
,    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XLI/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 31.10.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  14 40  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLI sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  Z-cę 
Burmistrza  Byczyny  –  Panią  Ewę  Bartosiewicz,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja 
Tomaszczyka,  Z-cę  Skarbnika  –  Panią  Katarzynę  Wilczyńską,  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. Burmistrz Byczyny zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe 
projekty uchwał na drukach nr 362 i 363. Mianowicie, na druku nr 362 w sprawie przyjęcia 
„ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Byczyna 
oraz na druku nr 363 w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie  z powiatem Kluczborskim 
porozumienia dotyczącego przekazania zarządzania drogą gminną Nr 1005040 ( Miechowa – 
Brzózka – Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km. 4 + 538,25 – 5 + 068,25 
o długości 0,530 km. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zmian 
zaproponowanych  przez  Burmistrza  Byczyny.  Zaproponowane  zmiany  dot.  uzupełnienia 
porządku obrad o dwa dodatkowe projekty uchwał  na druku nr  362 w sprawie przyjęcia 
„ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Byczyna 
oraz na druku nr 363 w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie  z powiatem Kluczborskim 
porozumienia dotyczącego przekazania zarządzania drogą gminną Nr 1005040 ( Miechowa – 
Brzózka – Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km. 4 + 538,25 – 5 + 068,25 
o długości  0,530 km,  zostały przyjęte  przez Radnych  jednogłośnie  (  15 głosów  „  za ”). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad 
z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami.  Nowy  porządek  obrad  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 XL sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 



      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 352 ),
           b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 353 ),
           c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 354 ),
           d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości 
               gruntowej ( druk nr 355 ), 
            e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 356 ),
            f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
                ( druk nr 357 ),
            g) zmiany Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
                 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna
                 ( druk nr 358 ), 
            h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
                ( druk nr  359 ),
            i ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  360 ),
            j   ) zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz    
                Samorządu Województwa Opolskiego ( druk nr  361).
     7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
     8. Informacja o stanie realizacji uzbrojenia działek w Byczynie przy ul.Nasalskiej 
         i Brzozowej. 
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11.Komunikaty.
    12.Zakończenie sesji.
  
Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 352 ),
           b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 353 ),
           c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 354 ),
           d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości 
               gruntowej ( druk nr 355 ), 
            e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 356 ),
            f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
                ( druk nr 357 ),
            g) zmiany Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
                 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna
                 ( druk nr 358 ), 
            h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025



                ( druk nr  359 ),
            i ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  360 ),
            j  ) zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz    
                Samorządu Województwa Opolskiego ( druk nr  361), 
            k)  przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
                Gminy Byczyna ( druk nr 362 ).
            l ) wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem Kluczborskim porozumienia dotyczącego 
                przekazania zarządzania drogą gminną Nr 1005040 ( Miechowa – Brzózka – 
                Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km. 4 + 538,25 – 5 + 068,25 
                o długości 0,530 km. ( druk nr 363 ). 
     7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
     8. Informacja o stanie realizacji uzbrojenia działek w Byczynie przy ul.Nasalskiej 
         i Brzozowej. 
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11.Komunikaty.
    12.Zakończenie sesji.
    
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  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 XL sesji.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  XL  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XL 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 XL sesji.  Protokół z XL 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości ( druk nr 352 ). Na wstępie Przewodniczący Rady zakomunikował, że 
przedmiotowy projekt  uchwały uległ  modyfikacji  w postaci  dopisania,  uchylenia  uchwały 
Nr  X/55/07  z  dnia  25.04.2007r..w  sprawie  przejęcia  jednej  z  działek  wymienionych 
w omawianym  projekcie  uchwały,  pozostałe  elementy  w/w uchwały  nie  ulegają  zmianie. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 



omawianego projektu uchwały. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie  nieruchomości  (  druk  nr  352  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 353 ). 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 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 353 ), została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).
 
c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości ( druk nr 354 ). 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 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 354 ), została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
na wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk nr  355 ).  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  w  sprawie wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie  nieruchomości 
gruntowej ( druk nr 355 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

e)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek 
podatku  od  nieruchomości  (  druk  nr  356 ).  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 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 356 ), została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 357 ).  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  w  sprawie określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  środków 
transportowych ( druk nr 357 ),  została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„ za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 
XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i  porządku  na  terenie  gminy  Byczyna  (  druk  nr  358  ).  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 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna ( druk nr 
358 ),  została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).



h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  359).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Z-cę Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r.( druk nr 
360 ).  Następnie  Z-ca  Skarbnika  Gminy w sposób szczegółowy i  wyczerpujący  omówiła 
planowane zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2013 – 
2025, jak również zmiany w budżecie gminy na 2013r.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr   359 ).  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   359  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 13 głosów „ za”, 2 głosy  „ przeciw ”).

i ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 360 ).  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 
360 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

j) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 361 w sprawie zbycia 
nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz  Samorządu Województwa 
Opolskiego Burmistrz Byczyny pokrótce omówił idee podjęcia omawianego projekt uchwały. 
I tak, przedmiotowa działka będzie aportem Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz 
utworzenia  Opolsko –Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej na terenie g.Byczyna.   

Następnie  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości 
o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego 
( druk nr  361). 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  w  sprawie zbycia  nieruchomości 
o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz  Samorządu Województwa Opolskiego 
( druk nr  361), została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

k) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 362 ). 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 w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających  azbest  na  terenie  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  362  ),  została  podjęta  przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).



l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie 
z powiatem Kluczborskim porozumienia dotyczącego przekazania zarządzania drogą gminną 
Nr 1005040 (  Miechowa – Brzózka  – Polanowice )  na odcinku w miejscowości  Proślice 
w  km.  4  +  538,25  –  5  +  068,25  o  długości  0,530  km.  (  druk  nr  363  ).  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  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  powiatem 
Kluczborskim porozumienia dotyczącego przekazania zarządzania drogą gminną Nr 1005040 
( Miechowa – Brzózka – Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km. 4 + 538,25 
–  5  +  068,25   o  długości  0,530  km.  (  druk  nr  363  ),  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

Ad.  7.  Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przez  Radnych 
przyjęte jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

Ad. 8. Informacja o stanie realizacji uzbrojenia działek w Byczynie przy ul.Nasalskiej 
         i Brzozowej.

Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowa informacja została dogłębnie 
wyjaśniona na wspólnym posiedzeniu trzech komisji i nie wymaga ponownych wyjaśnień. 

Ad.9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Brak

Ad. 10.  Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  głos  zabrał   Przewodniczący  Rady  i  stwierdził,  że  do  materiałów  sesyjnych 
dołączona została wycena remontu dróg na terenie Byczyny. Reasumując powyższe wyceny 
dot. terenu miasta i gminy, przedmiotowe koszty remontu opiewają na kwotę ok. 4 mln.zł. 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych o treści pisma, które wpłynęło do 
biura  rady  od  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Kostowie  w  sprawie  nieprawidłowości 
zaistniałych  podczas  realizacji  zadania  pn.  „Budowa  Sołeckiego  Centrum  Kulturalno  – 
Oświatowego w Kostowie ”.  Następnie Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego – 
Pana Zdzisława Pelca o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. I tak, w październiku 
2011r. Stowarzyszenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostowie zawarło porozumienie 
z  Urzędem  Marszałkowskim  w  Opolu  w  sprawie  budowy  przedmiotowego  centrum. 
W ramach omawianego porozumienia, pomoc miała wynosić nie więcej niż 500 tys.zł do 75% 
kosztów  kwalifikowanych.  Przedmiotowa  umowa  w  tym  zakresie  została  podpisana 
i  w  ślad  za  tym  Pan  Przemysław  Zawadzki  wykonał  stosowny  projekt  w  tym  zakresie. 
W następstwie wykonanego projektu przez Pana Przemysława Zawadzkiego powierzono jego 
osobie funkcje autorskiego inspektora nadzoru, z kolei funkcję inspektora nadzoru z ramienia 
inwestora  powierzono  Panu  Stanisławowi  Wołkowiczowi.  W  chwili  obecnej  Urząd 
Marszałkowski  w  Opolu  odmówił  wypłaty  kwoty  115.847,26  zł  ,  tytułem  niezgodności 
wykonanych  prac  z  projektem.  W  konsekwencji  projektant  przedmiotowego  projektu, 



a zarazem osoba pełniąca nadzór autorski przyznała się do części popełnionych błędów ale 
jednocześnie  odmówiła  przyjęcia  całości  niezgodności  wykazanych  przez  Urząd 
Marszałkowski.  W  dniu  09.10.2013r.  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Kostowie  wezwała 
projektanta,  a  zarazem  inspektora  autorskiego  do  naprawy  szkody  w  postaci  zwrotu 
kwestionowanej kwoty tj. 115.847,26 zł. Pan Przemysław Zawadzki po konsultacji ze swoim 
mecenasem nie przystał na takie rozwiązanie. Następnie Radca Prawny - Pan Zdzisław Pelc 
stwierdził,  że  chwili  obecnej  należałoby  rozpatrzyć  odpowiedzialność  trzech  osób  tj. 
wykonawcy, inspektora nadzoru oraz inspektora autorskiego. Kontynuując wypowiedź Radca 
Prawny  -  Pan  Zdzisław  Pelc  stwierdził,  że  powyższa  sytuacja  winna  być  bardziej 
szczegółowo  przeanalizowana,  a  przede  wszystkim  kto  w  jakim  stopniu  zawinił. 
Po  wyjaśnieniu  wcześniej  wymienionych  niedociągnięć,  będzie  można  określić  w  jakim 
stopniu  każda  z  w/w  stron  ponosi  odpowiedzialność  finansową  przy  realizacji 
przedmiotowego zadania.  Po wykonaniu przedmiotowej czynności, będzie można wystąpić 
do każdej ze stron z roszczeniem finansowym. W przypadku odmowy ugodowego załatwienia 
przedmiotu sporu, przedmiotową sprawę należałoby skierować na drogę sądową. Na koniec 
Radca Prawny -  Pan Zdzisław Pelc stwierdził,  że przedmiotowa sprawa nie będzie  prostą 
sprawą i należałoby się liczyć co najmniej z dwuletnim okresem  zakończenia przedmiotu 
sporu.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Michał  Buła  i  podziękował  Panu  Krzysztofowi 
Sikorskiemu – Prezesowi ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie i Radnemu – Janowi Romańczykowi za 
uruchomienie  realizacji  wodociągu  zlokalizowanego  przy  stacji  PKP  Biskupice.  Z  kolei 
Radny – Adam Radom zadał pytanie, jaka będzie cena 1q żyta do budżetu na 2014r. i jakie 
będą  skutki  finansowe przyjętej  ceny.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  cena  1q  żyta 
będzie niższa o 6,58 zł w stosunku do roku bieżącego i wynosić będzie – 69,58 zł., a skutek 
finansowy wynosić będzie ok.400 tys.zł. Następnie Radny –Władysław Buła zadał pytanie, na 
jakim etapie jest proces ukonstytuowania się nowych władz Samodzielno – Miejsko- Gminnej 
Spółki  Wodnej  w  Byczynie.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  Zarząd 
Samodzielno  – Miejsko-  Gminnej  Spółki  Wodnej  już się  ukonstytuował  w osobach Pana 
Kazimierza  Morawca,  Pana  Romana  Czajkowskiego  i  Pana  Artura  Ptaka.  Kończąc 
wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że wszystko jest na dobrej drodze w w/w sprawie. 
 
Ad. 11. Komunikaty.

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i zakomunikował zebranym, że stowarzyszenia 
sportowe z terenu g.Byczyna chciałyby się spotkać z radnymi w zakresie omówienia tematyki 
dot.  kultury fizycznej.  W odpowiedzi   zaproponowano datę  19.11.2013r.  ,  o  godz.  18  00. 
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował wspólny wyjazd pięciu radnych do szpitala 
celem  dokonania  odwiedzin  sołtysa  Pana  Jerzego  Pluty.  Zainteresowani  radni  winni  się 
skontaktować  w  w/w  sprawie  z  Przewodniczącym  Rady.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
zaprosił  wszystkich  zebranych  na  obchody  związane  z  dniem  11  –  Listopada,  które 
tradycyjnie odbędą się pod murami obronnymi. 

                 
Ad. 12. Zakończenie sesji.



Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLI 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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