
                                                           Protokół Nr  XXXIV/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 25.04.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  15 10  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  XXXIV  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  – 
Grzegorz  Kapica,  który  przywitał  Radnych  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  –  Pana 
Mieczysława Zawadzkiego, Z-cę Burmistrza – Panią Ewę Bartosiewicz, Sekretarza Gminy – 
Pana Macieja Tomaszczyka,  Skarbnika Gminy – Panią Wiesławę Różewską, Panią Helenę 
Nowik – osobę odpowiedzialną za wykonanie nowego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego,  Pana  Stanisława  Bilińskiego  –  Kierownika  Referatu 
Budownictwa,   Panią  Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,  Radcę 
Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca,  Pana  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 zabrała Z-ca Burmistrza i zaproponowała wycofanie projektu 
uchwały na druku nr 296 oraz uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na 
druku nr 297. Mianowicie,  przedstawiony projekt uchwały na druku nr 296 dot.  przyjęcia 
oceny  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2012  dla  gminy  Byczyna  nie  wymaga  formy 
przegłosowywania  w  formie  uchwały.  Z  kolei  projekt  uchwały  na  druku  nr  297  dot. 
rozpatrzenia  skargi  Pani  Agnieszki  Altman  na  Burmistrza  Byczyny.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  zmienionego  porządku  obrad  w  wersji 
przedstawionej  przez  Z-cę  Burmistrza.  Zmiany  zaproponowane  przez  Z-cę  Burmistrza 
zostały przyjęte  przez Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”).  Następnie Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  przegłosowania  porządku  obrad  wraz  z  wcześniej  przegłosowanymi 
zmianami. 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  XXXIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub 
           oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a
           ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
          ( druk nr 290 ), 



          b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 291), 
          c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
              przestrzennego gminy Byczyna ( druk nr 292), 
          d) utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest   
               Gmina Byczyna ( druk nr 293 ),  
          e) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
          ( druk nr  294 ),
          f ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  295 ),
          g) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Byczyna
              ( druk nr 296 ).
     7. Przedstawienie założeń strategii rozwoju Miasta i Gminy Byczyna      
     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     9. Wolne wnioski i zapytania.
   10. Komunikaty.
   11. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub 
           oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a
           ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
          ( druk nr 290 ), 
          b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 291), 
          c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
              przestrzennego gminy Byczyna ( druk nr 292), 
          d) utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest   
               Gmina Byczyna ( druk nr 293 ),  
          e) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
          ( druk nr  294 ),
          f ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  295 ),
          g) rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Altman na Burmistrza Byczyny ( druk nr 297 ). 
     7. Przedstawienie założeń strategii rozwoju Miasta i Gminy Byczyna      
     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     9. Wolne wnioski i zapytania.
   10. Komunikaty.
   11. 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 
( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego  czytania.  Protokół  z  XXXIII  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 XXXIII sesji. Protokół z XXXIII sesji został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Sławomir  Nędza  i  zadał  pytanie,  dlaczego  przy 
opracowywaniu nowego studium nie uwzględniono planu rozbudowy zbiornika retencyjnego 
we wsi Jaśkowice. Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, dlaczego 
do tej pory nie zostały zlecone prace geodezyjne we wsi Kochłowice w zakresie budowy przy 
domowych oczyszczalni  ścieków. Kolejne pytanie  dot.  zagospodarowania terenu – bagna- 
rowu  zlokalizowanego  przy  budynku  z  przesiedleńcami  ze  wschodu.  Następnie  Radny  – 
Władysław  Buła  zadał  kolejne  pytanie,  czy  prawdą  jest,  że  w  PSP  Biskupice  będzie 
wprowadzane nauczanie języka mniejszości tj. niemieckiego. Z kolei Radna –Iwona Sobania 
zakomunikowała, żeby nie używać określenia przesiedleńcy zza wschodniej granicy, a tylko 
i  wyłącznie  Polacy  przybyli  z  Kazachstanu.  Na  koniec  Radna  –Róża  Kaniewska  zadała 
pytanie, czy tut. urząd posiada jakiekolwiek informacje na temat budowy chodnika we wsi 
Roszkowice po zakończaniu inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty  od  ceny  nieruchomości  zbywanej  lub  oddawanej  w  użytkowanie  wieczyste 
w wyniku uwzględnienia  roszczeń z art.  209a ust.1 i  2 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997r. 
o gospodarce nieruchomościami  ( druk nr 290 ). 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 290 w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 
209a  ust.1  i  2  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

b)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla  Powiatu  Kluczborskiego (  druk  nr  291).  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 291 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego , została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).



c)    Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały w sprawie  uchwalenia  zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna ( druk 
nr 292 ) Przewodniczący Rady udzielił  głosu Pani Helenie  Nowik – autorce omawianego 
studium. I tak, Pani Helena Nowik pokrótce wyjaśniła założenia przedmiotowego studium. 
Wg. zapewnień Pani Heleny Nowik nowe studium zostało opracowane bardzo elastycznie 
i nie powinno budzić kontrowersji ze strony mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów. 
W trakcie realizacji omawianego studium, największe  kontrowersje wzbudzała lokalizacja 
elektrowni wietrznych. Drugim elementem spornym w trakcie opracowywania w/w studium 
była  lokalizacja  solarów  słonecznych.  W  trakcie  opracowywania  omawianego  studium 
zgłoszono  kilka  uwag,  część  przedmiotowych  uwag  uwzględniono,  część  nie.  Odnośnie 
zapytania  Radnego  –  Sławomira  Nędzy  dot.  lokalizacji  zbiornika  retencyjnego  we  wsi 
Jaśkowice Pani Helena Nowik odpowiedziała, że nie miała wiedzy na ten temat. Kontynuując 
wypowiedz  Pani  Helena  Nowik stwierdziła,  że  przedmiotowy zbiornik  wchodzi  w zakres 
gospodarki  wodnej  i  bez  problemu  przy  opracowywaniu  planu  zagospodarowania 
przestrzennego będzie uwzględniony.  Z kolei Radny – Zdzisław Biliński zadał pytanie, czy 
prawdą jest że wnioski odrzucone w trakcie realizacji omawianego studium przez Burmistrza 
winne  być  przegłosowane  przez  Wysoką  Radę.  W  odpowiedzi  Pani  Helena  Nowik 
stwierdziła, że tak to powinno wyglądać. Następnie Radny – Zdzisław Biliński stwierdził, że 
skoro  tak,  to  jak  ma  odrzucić  zgłoszone  wnioski  nie  znając  ich  treści.  W  odpowiedzi 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że przedmiotowe wnioski dołączone były do materiałów 
sesyjnych.  Następnie  Radny  –  Zdzisław  Biliński  stwierdził,  że  widocznie  nie  uważnie 
przeglądał materiały. W związku z powyższym w przedmiotowym głosowaniu wstrzyma się. 
Następnie  głos  zabrał  Pan  Stanisław  Biliński  i  stwierdził,  że  w  trakcie  opracowywania 
przedmiotowego studium tylko trzy wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, w większości 
dot. lokalizacji elektrowni wietrznych. 
                                                                                                                                                     
Następnie  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna ( druk 
nr  292  ).  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 292 w sprawie    uchwalenia 
zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania   przestrzennego  gminy 
Byczyna, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 12 głosów „ za ”, 
1 głos „ przeciw” , 2 głosy „ wstrzymujące się ” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia publicznego żłobka, 
dla którego organem prowadzącym jest  Gmina Byczyna.  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  293  w  sprawie  utworzenia  publicznego  żłobka,  dla  którego 
organem  prowadzącym  jest  Gmina  Byczyna,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów  ( 14 głosów „ za ”,  1 głos „ przeciw” ).

e ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  294).  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.( druk nr 295 ) 



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.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  294  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy Byczyna  na lata  2013 – 2025 została  podjęta  przez  Radnych,  zwykłą 
większością głosów ( 13 głosów „ za”, 1 głos „wstrzymujące się” , 1 głos „ przeciw”).

f) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok  (druk  nr  295.  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 
295 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych, 
jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani 
Agnieszki Altman na Burmistrza Byczyny na druku nr 297. 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  297  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  Agnieszki 
Altman na Burmistrza Byczyny, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„za ” ).

Ad  7.  Przedstawienie  założeń  strategii  rozwoju  Miasta  i  Gminy  Byczyna,  zostało  przez 
Radnych przyjęte do wiadomości. 

Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie  Z-ca Burmistrza i  odpowiedziała  na zapytania  Radnego – Władysława Buły . 
I tak, prace geodezyjne we wsi Kochłowice zostały już zlecone i dopiero po zakończeniu tych 
prac można przejść do następnego etapu. Odnośnie rowu – bagna sprawa zostanie dogłębnie 
zbada  przez  pracowników  tut.  urzędu  i  dopiero  wtedy  zapadnie  decyzja  odnośnie 
ewentualnego  przeprowadzenia  w/w  prac.  Kontynuując  wypowiedz  Z-ca  Burmistrza 
odpowiedziała na ostatnie  zapytanie  Radnego – Władysław Buły w sprawie ewentualnego 
nauczania języka mniejszości narodowej tj.niemieckiego w PSP Biskupice. Wg. zapewnień 
Pani Dyrektor  PSP Biskupice deklaracje  w tej  sprawie wpływają  i  być  może od 01.09.br 
język  niemiecki  będzie  nauczany  w  Biskupicach  jako  język  mniejszości  narodowych. 
Odnośnie  interpelacji Radnej – Róży Kaniewskiej Z-ca Burmistrza stwierdziła, że prace przy 
budowie  kanalizacji  sanitarnej  nadal  jeszcze  trwają  poprzez  wykonywanie  przyłączy. 
W związku  z  powyższym,  dopiero  po  całkowitym  zakończeniu  w/w prac  można  myśleć 
o budowie chodnika we wsi Roszkowice. Następnie Radna –Róża Kaniewska dopowiedziała, 
że jest świadoma kolejności prac, a głównie chodzi jej o przypominanie się w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich  w  Opolu  o  konieczności  wykonania  w/w  chodnika  po  całkowitym 
zakończeniu  omawianych  prac.  Z kolei  Radny – Władysław Buła  zadał  pytanie,  który to 
geodeta z imienia  i  nazwiska otrzymał  zlecenie  na prace geodezyjne we wsi Kochłowice. 
Z- ca Burmistrza odpowiedziała, że zlecenie na w/w prace otrzymał Pan Jan Jastrzębski.



Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie Przewodniczący Rady zarządził  glosowanie w sprawie przesyłania  materiałów 
sesyjnych  w  formie  elektronicznej.  Z  kolei  Radny  –  Adam  Radom  stwierdził,  że  przed 
przeprowadzeniem  omawianego  głosowania  chciałby  się  zapoznać  z  kosztami  zakupu 
tabletów  i  ewentualnych  oszczędności  papieru  w  wyniku  przeprowadzenia  w/w  operacji. 
W odpowiedzi Sekretarz  Gminy odpowiedział, że zakup tabletów kosztowałby ok. 15 tys.zł, 
z kolei jakie by ewentualnie powstały oszczędności Sekretarz Gminy stwierdził że nie wie, 
ponieważ nikt do tej  pory takowej  symulacji  nie dokonał.  Następnie głos zabrał  Radny – 
Zdzisław  Biliński  i  stwardził,  że  przeprowadzanie  głosowanie  w  w/w  sprawie  jest  nie 
porozumieniem w jego osobistym odbiorze.  Mianowicie,  nie  życzy  sobie  żeby większość 
decydowała w jakiej formie ma otrzymywać materiały sesyjne. Następnie głos zabrał Radny 
Powiatowy  –  Pan  Władysław  Zawadzki  i  imieniu  mieszkańców  wsi  Kostów  poprosił 
o wyremontowanie 60m. odcinka drogi tuż obok jego gospodarstwa. Kończąc wypowiedź 
Radny  Powiatowy  –  Pan  Władysław  Zawadzki  zadeklarował  partycypacje  w  kosztach 
przedmiotowego  remontu.  Następnie  Z-  ca  Burmistrza  zaapelowała  do  sołtysów,  żeby 
zdyscyplinowali  swoich delegatów Spółki Wodnej, żeby wzięli  czynny udział  w  walnym 
zebraniu Spółki Wodnej zaplanowanym na koniec maja br. Następną poruszoną sprawą przez 
Z-cę Burmistrza dotyczyła podziękowań osobom zaangażowanym w sprawie czynnej pomocy 
pogorzelcom we wsi  Jaśkowice. Następnie Z-ca Burmistrza poprosiła  również o wsparcie 
paszowe zwierząt hodowlanych pogorzelców z Jaśkowic. Z kolei Radny – Jacek Kulisiński 
poprosił  o wyjaśnienie  zasad funkcjonowania nowego podatku śmieciowego,  ponieważ na 
ostatnim  zebraniu  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Rolnik  Pan  Prezes  Mieczysław  Sztojko 
podał kilka mylnych informacji i zrodziło się wiele wątpliwości w tym zakresie.  Następnie 
Z-ca Burmistrza w sposób szczegółowy i wyczerpujący wyjaśniła zasady wejścia w życie 
zasady  funkcjonowania  nowego  podatku  śmieciowego.  Kończąc  Z-ca  Burmistrza 
przypomniała  o terminie składania deklaracji w sprawie podatku śmieciowego tj. do końca 
kwietnia br. Następnie głos zabrał sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i zakomunikował 
zebranym o ostatnim zdarzeniu z bezpańskim psem. Mianowicie,  w ostatnim tygodniu po 
Jakubowicach błąkał się bezpański pies i byczyńska policja zamiast powyższy fakt zgłosić do 
tut.  urzędu,  jemu  jako  sołtysowi  kazała  to  uczynić.  Kończąc  wypowiedz  sołtys  wsi 
Jakubowice  – Pan Jerzy Pluta  poprosił  o  sprostowanie  w sprawie  podziękowań  dla  osób 
niosących pomoc pogorzelcom. Mianowicie Pani Z-ca Burmistrza zapomniała podziękować 
strażakom. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza przyznała rację Panu sołtysowi w przedmiotowej 
sprawie.  Na koniec Radny –Jan Romańczyk stwierdził, ze przyjazd byczyńskiego policjanta 
do Jakubowic było jednym wielkim nieporozumieniem, po co w ogóle tam pojechał, skoro nic 
konkretnego w tym zakresie nie uczynił. Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził, że na 
następnym posiedzeniu będzie Pan Komendant i na pewno wyjaśni przedmiotowe zdarzenie. 

Ad. 10. Komunikaty.

Na wstępie  Przewodniczący Rady podziękował  Panu Wiesławowi Okajowi za wieloletnią 
i  owocną  prace  na  stanowisku  Dyrektora  Ośrodka  Kultury  w  Byczynie.  Następnie 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że od 01.05 br. nowym Dyrektorem Ośrodka 
Kultury  w  Byczynie  będzie  Pani  Iwona  Sarnowska.  Następnie  Przewodniczący  Rady 



podziękował  Panu  Stanisławowi  Bilińskiemu  i  Pani  Julii  Smirnow  za  pomysłowe 
zaprojektowanie mieszkań w Polanowicach.  Na koniec Przewodniczący Rady przypomniał 
o mijającym terminie składania oświadczeń majątkowych, jak również porosił o pozostanie 
na sali po zakończonej sesji Pań i Panów sołtysów. 
Ad. 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXIV 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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