
                                                           Protokół Nr  XXXIII/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 15.04.2013
                                                            ( godz. 17 00 –  17 15  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  XXXIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  – 
Grzegorz Kapica, który przywitał Radnych, Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, 
Z  –  cę  Skarbnika  –  Panią  Katarzynę  Wilczyńską,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja 
Tomaszczyka,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca.  W  oparciu  o  listę  obecności 
Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  w  sesji  uczestniczy 13  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.  Nikt  nie  wniósł  zmian.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 13 głosów „ za”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

.     1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji.

      5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Byczyński 
           Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego : Priorytet
           VII. Promocja integracji społecznej : Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
           i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej : Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii 
           społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      6. Wolne wnioski i zapytania.
      7. Komunikaty.
      8. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodnicząca 
Rady – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XXXII 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  XXXII  sesji.  Protokół  z  XXXII  sesji  został   przyjęty  przez 
Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna 
do realizacji projektu pod nazwą : Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla 
subregionu  północnego  :  Priorytet  VII.  Promocja  integracji  społecznej  :  Działanie  7.2. 
Przeciwdziałanie  wykluczeniu  i  wzmocnienie  sektora  ekonomii  społecznej  :  Poddziałanie 
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Byczyny o przybliżenie omawianego 
zagadnienia. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził,  że omawiany projekt został już 
wcześniej przyjęty przez Wysoką Radę i uwzględniony w tegorocznym budżecie. W związku 
ze  złożonym   wnioskiem  w  sprawie   przelania  kwartalnej  zaliczki  na  realizację 
przedmiotowego  projektu,  Wojewódzki  Urząd  Pracy  zażyczył  sobie  podjęcie  uchwały 
intencyjnej  w  przedmiotowej  sprawie.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że realizacja danego projektu z przejściowymi zaliczkami jest o wiele łatwiejsze, 
chociażby w sferze finansowej.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 289, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 13 
głosów „za ” ).

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.

Brak 

Ad. 7 Komunikaty

Na  wstępie  glos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  przypomniał  zebranym  o  zaplanowanym 
spotkaniu w Polanowicach, w dniu 18.04.2013r. o godz. 17 00. Przedmiotowe spotkanie dot. 
wizji lokalnej nowo modernizowanych mieszkań. Z kolei Radny – Jan Romańczyk stwierdził, 
że wg. jego obliczeń, remont mieszkań w Polanowicach w zaplanowanych kwotach jest nie 
realny.  Powodem  takiego  stwierdzenia  jest  zbyt  niska  kwota  tj.  w  wys.  45  tys.  zł 
przeznaczona  na  ten  cel.  Kończąc  zagadnienie  Radny  –Jan  Romańczyk  stwierdził,  że 
minimalna kwota przeznaczona na ten cel winna wynosić co najmniej 90 tys. zł. na jedno 
mieszkanie.   Ponadto  dodatkowym  minusem adaptowanych  pomieszczeń  byłej  szkoły  na 
lokale mieszkalne jest ich duża wysokość, co z pewnością przełoży się na koszty utrzymania. 
Następnie  Radny – Jan Romańczyk  zadał  kolejne pytanie,  jak została  rozwiązana  sprawa 
wywozu śmieci  ze szkół i  cmentarzy.  Kontynuując wypowiedz  Radny – Jan Romańczyk 
zadał  pytanie,  czy  przypadkiem  w  tym  wypadku  nie  będzie  zdublowany  tzw.  podatek 
śmieciowy.  W dopowiedzi Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że tzw. podatek śmieciowy dot. 
tylko i wyłącznie gospodarstw domowych. Z kolei, instytucje funkcjonować będą na starych 
zasadach i nadal będą podpisywać umowy z wybranym przez siebie przedsiębiorcą. Następnie 
Radny – Jan Romańczyk  zadał  kolejne pytanie,  dlaczego jedna z byczyńskich  spółdzielni 
podała  do  publicznej  wiadomości  następującą  informację  o  następującej  treści  „  odpady 
w postaci gruzu, opon, mebli przyjmowane będą na terenie byczyńskiej oczyszczalni ścieków 
od wtorku do piątku, w godz. od 8 00 do 14 00 ”. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  nic  mu na ten  temat  nie  wiadomo ale  na pewno nikt  z  tut.  urzędu nie  udzielał  takiej 



informacji.Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  kwestia 
zagospodarowania gruzu, mebli, opon , sprzętu agd. jest nadal rozważana ale na pewno będzie 
w jakiś sposób w najbliższym czasie rozwiązana.  Następnie glos zabrał Radny – Władysław 
Buła i zadał pytanie, na jakich zasadach Proboszcz we wsi Biskupice będzie realizował tzw. 
ustawę  śmieciową.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  wywóz  śmieci 
z cmentarza nie podlega działaniu nowej ustawy. Z kolei wywóz śmieci z plebani podlegać 
będzie  działaniu  nowej  ustawy.   Następnie  Radny  –  Jacek  Kulisiński  stwierdził,  że  Pan 
Mieczysław Sztojko  -   Prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Rolnik  ”na  ostatnim zebraniu, 
udzielił bardzo dużo nie prawdziwych informacji na temat wcielania w życie tzw. podatku 
śmieciowego ( w szczególności, w zakresie składania deklaracji ). W odpowiedzi Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rolnik” jest nie typową spółdzielnią ale 
nikt  nie  jest  w stanie  zwolnić  zarządcy z  obowiązku przestrzegania  gospodarki  odpadami 
komunalnymi.  Następnie  Radny  –  Jacek  Kulisiński  stwierdził,  że  podczas  omawianego 
zebrania Pan Mieczysław Sztojko – Prezes Spółdzielni  Mieszkaniowej „ Rolnik „ nakazał 
składać deklaracje w siedzibie tut. urzędu. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest to 
nieprawdą, a tak nawiasem mówiąc, to za co spółdzielnia płaci Panu Prezesowi. Następnie 
Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  powyższą  kwestię  ostatecznie  rozpatrzyć  na 
następnym posiedzeniu Wysokiej Rady. 

Ad. 8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXIII 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.

                                Przewodniczący
                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                              Grzegorz Kapica
 Protokołował: Marek Rychlicki
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