
                                                           Protokół Nr  XXXI/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 28.02.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  14 45  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica, który przywitał Radnych, Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, Skarbnika 
Gminy – Panią Wiesławę Różewską, Z – cę Skarbnika – Panią Katarzynę Wilczyńską, Panią 
Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,  Radcę  Prawnego  –  Pana 
Zdzisława  Pelca,  Edwarda  Rożniatowskiego  –  Przewodniczącego  Byczyńskiego  Związku 
Rolników  i  Organizacji  Społecznych,  przedstawiciela  lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę 
Wodecką,  Sołtysów  oraz  pozostałych  przybyłych  gości.  W  oparciu  o  listę  obecności 
Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  w  sesji  uczestniczy 15  Radnych,  więc  obrady  są 
prawomocne. 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych w zawiadomieniu o sesji otrzymał 
porządek obrad i zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, chce wnieść zmiany do 
porządku  obrad.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  zaproponował  uzupełnienie 
porządku obrad o dodatkowe projekty uchwały na drukach nr 274 i  275.  Mianowicie,  na 
druku nr 274 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/239/13 z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna oraz na druku nr 275 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 
2013r.  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłat  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania  zmienionego  porządku  obrad  w  postaci  uzupełnienia  porządku  obrad  o  dwa 
dodatkowe  projekty  uchwał  na  drukach  nr  274  i  275.  Nowy  porządek  obrad  w  postaci 
uzupełnienia porządku obrad o dwa dodatkowe projekty uchwał na drukach nr 274 i 275 , 
został  przyjęty  przez  Radnych  jednogłośnie  (15  głosów „za”).  Następnie  Przewodniczący 
Rady przystąpił do przegłosowania porządku obrad wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą. 
Nowy porządek obrad wraz z  wcześniej  przyjętą  i  przegłosowaną zmianą,  został  przyjęty 
przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za”). 

Pierwotny Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXX sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok  ( druk nr 261 ),
           b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2013 rok ( druk nr 262 ),
           c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 



               roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
               Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny       
               w Polanowicach na prace przy  kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa 
               w Proślicach ( druk nr 263 ), 
          d) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
               roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
               Rzymskokatolickiej Parafii w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym 
               kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 264 ), 
           e) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
               budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
               Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym kościele św. Augustyna
               w Kostowie ( druk nr 265 ),
            f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
                i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
                całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania ( druk nr 266 ), 
             g)wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości
                Gminy Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Augustyna 
                 w Kostowie ( druk nr 267 ), 
             h) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr  268 ),
             i) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
               ( druk nr  269 ),
             j ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  270 ),
             k) przystąpienia Gminy Byczyna do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 
               „Samorządowa Polska „ Byczyna  sp.z.o.o. z siedzibą w Byczynie oraz Krajowego
                 Funduszu Poręczeniowego  „ Samorządowa Polska „  sp.z.o.o. z siedzibą  
                 w Warszawie ( druk nr 271 ), 
             l) wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej ( druk nr 272 ),
            m) zmiany uchwały ( druk nr 273 ). 
     7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     8.  Wolne wnioski i zapytania.
     9.  Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXX sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok  ( druk nr 261 ),
           b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2013 rok ( druk nr 262 ),



           c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
               roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
               Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny       
               w Polanowicach na prace przy  kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa 
               w Proślicach ( druk nr 263 ), 
          d) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
               roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
               Rzymskokatolickiej Parafii w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym 
               kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 264 ), 
           e) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
               budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
               Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym kościele św. Augustyna
               w Kostowie ( druk nr 265 ),
            f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
                i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
                całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania ( druk nr 266 ), 
             g)wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości
                Gminy Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Augustyna 
                 w Kostowie ( druk nr 267 ), 
             h) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr  268 ),
             i) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
               ( druk nr  269 ),
             j ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  270 ),
             k) przystąpienia Gminy Byczyna do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 
               „Samorządowa Polska „ Byczyna  sp.z.o.o. z siedzibą w Byczynie oraz Krajowego
                 Funduszu Poręczeniowego  „ Samorządowa Polska „  sp.z.o.o. z siedzibą  
                 w Warszawie ( druk nr 271 ), 
             l)  wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej ( druk nr 272 ),
            m) zmiany uchwały ( druk nr 273 ),
             n) zmiany uchwały Nr XXX/239/13 w sprawie wzoru deklaracji    o wysokości opłaty 
                 za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
                 nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna ( druk nr 274 ),
             o)  zmiany uchwały Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 
                  2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
                  gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     8.  Wolne wnioski i zapytania.
     9.  Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.



Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady zaproponował  aby Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował  przyjęcie  protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XXX sesji był dostępny w Biurze Rady oraz był wyłożony 
przed sesją. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do protokołu. Nikt 
nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania protokołu z XXX sesji. Protokół z XXX sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Brak 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Miejskiej na 2013 rok  ( druk nr 261 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona  na druku nr 261 
w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy  Rady Miejskiej  na  2013 rok,  została  podjęta  przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

b)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy 
Komisji  Rady na 2013 rok (  druk nr  262 ).  Następnie  Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Następnie  głos  zabrał  Radny –  Jacek 
Kulisiński i zakomunikował zebranym, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej w m. czerwcu 
należy  dokonać  zmiany  jednostki  kontrolowanej.  Mianowicie,  w  części  tabelarycznej 
wykazane jest  Towarzystwo Oświatowe Tarcza,  a winien być Urząd Miejski w Byczynie. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 262 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2013 rok, została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ). 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w  Polanowicach  na  prace  przy   kościele  filialnym  pw.  Najświętszego  Serca  Jezusa 
w Proślicach ( druk nr 263 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona  na druku nr 263 
w sprawie  przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 



budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Polanowicach na prace przy  kościele filialnym pw. 
Najświętszego  Serca  Jezusa  w  Proślicach,  została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów „za ” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Biskupicach na prace przy zabytkowym 
drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 264 ). Nikt nie zabrał 
głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała 
przedstawiona  na  druku  nr  264  w  sprawie  przyznania  dotacji  celowej  na  prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków  dla  Rzymskokatolickiej  Parafii  w  Biskupicach  na  prace  przy  zabytkowym 
drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach, została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru  zabytków dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  w Kostowie na prace przy zabytkowym 
kościele  św.  Augustyna  w Kostowie  (  druk  nr  265 ).  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona na 
druku nr 265 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej  w  Kostowie  na  prace  przy  zabytkowym  kościele  św.  Augustyna 
w Kostowie ( druk nr 265 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

f)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z-ca  Burmistrza  poprosiła 
zebranych  o  naniesienie  jednej  zmiany  w  omawianym  projekcie  uchwały  w  postaci 
wykreślenia  §  3  ust.1.  Pozostałe  elementy  przedmiotowego  projektu  uchwały  nie  ulegają 
zmianie. 

 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze, 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu 
ich  pobierania  (  druk  nr  266  ).  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona  na druku nr 266 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia  z  odpłatności  oraz  trybu  ich  pobierania,  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne  zbycie  w  drodze  darowizny  nieruchomości  Gminy  Byczyna  na  rzecz  Parafii 



Rzymskokatolickiej p.w. Św. Augustyna w Kostowie ( druk nr 267 ).  Nikt nie zabrał głosu. 
W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 267 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze 
darowizny  nieruchomości  Gminy  Byczyna  na  rzecz  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.  Św. 
Augustyna w Kostowie, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna ( druk nr  268 ). Następnie Z-ca 
Burmistrza  stwierdziła,  ze  omawiany  projekt  uchwały  uległ  pewnym  modyfikacjom  po 
sugestii  nadzoru  prawnego  Wojewody  Opolskiego,  w  związku  z  powyższym  należy  go 
ponownie  uchwalić.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  268  w  sprawie szczegółowych  zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna,  została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „za ” ).  Na koniec Przewodniczący Rady przypomniał zebranym 
o  obowiązku  wypowiedzenia  dotychczasowych  umów  na  wywóz  śmieci,  ponieważ 
w większości przypadków okres wypowiedzenia jest kilku miesięczny, a nawet jednoroczny. 

i ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  269).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r. Następnie 
Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane  zmiany 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 – 2025., jak również zmiany 
w  budżecie  gminy  na  2013r.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji 
w sprawie wcześniej omówionych projektów uchwał. Z kolei Radny – Leszek Śnieżek zadał 
pytanie,  dlaczego  w  WPF-ie  nie  jest  wykazana  realizacja  drogi  we  wsi  Dobiercice. 
W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, to ze jej w danym momencie nie ma, wcale nie 
oznacza zaniechania realizacji danej inwestycji. Powodem takiego stwierdzenia jest fakt, że 
w momencie  pozyskania  stosownego  dofinansowania  przedmiotowa  inwestycja  ponownie 
wróci do WPF – u. Z kolei Radny – Leszek Śnieżek stwierdził,  że nie rozumie tej logiki, 
ponieważ  niektóre  zadania  niespodziewanie  wchodzą,  a  niektóre  wypadają  z  prognozy. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  przedmiotowe  przedsięwzięcie  miało  być 
realizowane przy współudziale  środków pochodzących  z  Agencji  Rolnej  Skarbu Państwa. 
W sytuacji  braku środków ze strony agencji, w/w inwestycja została zawieszona w czasie. 
Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że bardzo się jej nie podobają sytuacje, w których 
jest  zaskakiwana,  ponieważ  nie  pierwszy  raz  wszyscy  Radni  dowiadują  się  o  pewnych 
rzeczach w ostatniej chwili, bez możliwości głębszego przeanalizowania danego zagadnienia. 
Kontynuując  wypowiedz  Radna  –Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  o  jaką  to  nieruchomość 
chodzi, w kwestii zakupu nieruchomości przez g.Byczyna. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że chodzi o odkupienie działki budowlanej sprzedanej wcześniej na rzecz osoby 
fizycznej.  W wyniku  pewnych  nieścisłości  prawnych  okazało  się,  że  dana  osoba  nie  jest 
w stanie ją zabudować, ze względu na beton i śmieci zalegające na przedmiotowej działce pod 
jej powierzchnią. W tej sprawie jest stosowny wyrok sądowy i praktycznie zmuszeni jesteśmy 
wykonać  przedmiotowe  przedsięwzięcie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  269 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 - 2025 
została  podjęta  przez  Radnych,  zwykłą  większością  głosów  (  11  głosów  „za”  3  głosy 
„wstrzymujące się” , 1 głos „ przeciw”).



j) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr  270).  Następnie  Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
270 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych, 
zwykłą większością głosów ( 10 głosów „za” 5 głosów „wstrzymujący się” ). 

k) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna 
do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska „ Byczyna  sp.z.o.o. z siedzibą 
w Byczynie oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego  „ Samorządowa Polska „  sp.z.o.o. 
z siedzibą  w Warszawie ( druk nr 271 ).  Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona  na druku nr 271 
przystąpienia Gminy Byczyna do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska 
„  Byczyna   sp.z.o.o.  z  siedzibą  w  Byczynie  oraz  Krajowego  Funduszu  Poręczeniowego 
„ Samorządowa Polska „  sp.z.o.o. z siedzibą   w Warszawie, została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów   ( 11 głosów „  za ” , 4 głosy „ wstrzymujące się ”).

l)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
upamiętnienie  Katastrofy Smoleńskiej  (  druk nr  272 ).  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona na 
druku nr 272 w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej ( druk nr 
272 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

m) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały (dot. zwrotu 
kosztów zakupu biletów miesięcznych ,  druk nr 273 ).  Nikt nie zabrał  głosu.  W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona na 
druku  nr  273  w  sprawie  zmiany  uchwały,  została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów „za ” ).

n)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XXX/239/13 w sprawie wzoru deklaracji    o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  położonej  na  obszarze  gminy 
Byczyna ( druk nr 274 ).  Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 274 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXX/239/13 w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  położonej  na  obszarze 
gminy Byczyna, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

o)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XXX/240/13 Rady Miejskiej  w Byczynie  z dnia 31 stycznia  2013r.  w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  275  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr 
XXX/240/13 Rady Miejskiej  w Byczynie  z dnia 31 stycznia  2013r.  w sprawie określenia 



terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

Ad.7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Brak     

Ad. 8.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Pan Edward Rożniatowski – Przewodniczący Byczyńskiego Związku 
Rolników i Organizacji Społecznych i zadał dwa pytania. Mianowicie, że podczas spotkania 
opłatkowe  były  obiecane  dodatkowe  środki  na  działające  zespoły  muzyczne  na  terenie 
g.Byczyna.  Ponoć  przedmiotowe   środki  nie  będą  przelane  na  zespoły  ale  na  fundusze 
sołeckie.  Kolejne  pytanie  brzmiało,  dlaczego  w  ostatnim  czasie  termin  organizowanych 
dożynek  wojewódzkich  pokrywa  się  z  terminem  dożynek  gminnych.  W  dopowiedzi 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nic  mu  nie  jest  wiadomo  na  temat  przelewania  w/w 
środków na konta rad sołeckich. Zespoły muzyczne mogą być spokojne, ponieważ wszystko 
będzie tak, jak wcześniej było przyrzeczone. Odnośnie terminów dożynek, to sprawa nie jest 
tak prosta, jak by się wydawało. Ponieważ w momencie ustalania terminu dożynek gminnych, 
nie  był  znany  termin  dożynek  wojewódzkich.  Kończąc  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że taka sytuacja nie miał by miejsca, gdyby termin dożynek gminnych ustalony był 
w połowie sierpnia ale czy aby na pewno będzie już po zbiorach. Następnie głos zabrała Z-ca 
Burmistrza i przypomniała zebranym Sołtysom o obowiązku organizowania zebrań wiejskich. 
Kontynuując  wypowiedz  Z-ca  Burmistrza  zakomunikowała,  że  podczas  w/w  zebrań 
poruszona zostanie tematyka dot. wdrażania „ ustawy śmieciowej” – nowego systemu odbioru 
odpadów. 

Ad. 9.  Komunikaty.

Na  wstępie  Radna  –  Iwona  Sobania  poprosiła  o  pozostanie  na  sali  obrad  opiekunów 
i  przedstawicieli  stowarzyszeń  następujących sołectw Polanowice,  Biskupice,  Kochłowice, 
Jakubowice, Proślice, Janówka, Kostów, Ciecierzyn oraz Pana Dyrektora PSP Kostów i Pana 
Dyrektora ZSGLiZ w Byczynie. Z  kolei Przewodniczący Rady poprosił o pozostanie na sali 
również wszystkich Sołtysów i Radnych.

Ad. 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXI sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe ( 1 kaseta ) przechowywana w Biurze Rady,  zgodnie z § 30 Statutu 
Gminy, przez okres jednego roku.
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