziennym. W odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował zainteresowanego, że 

w powyższej sprawie skontaktuje się z oddziałem Poczty Polskiej w Byczynie.    

 

 

 



Ad.7. 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; 


