
                                                              Protokół Nr 50/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                           Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 27.11.2012r.
                                                        (  w godz.13 00 –   1345  )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Skarbnik Gminy, Z-ca 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) ) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
                 ( druk nr  215 ),
             b ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  216), 
             c) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
                  Byczyna  na lata 2013-2017 ( druk nr 217 ), 
             d) określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie 
                  prowadzonej przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „ Tarcza”, 
                  Polanowice 92, 46-220 Byczyna ( druk nr 218 ),
              e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
                  ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2013 
                  roku ( druk nr 219 ).
      4.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      5.   Zakończenie posiedzenia

Ad.3   Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  215  Przewodniczący 
Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie 
gminy  na  2012r.  na  druku  nr  216.  Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy 



i  wyczerpujący omówiła  proponowane zmiany.  Z  kolei  Radny –  Robert  Świerczek  zadał 
pytanie, na jakim etapie jest sprawa wykupu byłego sklepu we wsi Sanów na powiększenie 
istniejącej świetlicy wiejskiej. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w/w przedsięwzięcie nie 
ma  zabezpieczonych  środków  w  budżecie.  Z  kolei  Rada  Sołecka,  nie  jest  w  stanie 
samodzielnie  dokonać przedmiotowego zakupu, w ramach posiadanych środków. Kończąc 
wypowiedz Skarbnik Gminy stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie wieś jest podzielona 
i być może Burmistrz Byczyny nie wykonał żadnego ruchu w tej sprawie ze strony urzędu. 
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że nie bardzo rozumie wcześniejszą wypowiedz 
Pani Skarbnik, ponieważ wg.niego w grę wchodziło tylko i wyłącznie wykupienie jednego 
pomieszczenia, którym znajdują się media.  W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że 
dlatego należałoby odłożyć  przedmiotową sprawę w czasie  i  jeszcze raz przekonsultować 
przedmiotowe zagadnienie z Panią Sołtys  wsi Sarnów i Burmistrzem Byczyny.  Na koniec 
Radny  –Władysław  Buła  zadał  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  sprawa  zwodociągowania 
budynków  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  stacji  PKP  Biskupice.  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała, że nic jej na ten temat nie wiadomo i przedmiotowe zagadnienie nie jest ujęte 
w obowiązującym WPF-ie. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że wg.niego omawiane 
przedsięwzięcie zostało ujęte w jakimś dofinansowaniu unijnym.   

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011 – 2025 (   druk nr  215 ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów „  za”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

b)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  216 ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  (  5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Przewodniczący Rady stwierdził, że 
przedmiotowy projekt  uchwały  jest  kontynuacją  wcześniejszej  uchwały,  która  straciła  już 
ważność  lub  ewentualnie  zdezaktualizowała  się.  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że 
dokładnie tak.   

Projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym 
zasobem Gminy Byczyna  na lata  2013-2017 (  druk nr 217 ),  został   zwykłą  większością 
głosów pozytywnie   (  2  głosy „  za  ”,  1  głos  „wstrzymujący  się  ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję.

d)   Przed  zaopiniowaniem omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Komisji  zadał 
pytanie, czy wcześniej PSP w Kostowie nie miało określonego obwodu i czy jest to oblig. 
Skarbnik Gminy odpowiedział, że nie i najwyższy czas, aby omawianą kwestię uregulować. 
Na koniec Skarbnik Gminy stwierdził, że podjęcie przedmiotowego projektu uchwały będzie 
spełnieniem wymogu dot. obowiązku szkolnego.    
  
Projekt uchwały w sprawie określenia granic  obwodu dla Publicznej  Szkoły Podstawowej 
w  Kostowie  prowadzonej  przez  Byczyńskie  Stowarzyszenie  Oświatowe  „  Tarcza”, 



Polanowice 92, 46-220 Byczyna ( druk nr 218 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów 
„ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Na  wstępie  Przewodniczący  Komisji  zadał  pytanie,  czy  omawiane  taryfy  zostały 
pozytywnie zweryfikowane przez służby Pan Burmistrza. Skarbnik Gminy odpowiedział, że 
tak,  w  trzy  osobowym  składzie.  Z  kolei  Przewodniczący  Komisji  zadał  kolejne  pytanie, 
dlaczego jest tak wielki wzrost na wodzie i kanale. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że takie 
koszty generuje byczyńska spółka w zakresie zapewnienia dostaw wody i odbioru  ścieków.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie  Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 
2013 roku ( druk nr 219 ), został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

Ad.6 Wolne wnioski - sprawy bieżące.

Na wstępie  głos zabrał  Radny – Robert  Świerczek i  zadał  pytanie,  kiedy podjęte zostaną 
odpowiednie kroki w zakresie poprawienia dostaw wody pitnej mieszkańcom ul.Nasalskiej, 
Ćzęstochowskiej  i  Cegielnianej w Byczynie.  Od dawien wiadomo,  że na tych ulicach jest 
końcówka  sieci  i  ciśnienie  wody  jest  nie  odpowiednie,  co  skutkuje  dużą  awaryjnością 
urządzeń wodnych. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że powyższe przedsięwzięcie 
w najbliższym czasie będzie realizowane, chociażby ze względu na pilną potrzebę uzbrojenia 
działek budowlanych przy ul.Nasalskiej. 

Ad.7  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;


