
PROTOKÓŁ Nr  48/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 28.09.2010 roku

(w godz. 13 30  -  14 40 )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Sekretarz Gminy.

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. Sekretarz Gminy zaproponował wprowadzenie  dodatkowego  projektu 
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Byczyna  do  współpracy 
z zainteresowanym podmiotem w ramach ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 
w  celu  zagospodarowania  nieruchomości  położonej  nad  zalewem  Biskupice  –  Brzózki 
w  ramach  realizacji  projektu  „  Kompleks  rekreacyjny  nad  zalewem  Biskupice  –  Brzózki 
w formie współpracy Gminy Byczyna z podmiotem prywatnym ” na druku nr 434 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) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny ( druk nr 435 ),
             b) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi     
               i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
               publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
               działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ),
            c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 437),
            d) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), 
            e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 439),
            f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice ( druk nr 440 ),
            g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
               Byczyny ( druk nr 441 ),
      4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
      5.    Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
             Byczyna.
      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) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny ( druk nr 435 ),
           b) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi     
               i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
               publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
               działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ),
           c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 437),
           d) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), 
           e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 439),
           f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice ( druk nr 440 ),
           g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
               Byczyny ( druk nr 441 ),
           h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Byczyna do współpracy   
                z zainteresowanym podmiotem w ramach ustawy o koncesji na roboty budowlane 
                lub usługi w celu zagospodarowania nieruchomości położonej nad zalewem 
                Biskupice – Brzózki w ramach realizacji projektu „ Kompleks rekreacyjny nad 
                zalewem Biskupice – Brzózki w formie współpracy Gminy Byczyna z podmiotem 
                 prywatnym ” ( druk nr 442 ).
     4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
     5.   Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
           Byczyna.
     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  przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  435 
Sekretarz  Gminy  wyjaśnił  zebranym,  o  co  chodzi  w  omawianym  projekcie  uchwały. 
Mianowicie  o  unieważnienie  darowizny  dot.  nieruchomości  zabudowanej  położonej 
w Byczynie przy ul. Dworcowej ( Dom Harcerza ) na rzecz Hufca ZHP. Powyższa darowizna 
była  w 1999r. przekazana na statutowe zadania Hufca ZHP w Byczynie.  W roku ubiegłym 
w m. lipcu Byczyński Hufiec ZHP został rozwiązany i w związku z powyższym przedmiotowa 
darowizna stała się bezprzedmiotowa. Następnie  Sekretarz Gminy  stwierdził, że w związku 
z  powyższym  Burmistrz  Byczyny  podjął  starania  w  celu  odzyskania  w/w  nieruchomości. 
Z kolei  Przewodniczący Komisji  wyraził bardzo poważne obawy, co do zasadności podjęcia 
przedmiotowego projektu uchwały. Mianowicie, obawy Przewodniczącego Komisji dotyczyły 
wątpliwości natury prawnej. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie,  czy istnieje 
prawna  przesłanka  podjęcia  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Sekretarz  Gminy 



odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, ale Burmistrz chce znać opinie radnych na ten temat. 
Na takie stwierdzenie Przewodniczący Rady stwierdził, że podjęcie przedmiotowego projektu 
uchwały w takiej sytuacji jest nie potrzebne. Następnie Przewodniczący Komisji stwierdził, że 
przedmiotowy  projekt  uchwały  jest  bardziej  intencyjny,  niż  wymagany  przepisami  prawa 
w celu odzyskania przedmiotowej nieruchomości przez Burmistrza Byczyny.  Radna – Iwona 
Sobania  zadała  pytanie,  czy  obiekt  stoi  pusty  i  nic  się  tam nie  dzieje.  Sekretarz  Gminy 
odpowiedział,  że obiekt  stoi  pusty i  nic  się  tam nie dzieje.  Z kolei  Przewodniczący Rady 
stwierdził,  że  ten  obiekt  od dawna stoi  pusty.  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  tak,  ale 
dopiero  teraz  wiemy  o  tym  fakcie  oficjalnie.  Następnie  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie, a jakie są plany z tym obiektem . Sekretarz Gminy odpowiedział, że obiekt na pewno 
nie będzie  przewidziany do sprzedaży. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy stwierdził, 
że  po ewentualnym przejęciu,  na parterze planowane są pomieszczenia  na potrzeby karetki 
pogotowia, a na piętrze reaktywowana będzie działalność ZHP,  jak również planowane jest 
utworzenie drużyny ratownictwa medycznego.  Radna – Urszula Bilińska  stwierdziła, że jak 
zlikwidujemy – przejmiemy obecny obiekt  Harcówki od Komendy Głównej  ZHP,  to gdzie 
byczyńska  młodzież  będzie  się  mogła  spotykać.  Następnie  Radna  –  Urszula  Bilińska 
przypomniała bardzo starą sprawę tj. nie wykonanie świetlicy dla młodzieży w budynku byłego 
ZEC-u. Kontynuując wypowiedź Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że spawy byczyńskiej 
młodzieży sukcesywnie odsuwane są na dalszy plan, a praca z młodzieżą w chwili obecnej jest 
bardzo ważna.  Radna – Iwona Sobania  zadała pytanie, jakie kroki przedsięwziął tut.  urząd 
w celu utrzymania placówki w obecnym kształcie.  Sekretarz Gminy  odczytał pisma , które 
były wysyłane w tej sprawie do zainteresowanych jednostek. Z kolei Radna – Iwona Sobania 
stwierdził,  że  w  całej  tej  korespondencji,  nie  widzi  ani  jednego  pisma  w  tej  sprawie  do 
Komendy Głównej ZHP w Warszawie.   Kontynuując wypowiedź  Radna – Iwona Sobania 
stwierdził,  że cała korespondencja rozgrywa się miedzy tut.  urzędem w województwem. Na 
koniec stwierdziła,  że nie jest  pewna, czy wszystko zostało zrobione w celu uratowania tej 
placówki.  Radna –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  mówi  to,  ze  względu  na  bardzo  duży 
sentyment  jakim  darzy   harcerstwo,  ponieważ  w  niedalekiej  przeszłości  była  również 
instruktorem  harcerskim.  Na  koniec  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  podjecie 
przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  jest  wymagane  przepisami  prawa,  a  Burmistrz  ma 
kompetencje do samodzielnego działania.  Na koniec Przewodniczący Komisji stwierdził, że 
sprawa  jest  bardzo  kontrowersyjna  i  wymaga  bardziej  głębszego  przeanalizowania, 
zastanowienia i analizy. 

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 
(  druk  nr  435  ),  nie  został  zwykłą  większością  głosów  pozytywnie   (  5  głosów 
„ wstrzymujących się ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b) Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 436 Przewodniczący 
Komisji  stwierdził,  że  wg.  nadzoru  prawnego,  regulamin  konsultacji  z  organizacjami 
pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji powinien być integralną częścią uchwały, a nie załącznikiem do tej 
uchwały.  Przewodniczący  Komisji  następnie  stwierdził,  że  uchwała  o  współpracy 
z  organizacjami  pozarządowymi  musi  być  wcielona  w  życie  max.  do  dnia   30.11.2010r., 



ale skoro kadencyjność Rady kończy się 12.11.2010r. to w/w uchwała musi być uchwalona 
również przed dniem 12.11.2010r.,  ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie konkursu. 
Następną bardzo ważną sprawą poruszoną przez Przewodniczącego Komisji  była propozycja 
poprawienia przedmiotowego regulaminu, mianowicie chodziło o rozdział  2, §4 ust.3. obecnie 
ma następujące brzmienie :
„  Do  czasu  powołania  Gminnych  Rad  Działalności  Pożytku  Publicznego  konsultacje 
przeprowadza się z Organizacjami pozarządowymi i podmiotami” , a winno być następujące 
brzmienie:  „  W  przypadku  powołania  Gminnych  Rad  Działalności  Pożytku  Publicznego 
konsultacje  przeprowadza  się  z  tymi  Radami  oraz  Organizacjami  pozarządowymi 
i podmiotami”.  Na koniec  Sekretarz Gminy  stwierdził,  że w/w konsultacje społeczne będą 
ciałem doradczym w zakresie podziału środków w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu. 
  
Projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Konsultacji  z  organizacjami 
pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i  wolontariacie  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ), został zwykłą większością głosów 
pozytywnie  ( 3 głosy „ za ”, 2 glosy „ wstrzymujące się „  ) zaopiniowany przez Komisję.

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 437), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

d)  Na wstępie  przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały  Sekretarz Gminy 
zakomunikował  zebranym,  że  posiedzeniu  Rady  w dniu  30.09.2010r.  będzie  jeszcze  jedna 
zmiana. Mianowicie chodzi o zwiększenie budżetu o kwotę 166 tys.zł., a środki pochodzić będą 
z programu unijnego pn. „ Kapitał Ludzki ”.  W/w projekt realizowany będzie  w Byczyńskim 
Gimnazjum, a dotyczy dodatkowych zajęć lekcyjnych z różnych dziedzin. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 
439), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

f)  Projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości  Roszkowice 
( druk nr 440 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

g)  Na  wstępie przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  441 
Przewodniczący  Komisji stwierdził,  że  praktycznie  zmiany  polegają  na  uruchomieniu 
dodatkowych – nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i usługi. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  miasta  Byczyny  (  druk  nr  441  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.



h)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Byczyna  do 
współpracy   z  zainteresowanym  podmiotem  w  ramach  ustawy  o  koncesji  na  roboty 
budowlane  lub usługi w celu zagospodarowania nieruchomości położonej nad zalewem 
Biskupice – Brzózki w ramach realizacji projektu „ Kompleks rekreacyjny nad 
zalewem  Biskupice  –  Brzózki  w  formie  współpracy  Gminy  Byczyna  z  podmiotem 
prywatnym  ”  (  druk  nr  442  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

Ad. 4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r., zostało jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowane przez Komisję.

Ad. 5.   Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
             Byczyna. 
Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowej  informacji  Przewodniczący  Komisji  poprosił 
Sekretarza  Gminy  o  udzielenie  wyjaśnień  na  w/w  temat.  Sekretarz  Gminy  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący objaśnił w/w informację. 

Informacja  o  podejmowanych  i  realizowanych  inwestycjach  gospodarczych  w  gminie 
Byczyna, została jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję.

Ad. 4.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Ad. 5.    Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
             Byczyna.

Ad. 6.  Wolne wnioski – sprawy bieżące.       

Na wstępie  Przewodniczący Komisji  zadał pytanie,  co to za skarga na Burmistrza Byczyny 
wyszególniona w programie sesji. Sekretarz Gminy odpowiedział, że chodzi tu o skargę jaką 
napisał  Pan  Cyga.  Tematem skargi  jest  eksmisja  z  lokalu  komunalnego  na  lokal  socjalny. 
Powodem eksmisji było nie płacenie należnego czynszu wynikającego z umowy najmu lokalu. 
Kontynuując wypowiedź  Sekretarz Gminy  stwierdził, że na przeprowadzenie takich działań 
jest  oczywiście  prawomocny  wyrok  sądowy.  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  tak 
pobieżnie to już wie, a dalszych szczegółów dowie się na posiedzeniu Rady.      

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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