
                                                     PROTOKÓŁ Nr  10/15 

             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

                Rady Miejskiej w Byczynie  

                      odbytego w dniu 24.11.2015 roku 

                 ( w godz. 10:00
   
–  12 : 20

  
). 

 

    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Skarbnik Gminy, Sekretarz 

Gminy, Kierownik Referatu Podatków i Opłat.               

 

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 

cały 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 uzupełnienie porządku obrad o dwa 

dodatkowe projekty uchwał tj. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r rok ( druk nr 133 ) oraz 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 134 ). Następnie Przewodniczący Komisji 

przystąpiła do przegłosowania zaproponowanego porządku obrad w postaci uzupełnienia 

porządku obrad o dwa dodatkowe projekty uchwał na druku nr 133 i 134. Zaproponowane 

zmiany zostały przegłosowane 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) określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków 

               ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 121 ),  

           b) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od 

               nieruchomości ( druk nr 122 ), 

           c) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

               ( druk nr 123),  

           d) opłaty targowej ( druk nr 124 ),   

           e) zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce ( druk nr 125 ),  

           f) zmiany uchwały Nr XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu z dnia   

              19 października 2015 roku ( druk nr 126 ), 

           g) zmiany uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 

               roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 127 ),   

           h) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 128 ),  

           i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 20124 

              ( druk nr 129 ),  

           j) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna 



              ( druk nr 130 ),  

           k) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020 ( druk nt 131 ),   

           l) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca  

              2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

              Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz  

              warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( druk nr 132 ),  

      4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w g.Byczyna. 

          Pozyskiwanie nowych terenów na cele inwestycyjne.  

      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) określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków 

               ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 121 ),  

           b) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od 

               nieruchomości ( druk nr 122 ), 

           c) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

               ( druk nr 123),  

           d) opłaty targowej ( druk nr 124 ),   

           e) zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce ( druk nr 125 ),  

           f) zmiany uchwały Nr XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu z dnia   

              19 października 2015 roku ( druk nr 126 ), 

           g) zmiany uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 

               roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 127 ),   

           h) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 128 ),  

           i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 20124 

              ( druk nr 129 ),  

           j) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna 

              ( druk nr 130 ),  

           k) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020 ( druk nt 131 ),   

           l) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca  

              2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

              Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz  

              warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( druk nr 132 ). 

          m) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami  

                Pozarządowymi na 2016r rok ( druk nr 133 ), 

           n) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe  

              zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 134 ). 

      4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w g.Byczyna. 

          Pozyskiwanie nowych terenów na cele inwestycyjne.  

      5.  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

      6.  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 omawianego projektu uchwały na druku nr 121 Burmistrz Byczyny 

wyjaśnił zebranym, że w nw. projekcie uchwały uregulowane są wszystkie zagadnienia 

prawne związane z repatriacją. Z kolei Sekretarz Gminy dopowiedział, że z treścią niniejszej 

uchwały  zapoznani zostaną wszyscy potencjalni repatrianci. Następnie Przewodniczący 

Komisji zadał pytanie, jaki jest koszt przygotowania lokalu mieszkalnego wraz                                  

z wyposażeniem. Sekretarz Gminy odpowiedział, że ok. 160 tys. zł. Z kolei Radny – Jerzy 

Pluta zadał pytanie, czy istnieje możliwość zabezpieczenia wyposażenia lokalu w przypadku 

wyjazdu danego przesiedleńcza. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie.   

 

Projekt uchwały w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla 

repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna                                

( druk nr 121 ),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

b)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku nr 122 Kierownik 

Referatu Podatków i Opłat poprosiła zebranych o dopisanie w § 1, że przedmiotowy pobór 

dot. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i dopisanie w pkt.13 informacji                                                

o nieruchomościach. W odpowiedzi członkowie komisji przystali na zaproponowane 

rozwiązanie.  

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 

rolny, leśny i od nieruchomości ( druk nr 122 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów          

„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości (  druk nr 123),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 124 Kierownik Referatu 

Podatków i Opłat zakomunikowała zebranym , że w przedmiotowym projekcie uchwały 

zmianie ulega jedynie inkasent, pozostałe elementy nie ulegają zmianie.  

 

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej ( druk nr 124 ), został jednogłośnie pozytywnie                  

( 5 głosów „ za ”  ) zaopiniowany przez Komisję. 

 

e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Przewodniczący Komisji zadał 

pytanie, czy uczniowie PSP Kostów również mogą ubiegać się o nw. stypendium                      

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie. 

 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce ( druk nr                               

125 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” , 1 głos „ wstrzymujący 

się ”) zaopiniowany przez Komisję. 

 



f) Na wstępie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, na jaki cel pójdzie planowany kredyt.       

W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdził, że w większości na oświatę. Następnie Radny – 

Jerzy Pluta zadał pytanie, czy powodem zaciągania przedmiotowego kredytu nie jest czasem 

niedoszacowanie budżetu gmin na 2015r. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że nie 

tyle niedoszacowanie, ale systematyczny spadek wpływów do budżetu. Następnie Radny – 

Jerzy Pluta zadał pytanie, czy obsługa długu w chwili obecnej kosztuje gmninę1 mln.zł.                    

Z kolei Przewodniczący Komisji stwierdził, że głównym powodem nie domykania się 

budżetu są wcześniejsze decyzje nie do końca trafne w zakresie inwestycji. Na koniec Radny 

– Karol Grzyb stwierdził, że w takiej sytuacji winniśmy się zgodzić na montaż elektrowni 

wietrznych. Wpływy z tego tytułu są dość znaczne i na pewno poprawiło by finanse gminy.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu                 

z dnia 19 października 2015 roku ( druk nr 126 ), został zwykłą większością głosów  

pozytywnie ( 4 głosy „ za ” , 1 głos „ wstrzymujący się ”) zaopiniowany przez Komisję. 

 

g) Na wstępie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w kwestii wykonywanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków i planowanych przyłączy, od początku do końca, nie było sensownej 

polityki w tym zakresie. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, kiedy mianowicie 

będą te przyłącza wykonane. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że do końca br. Na ww. 

stwierdzenie w kwestii niewłaściwej polityki Burmistrz Byczyny odpowiedział, że niektóre 

fakty i inwestycje zostały uruchomione przez poprzednika.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Byczynie                   

z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 127 ), został zwykłą 

większością głosów  pozytywnie ( 4 głosy „ za ” , 1 głos „ wstrzymujący się ”) zaopiniowany 

przez Komisję. 

 

h) Na wstępie głos zabrała Z-ca Skarbnik Gminy i w sposób szczegółowy                                                                 

i  wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie gminy na 2015r. (druk nr 128), jak 

również zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 2024                           

( druk nr   129). Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, dlaczego gmina utrzymuje aż 

cztery osoby na BIGS-ie. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że głównie dla 

zachowania trwałości projektu. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, co te cztery 

osoby robią w BIGS-ie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że przygotowują stosowną dok. 

techniczną. Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie, co to za dodatkowe koszty 

widać w CISPOL-u. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dodatek funkcyjny dla Z-cy 

Dyrektora. Z koli Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że CISPOL miał poszukiwać środków,                                            

a w tym momencie tylko je wydaje.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 128 ),  został 

zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” , 1 głos „ wstrzymujący się ”) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

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

lata 2015 – 20124 ( druk nr 129 ), został  jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

                                                                                                         

 



j) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 130 Burmistrz Byczyny 

zakomunikował zebranym, że w nw. uchwale można będzie przekazywać środki na sport bez 

konkursu. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, jakie są przewidziane środki na 

powyższy cel. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że kwota 65 tys. zł.  

 

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 

Gminę Byczyna ( druk nr 130 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 

zaopiniowany przez Komisję. 

 

k) Na wstępie przed zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020 ( druk nt 131 ) Radny – Marcin Altman 

stwierdził, że przedmiotowe opracowanie jest to świetną pracą magisterską rady. Kontynuując 

wypowiedź Radny – Marcin Altman zadał kolejne pytanie,  czy osoby z urzędu wykazane                                  

w przedmiotowej strategii wykonywały obowiązki za dodatkowe wynagrodzenie. Burmistrz 

Byczyny odpowiedział, że w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Następnie 

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, a co się stanie w przypadku zmiany niektórych 

elementów omawianej strategii np. w przypadku zlikwidowania szkoły w Polanowicach. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nic, ponieważ przedmiotowy dokument nie żywym 

dokumentem, który na bieżąco będzie aktualizowany.                                                             

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020           

( druk nt 131 ),  został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 

Komisję. 

 

l) Na wstępie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego w Jakubowicach nie został 

wykazany ani jeden przystanek. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że                              

w Jakubowicach nie kursują w ogóle autobusy, oprócz szkolnych.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie                   

z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( druk nr 132 ),  został jednogłośnie 

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

 

m) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna                          

z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r rok ( druk nr 133 ), został jednogłośnie 

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

 

n) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 134 Burmistrz Byczyny 

zakomunikował zebranym, że taryfy na wodę i kanał pozostają bez zmian tj. na poziomie br.                          

Z kolei Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy będą uruchomione dopłaty do kanału. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że na razie nie wiadomo, czy będą. Następnie Radny – 

Marcin Altman zadał pytanie, dlaczego za wodę i kanał nie można płacić w agencjach PKO. 

Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie wie, ale na pewno poruszy powyższą kwestię przy 

najbliższej okazji rozmowy z Panem Prezesem Hydrokomu.  

 



Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 134 ),  został 

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

 

  Ad.4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w g.Byczyna. Pozyskiwanie 

nowych terenów na cele inwestycyjne.  

 

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w g.Byczyna. Pozyskiwanie nowych 

terenów na cele inwestycyjne, zostało przez członków komisji pozytywnie zaakceptowane. 

 

Ad.5  Wolne wnioski-sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy prawdą jest, że gmina planuje 

sprzedaż oczyszczalni ścieków w Byczynie na rzecz Hydrokomu. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że wykazanie przedmiotowego obiektu w WPF-ie nie przesądza o jego 

zbyciu. Z kolei Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa strażnicy 

OSP Kostów. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w powyższej sprawie toczy się 

stosowne postępowanie. Treścią przedmiotowego postępowania jest stwierdzenie, kto w 

tym przypadku zawinił i kto ewentualnie, winien ponieść odpowiedzialność materialną w 

powyższej sprawie.  Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, na jakim etapie jest 

remont hali przy byczyńskim gimnazjum. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że sprawa          

w powyższym zakresie dość znacznie się komplikuje. Mianowicie, w trakcie realizacji 

omawianego remontu wychodzą wcześniej nie planowane roboty, o których wcześniej 

nie było mowy. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził , że dodatkowe 

roboty pociągają za sobą dodatkowe roboty projektowe i oczywiście koszty. Na koniec 

Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie wie ile ten remont będzie ostatecznie kosztować                           

i kiedy tak w sumie się zakończy.  

 

Ad.6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 

po czym zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji 

                                                                      Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa 

 

 

                                                                                         Damian Gocejna 

 

 

 

 

 

Protokołował: 

Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu; 


