
                                                Protokół Nr 33/16 

  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 20.06.2016r. 

                                            (  w godz. 15 30 –  15 55  ) 

 

 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  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. 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.  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 kolejno po sobie następujących projektach uchwał na drukach nr 

193 i 194 Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawy zawarte w obydwu projektach 

uchwał są znane, ponieważ Komisja Rewizyjna badała powyższe sprawy w ramach 

statutowej działalności.   

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

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

jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy  „ za ” ) 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 jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „  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 – Grzegorz Bednarek zadał pytanie, czego dot. kwota 29 mln.zł 

wykazana w omawianym projekcie uchwały. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest 

wartość netto środków trwałych. Następnie Radny – Grzegorz Bednarek zadał pytanie,                    

z jakiego powodu w sprawozdaniu finansowym urzędu i jego jednostek jest saldo na 

minusie w wys.15 mln.zł. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to straty bilansowe 

wyliczone z wszystkich kosztów i nie mających pokrycia w pieniądzu.       

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna                  

( druk nr 195 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „  za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

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

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, o co mianowicie chodzi w tym projekcie uchwały. 

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, 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 Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy wykazane dzierżawy na druku 

nr 197 są kontynuacją obecnie dzierżawionych terenów. 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 stwierdziła, że jest to korekta wcześniejszej 

uchwały w tym zakresie tj. z marca br. Kontynuując wypowiedź Z-ca Burmistrza 

zakomunikowała zebranym, że Hydrokom Kluczbork planuje liczne inwestycje                              

i modernizacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie g.Byczyna,                                   

w wyniku takich działań cena wody i kanału na pewno pójdą w górę.      

 

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  ( 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 Z-ca 

Burmistrza zakomunikowała zebranym, że w ramach planowanych zmian zaplanowane 

jest przesuniecie środków w wys. 8 tys.zł dla Ośrodka Kultury na organizację festynu pn. 

Powitanie Lata w dn. 17.07.2016r.      

       

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

jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „  za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

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

lata 2016 – 2034 ( druk nr 201 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „  za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

Ad.4.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Brak 

 

Ad.5. 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; 


