
PROTOKÓŁ Nr  49/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 25.10.2010 roku

( w godz. 13 30  -  14 00 )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika 
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. Nikt nie zaproponował zmian w porządku obrad. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie.

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

          a) przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
               w Byczynie pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
               w samorządowy zakład budżetowy ( druk nr 443 ),
           b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Nawiedzenia N.M.P w Polanowicach na prace przy Kościele Filialnym pw.
               Najświętrzej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach  (druk nr 444 ),
           c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Św.Jana Chrzciciela w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym 
               Kościele w Biskupicach ( druk nr 445 ), 
           d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Św. Trójcy w Byczynie na prace przy kościele p.w. Świętej Trójcy w Byczynie 
               (  druk nr 446 ),
           e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciecierzyn na lata 2010 – 2016
               ( druk nr 447 ),
           f) zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 448 ), 
           g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 449 ), 
           h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 450 ).
      4. Informacja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych 



          ( w tym unijnych ) w 2010 roku.
      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) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku 
Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  pod  nazwą  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL 
w Polanowicach w samorządowy zakład budżetowy ( druk nr 443 ), został jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

b)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Rzymskokatolickiej  Parafii  p.w.Nawiedzenia  N.M.P  w  Polanowicach  na  prace  przy 
Kościele  Filialnym  pw.  Najświętrzej  Maryi  Panny  Królowej  Polski  w  Jakubowicach 
(druk nr 444 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

c)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Rzymskokatolickiej  Parafii  p.w.  Św.Jana  Chrzciciela  w  Biskupicach  na  prace  przy 
zabytkowym drewnianym Kościele  w Biskupicach (  druk nr 445 ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Rzymskokatolickiej  Parafii  p.w.  Św.  Trójcy  w  Byczynie  na  prace  przy  kościele  p.w. 
Świętej Trójcy w Byczynie (  druk nr 446 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.
         
e)   Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Komisji zadał 
pytanie,  co  w  ramach  Odnowy  wsi  Ciecierzyn  będzie  realizowane.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że w ramach tego programu realizowane będzie boisko wielofunkcyjne i plac 
zabaw. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w/w kompleks realizowany 
będzie na byłej bazie SKR-u. Przedmiotowy projekt realizowany będzie wspólnie z Ośrodkiem 
Kultury w Byczynie.   
  
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciecierzyn na lata 
2010  –  2016  (  druk  nr  447  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.



f)  Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały  Przewodniczący Komisji  zadał 
pytanie,  o co chodzi w omawianym projekcie uchwały.  Sekretarz Gminy  odpowiedział,  że 
głównie o świadczenia  alimentacyjne wypłacane przez OPS. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie 
( druk nr 448 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

f)  Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały  Przewodniczący Komisji  zadał 
pytanie,  o co chodzi w omawianym projekcie uchwały.  Sekretarz Gminy  odpowiedział,  że 
głównie o świadczenia  alimentacyjne wypłacane przez OPS. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie 
( druk nr 448 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

g)  Na wstępie  Skarbnik  Gminy  w sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  zmiany 
w budżecie  gminy na 2010r. Następnie  Burmistrz Byczyny  przedstawił  zebranym problem 
Stowarzyszenia Zaradności Życiowej. Mianowicie przy uruchamianiu wypoczynku letniego dla 
dzieci  z  naszej  gminy,  średni  kurs  euro  wynosił  4,20  zł,  a  obecnie  przy  rozliczaniu 
przedmiotowego  wypoczynku  wynosi  3,80  zł.  W  wyniku  zmiennego  kursu  euro  i  braku 
dofinansowania ze strony rządowej, niedoszacowanie przedmiotowego wypoczynku po stronie 
stowarzyszenia wyniosło kwotę - 33.750,00 zł. Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  jego  skromnym  zdaniem,  należałoby  ten  niedobór  na  rzecz  stowarzyszenia 
przegłosować  pozytywnie.  Dodatkowym  bardzo  ważnym  argumentem  przemawiającym  za 
takim  rozwiązaniem,  jest  chęć  ratowania  i  niepozostawienia  członków  stowarzyszenia 
w  tak  trudnej  sytuacji.  Na  koniec  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  członkowie 
stowarzyszenia nie mogli przewidzieć tak niekorzystnego kursu euro i braku dofinansowania ze 
strony państwa.   Na tak  przedstawione  argumenty  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że 
omawiany projekt dot. letniego wypoczynku obłożony był bardzo dużym ryzykiem, ale mimo 
wszytko należało by się przychylić do propozycji Pana Burmistrza. Następnie Przewodniczący 
Komisji  przystąpił  do przegłosowania w/w wniosku. Komisja jednogłośnie 5 głosów „ za ” 
przegłosowała propozycję dofinansowania letniego wypoczynku dzieci z naszej gminy. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 449 ), został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

h) Na wstępie przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że wzrost podatków w 2011r. oscyluje na poziomie 80 – 90 tys. zł. Kontynuując 
wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w przypadku zastosowania max. stawek wzrost 
wyniósł by 380 tys. zł. 



Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości 
( druk nr 450 ) , został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

Ad. 4. Informacja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych 
( w tym unijnych ) w 2010 roku, została jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowana przez Komisję.

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

Ad. 6.  Wolne wnioski – sprawy bieżące.       
             
Na  wstępie  Pani  Ewa  Bartosiewicz  –  Kierownik  Referatu  Oświaty   zapoznała  zebranych 
z „ Informacją  o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Byczyna ”.

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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