
.PROTOKÓŁ Nr  46/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 28.06.2010 roku

(w godz. 13 00  -  1420)

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny i Kierownik Referatu Współpracy 
Europejskiej i Promocji.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia  posiedzenia  komisji  dokonał  Przewodniczący Komisji  -  Adam Radom , witając 
przybyłych Radnych, po czym w oparciu o listę obecności stwierdził ( udział wziął 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.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  wprowadzenie   dodatkowego 
projektu uchwały  w sprawie  zmiany uchwały nr XLIII/311//09 z dnia  23 lipca 2009 roku 
w  sprawie  zatwierdzenia  „  Planu  Odnowy  Miejscowości  Miechowa  ”na  druku  nr  427  do 
porządku obrad. Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

a) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania  
    i rozkładania   na  raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

          przypadający Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki 
   dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
   pomoc publiczną ( druk nr 410 ),
b) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 411 ),
c) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 412 ),
d) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 413 ),
e) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 414 ),
f) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 415 ),
g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 416 ),
h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 417 ),
i) zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
   instytucji kultury za pierwsze półrocze ( druk nr 418 ),
j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ( druk nr 419 ),
k) zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 
    pierwsze półrocze ( druk nr 420 ),
l) zakresu i form informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , 
   za pierwsze półrocze ( druk nr 421 ),



          m) wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany ( druk nr 422 ),
n) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
    sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 
    zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku     
    i wolontariacie 
    sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 
    ( druk nr 423 ),
o) zmiany uchwały ( druk nr 424 ),
p) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostów na lata 2010 – 2017   
   ( druk nr 425 ),
r) zmiany uchwały Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010r.
    w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
     restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
    ( druk nr 426 )

      4.   Stan prac nad remontem ( budową ) hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie.
      5.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
      6.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      7.   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) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania  
    i rozkładania   na  raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , 

          przypadający Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki 
   dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
   pomoc publiczną ( druk nr 410 ),
b) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 411 ),
c) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 412 ),
d) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 413 ),
e) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 414 ),
f) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 415 ),
g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 416 ),
h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 417 ),
i) zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
   instytucji kultury za pierwsze półrocze ( druk nr 418 ),
j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ( druk nr 419 ),
k) zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 
    pierwsze półrocze ( druk nr 420 ),
l) zakresu i form informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , 
   za pierwsze półrocze ( druk nr 421 ),

          m) wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany ( druk nr 422 ),
          n) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 



    sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 
    zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku     
    i wolontariacie 
    sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 
    ( druk nr 423 ),
o) zmiany uchwały ( druk nr 424 ),
p) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostów na lata 2010 – 2017   
   ( druk nr 425 ),
 r) zmiany uchwały Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010r.
     w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
     restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
    ( druk nr 426 )
s) zmiany uchwały nr XLIII/311/09 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie 
    zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Miechowa ” ( druk nr 427).

      4.   Stan prac nad remontem ( budową ) hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie.
      5.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
      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)  Przed zaopiniowaniem projektu uchwały na druku nr 410  Burmistrz Byczyny  w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówił przedmiotowy projekt uchwały.  Przewodniczący Rady 
zadał pytanie, czy zmieniły się zasady. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie. 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania  i  rozkładania    na   raty  należności  pieniężnych  mających  charakter 
cywilnoprawny, przypadający Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki 
dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,  w  których  ulga  stanowić  będzie 
pomoc publiczną ( druk nr 410 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 3 głosy 
„ za ” , 2 głosy „ wstrzymujące się ”) zaopiniowany przez Komisję.

b)  Na  wstępie  przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  411 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  jest  niczym  innym,  jak 
realizacją wcześniejszych zobowiązań zawartych w uchwale budżetowej na 2010r.

Projekt uchwały w sprawie ) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 411 ),  został jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



c)  Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  zadał  pytanie,  czy  chodzi  o  wydatki  bieżące 
w omawianym  projekcie uchwały na druku nr 412. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jest 
to zaplanowany deficyt budżetowy na 2010r. 

Projekt uchwały w sprawie ) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 412 ),  został jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.
                                       
d ) Projekt uchwały w sprawie ) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 413 ), został jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 414 Przewodniczący 
Komisji  stwierdził,  że istotą rzeczy jest korzystanie z dotacji unijnych ale de facto poprzez 
takie działania, zwiększa się zadłużenie gminy .
  
Projekt  uchwały  w  sprawie  )  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr  414  ),  został  zwykłą 
większością  głosów  pozytywnie   (  3  głosy  „  za  ”,  2  głos  „  wstrzymujące  się  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

f) Na wstępie Przewodniczący Komisji stwierdził, że na omawiane zadanie inwestycyjne była 
już  stosowna  uchwała.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  to  prawda  ale  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami poszczególne zadania muszą mieć odrębne uchwały. Następnie 
Przewodniczący  Komisji  zadał  kolejne  pytanie,  jak  brzmi  zapis  w  uchwale  budżetowej 
w sprawie w/w zadania.  Z kolei  Radna – Urszula Bilińska  zadała pytanie,  a jak wygląda 
sprawa deptaku 400 – lecia. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w najbliższym czasie na w/
w omawiany teren wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja zagospodarowania terenu. 

Projekt  uchwały  w sprawie  )  zaciągnięcia  kredytu  (  druk nr  415 ),  nie  został  zwykłą 
większością głosów pozytywnie  ( 2 głosy „ za ”, 2 głosy „ przeciw ”1, głos „ wstrzymujący 
się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

g)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  416  Burmistrz 
Byczyny  w sposób szczegółowy i  wyczerpujący  omówił  proponowane zmiany.  Następnie 
Przewodniczący Komisji  zadał pytanie, czy Rady Sołeckie poradzą sobie z obsługa kredytu 
w ramach realizacji programu „ Odnowy wsi ”. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że niestety 
tak i koszty obsługi kredytu ponoszą Rady Sołeckie.    
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 416 ), został 
zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 417 Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że zgodnie z zawartymi danymi w omawianym bilansie, kondycja finansowa gminy 
nie wygląda najgorzej. Na taki stan rzeczy, na pewno duży wpływ ma systematyczny wzrost 
majątku gminy. 



h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna 
( druk nr 417 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

i) Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, a o co chodzi w omawianym projekcie 
uchwały na druku nr 418. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że chodzi  o wydatkowane środki 
finansowe przez Ośrodek Kultury. Następnie  Przewodniczący Rady zadął pytanie, czy w tej 
sprawie musi być podjęta stosowna uchwała. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak.
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zakresu  i  form  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze ( druk nr 418 ), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

j) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 419 Przewodniczący 
Komisji stwierdził, że jest to regulamin dot. przygotowania budżetu na dany rok. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  (  druk 
nr 419 ),  został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

k) Projekt uchwały w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Byczyna za  pierwsze  półrocze  (  druk nr 420 ),  został  jednogłośnie  pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

l)  Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  zakomunikował  zebranym,  że  należy  się  powoli 
przyzwyczajać do realizacji budżetów zadaniowych. 

Projekt  uchwały  w sprawie zakresu  i  form informacji  o  kształtowaniu się  wieloletniej 
prognozy  finansowej  ,  za  pierwsze  półrocze  (  druk  nr  421  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

m) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany ( druk nr 
422 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

n) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 423 Przewodniczący 
Komisji  w imieniu  Rady Sołeckiej  wsi  Polanowice  zakomunikował  zebranym o gotowości 
przystąpienia do programu „Odnowy Wsi”.

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  postępowania  o  udzielenie  dotacji 
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i  nie  działających w celu 
osiągnięcia zysku na  zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o pożytku  i  wolontariacie  sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli  wykonywania 
zleconego zadania ( druk nr 423 ),został  jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję.



o)  Na wstępie  przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  424 
Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  omawiany  projekt  uchwały 
w przedmiotowej sprawie miała za duże obwarowania prawne ze strony gminy. Mianowicie 
obwarowania będą ale nie  w uchwale, a tylko  i wyłącznie w umowie. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  druk  nr  424  ),został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

p) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostów na lata 
2010  –  2017  (  druk  nr  425  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

r)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  426  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że w omawianej sprawie była już podejmowana stosowana uchwała ale 
RIO w Opolu nie zgodziło się na niektóre bardzo rygorystyczne zapisy dot. niewykorzystanych 
środków  finansowych.  W  związku  z  powyższym  zaistniała  potrzeba  przeredagowania 
omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  27  maja  2010r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielenia  dotacji  celowej  na  prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków ( druk nr 426 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

s)  Na wstępie przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały  Burmistrz Byczyny 
zakomunikował zebranym, że w ramach omawianego projektu uchwały na druku nr 427 będzie 
próba  pozyskania  środków  finansowych  na  instalację  p.poż.  drewnianego  kościoła 
w Miechowej. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/311/09 z dnia 23 lipca 2009 roku 
w sprawie zatwierdzenia  „ Planu Odnowy Miejscowości  Miechowa ”  (  druk nr  427)., 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

 Ad.4.  Przed przyjęciem przedmiotowej informacji  Burmistrz Byczyny  zakomunikował,  że 
w dniu  06.07.2010r.  obiekt  hali  wizytował  będzie  biegły  sądowy.  Powyższa  opinia  będzie 
wiążąca  w  toczącym  się  procesie  sądowym.  Z  kolei  Przewodniczący  Komisji  poprosił 
Burmistrza Byczyny o zapoznanie radnych z przedmiotowa opinią w momencie jej wykonania. 
                                                                                                                                       Informacj
a dot. stanu prac nad remontem ( budową ) hali sportowej przy ZSGLiZ                     w 
Byczynie, została jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ) przyjęta  przez Komisję.

 Ad.5.  Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  jednogłośnie 
( 5 głosów „ za ” ) przyjęte  przez Komisję.



Ad. 6.  Wolne wnioski – sprawy bieżące.       

Komisja przyjęła informację Burmistrza Byczyny w sprawie przygotowania umowy dzierżawy 
terenu przylegającego do byłego PMR-u Kolonia Długa. Powyższa umowa dzierżawy dla firmy 
Galaxia  zostanie  odpowiednio  zredagowana  i  przedłożona  na  posiedzenie  Rady.  Następnie 
Przewodniczący  Komisji  powrócił  do  tematu  przyznawania  odznaczeń  „  Zasłużony  dla 
Byczyny ”. Mianowicie nie można podjąć stosownej uchwały w tej sprawie bez wcześniejszej 
opinii Komisji Heraldycznej, w związku z powyższym nic nie można w tej sprawie na razie 
działać. A wnioski które zostały już złożone, muszą nadal czekać na rozpatrzenie. 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad,  Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 
po czym zamknął posiedzenie.
       

                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                            Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

                                                                                             Adam Radom 

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