
                                                              Protokół Nr 44/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 06.08.2012r.
                                                        (  w godz.1400 –  1420  )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Z-ca  Burmistrza  Byczyny,  Skarbnik  Gminy, 
Sekretarz Gminy.
              
 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji – Jacek Kulisiński  witając 
przybyłych  radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  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  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący 
Komisji przystąpił do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad, został przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 5 głosów „ za „ ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

          a) zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń ( druk nr 194 ),
          b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 195 ),
          c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  196  ),
          d )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  197 ), 
          e) rozpatrzenia skargi Pani Ireny Kachny na Burmistrza Byczyny ( druk nr 198 ),
          f) rozpatrzenie skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza 
              Byczyny ( druk nr 199), 
      4.  Stan obiektów dziedzictwa narodowego, działania podejmowane w celu poprawy stanu 
           technicznego ( dachy na wieżach ) 
      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:



Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Sekretarz  Gminy  w  sposób 
szczegółowy omówił zakres przedmiotowego projektu uchwały. I tak, przedmiotowy projekt 
uchwały reguluje przypadki przydziału lokalu np. w przypadku eksmisji i wszelkiego rodzaju 
zdarzeń  losowych,  wcześniej  takiej  regulacji  prawnej  nie  było.  Z  kolei  Przewodniczący 
Komisji zadał pytanie, czy przypadkiem za pół roku omawiany projekt uchwały nie będzie 
musiał  być zmieniany.  Następnie Przewodniczący Komisji zadał pytanie , a co w sytuacji 
kiedy dana osoba, nie będzie się chciała po tym okresie wyprowadzić tj. po 6 miesiącach. 
Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  na  razie  jest  to  regulacja  formalno  –  prawna,  z  kolei 
szczegóły  techniczne  zostaną  w  najbliższym  czasie  doprecyzowane.  Na  koniec  Sekretarz 
Gminy  dodał,  że  w  ostatnim  roku  przeprowadzone  były  cztery  eksmisje  z  lokali 
komunalnych.  Reasumując  powyższe  fakty,  osoby  które  będą  korzystać  z  powyższych 
uregulowań nie mogą czuć się bezkarne.  
  
Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  gospodarowania  i  wynajmowania  tymczasowych 
pomieszczeń  (  druk  nr  194  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

b) Projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  dla Powiatu Kluczborskiego 
( druk nr 195 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

c) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 196 Przewodniczący 
Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie 
gminy  na  2012r.  na  druku  nr  197.  Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący  omówiła  proponowane  zmiany.  Z  kolei  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie, czy dalsza realizacja chodnika we wsi Biskupice jest nie zagrożona. Skarbik Gminy 
odpowiedziała, że nie. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr  196),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5 głosów „ za ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

d)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  197 ), został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Kachny na Burmistrza Byczyny 
(  druk nr 198),  został  jednogłośnie pozytywnie   (  5 głosów „ za ” )  zaopiniowany przez 
Komisję.

f)   Na wstępie przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Z- ca Burmistrza 
zakomunikowała zebranym,  że na posiedzeniu Komisji Budżetowej Radny –Adam Radom 
postulował, aby powyższą sprawę załatwić w innym trybie ze względu na nowe okoliczności. 
Mianowicie  Państwo  Kostrzewa  podczas  badania  sprawy  przez  Komisję  Rewizyjną 
oświadczyli, że swojego pisma nie traktowali jako skargi, a tylko i wyłącznie jako zapytanie 



w  sprawie.  W  związku  z  powyższym  Radny  –  Adam  Radom  postulował  wycofanie 
przedmiotowego projektu uchwały,  ze względu na zaistniałe okoliczności.  Na koniec Z-ca 
Burmistrza   stwierdziła,  że powyższa  sprawa konsultowana będzie  z  Radca Prawnym tut. 
urzędu.    
                                                                                                                                                  Pr
ojekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na 
Burmistrza Byczyny ( druk nr 199), został jednogłośnie  pozytywnie ( 5 głosów „  za ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję. 
  
Ad.4 
  
Stan  obiektów  dziedzictwa  narodowego,  działania  podejmowane  w  celu  poprawy  stanu 
technicznego  (  dachy  na  wieżach  ),  został  przez  członków  Komisji  (  5  głosów 
„ za  ” ) pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5  Wolne wnioski- sprawy bieżące.

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji i zadał pytanie, czy w przyszłym roku 
zwiększona będzie kwota przeznaczona na remonty zabytkowych kościółków na terenie 
naszej gminy. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. 
Powodem takiego stwierdzenia, jest fakt nie posiadania projektu budżetu na 2013r. 

Ad.6  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;


