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                                                        Protokół Nr  XLIII/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 19.12.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  15 15  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLIII 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,  Skarbnika  Gminy  –  Panią  Wiesławę 
Różewską,  Z-cę  Skarbnika  –  Panią  Katarzynę  Wilczyńską,  Panią  Halinę  Piasta  – 
Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca, 
przedstawiciela  lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę  Wodecką,  sołtysów  oraz  pozostałych 
przybyłych gości. W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji 
uczestniczy 14 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 zaproponował zmian.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do  przegłosowania  porządku  obrad.  Porządek  obrad  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6.  Informacja na temat rozbudowy grodu i otrzymanych wyróżnień. 

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
               ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna ( druk nr 373 ), 
           b) zmiany uchwały ( druk nr 374 ), 
           c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025
                ( druk nr  375 ),
           d) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr   376 ),
           e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
              ( druk nr 377 ), 
            f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025
                ( druk nr  378 ),
            g) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok ( druk nr 379 ),
            h) zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
                lokalu mieszkalnego ( druk nr 380 ),  



             i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
                Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 381 ),
             j) zmiany uchwały ( druk nr 382 ). 
     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  został  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował  przyjęcie  protokołu z  XLII sesji  Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XLII 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 XLII sesji. Protokół z XLII sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Brak                                                                                                                               

Ad.6 Informacja na temat rozbudowy grodu i otrzymanych wyróżnień. 

Na  wstępie  głos  zabrał  Pan  Andrzej  Kościuk  –  Prezes  Spółdzielni  „  Gród”   i  pokrótce 
przedstawił  ważniejsze  osiągnięcia  i  zamierzenia  spółdzielni.  I  tak,  w najbliższym  czasie 
planowana jest rozbudowa grodu w postaci dobudowy podgrodzia. Kontynuując wypowiedź   
Pan  Andrzej  Kościuk  –  Prezes  Spółdzielni  „  Gród”  stwierdził,  że  przy  sprzyjających 
warunkach atmosferycznych powyższe przedsięwzięcie będzie wykonane do końca kwietnia 
2014r.  Następnie  Pan  Andrzej  Kościuk  –  Prezes  Spółdzielni  „  Gród”   zakomunikował 
zebranym, że w najbliższym czasie będzie do dyspozycji zwiedzających łódź rybacka, która 
w następstwie przerobiona będzie na łódź słowiańską.  Kontynuując wypowiedź  Pan Andrzej 
Kościuk – Prezes Spółdzielni  „ Gród” przekazał na ręce Burmistrza Byczyny wyróżnienie 
które zdobyła  jego spółdzielnia w kategorii.  najlepszej imprezy turystycznej  województwa 
opolskiego. Następnie Pan Andrzej Kościuk – Prezes Spółdzielni  „ Gród” zakomunikował 
zebranym,  że  jego  spółdzielnia  zdobyła  wszystkie  nagrody,  jakie  były  do  zdobycia 
w  województwie  opolskim.   Kontynuując  wypowiedź  Pan  Andrzej  Kościuk  –  Prezes 
Spółdzielni „ Gród” stwierdził,  że na 17 projektów złożonych do  LGD Górna Prosna, 10 
złożyła  jego  spółdzielnia  Dziewięć  projektów  zostało  już  zakończonych,  a  realizacja 
dziesiątego obecnie się kończy. Kolejną ważną informacją przekazaną przez Pana Andrzeja 
Kościuka – Prezesa Spółdzielni „ Gród” była informacja dot. organizacji kolonii letnich dla 
rodzin mniej zamożnych, planowana ilość miejsc wynosić będzie – 60 osób. Przedmiotowa 
kolonia będzie całkowicie nieodpłatna, a rekrutacją zajmować się będą odpowiednie ośrodki 



pomocy  społecznej.  Następnie  Radna  –Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  kto  będzie 
właścicielem  grodu  po  wykonaniu  wcześniej  wymienionych  prac  adaptacyjnych. 
W odpowiedzi  Pan Andrzej Kościuk – Prezes Spółdzielni „ Gród” stwierdził, że nadal gmina. 

Przed  zaopiniowaniem  kolejno  po  sobie  następujących  projektów  uchwał  na  salę  obrad 
przybył  Radny  –  Adam  Radom,  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada 
obradowała w 15 – osobowym składzie. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 
terenie gminy Byczyna ( druk nr 373 ). 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 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna ( druk nr 373 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
( druk nr 374 ). 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 zmiany  uchwały 
( druk nr 374 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  375 ).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r.( druk nr 376 ). 
Następnie  Skarbnik  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.

Przed  uchwaleniem  kolejnego  projektu  uchwały  na  druku  nr  375  na  salę  obrad  przybył 
Sekretarz  Gminy – Pan Maciej Tomaszczyk. 
 
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  375 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych 
zwykłą większością głosów ( 11 głosów „ za”, 2 głosy  „ przeciw ”, 3 głosy „ wstrzymujące 
się ”).

d ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 376 ).  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 



376 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów ( 14 głosów „ za”, 1 głos „ wstrzymujący się ”).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji 
przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego  (  druk  nr  377  ).  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 , został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).

f)  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  uchwalenia  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2013 –  2025 (druk  nr  378 ), 
jak również do projektu w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na 2014r.( druk nr 379 ). 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
w  sprawie  przedłożonego  projektu  budżetu  g.Byczyna  na  2014r.  I  tak,  Regionalna  Izba 
Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt budżetu gminy na 
2014r.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  zakomunikował  zebranym,  że  drobne 
uwagi RIO w Opolu wykazane w w/w opinii zostały już uwzględnione w proponowanym 
projekcie budżetu gminy na 2014r. Po wyjaśnieniach Burmistrza Byczyny Przewodniczący 
Rady zaprosił zebranych do dyskusji w w/w temacie. Jako pierwszy głos zabrał Radny – Jan 
Romańczyk i  zadał  pytanie,  o co chodzi z tym zagospodarowaniem przestrzennym wokół 
obeliska Żołnierzy Armii Radzieckiej w starym parku. Omawiany teren jest w dobrym stanie 
i nie wymaga zbędnych nakładów. Z kolei, w zamian w/w zadania można by wykonać remont 
ul.Mickiewicza.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Jan  Romańczyk  stwierdził,  że 
przedmiotowy remont  jest  bardziej  zasadny,  chociażby  ze  względu  na  liczne  przemarsze 
konduktów  pogrzebowych.  I  tak,  było  nie  było,  jest  to  wizytówka  gminy,  ponieważ  na 
uroczystości  pogrzebowe  przyjeżdżają  ludzie  z  całego  kraju,  a  nawet  z  zagranicy. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie wygląda  to tak, jak przedstawił to jego 
poprzednik.  Mianowicie,  zagospodarowanie  terenu  wokół  omawianego  obeliska  zostało 
wypracowane wspólnie z mieszkańcami w wyniku odbytych konsultacji społecznych w w/w 
sprawie. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził,  że przedmiotowe zadanie 
zostało tylko tak nazwane ale głównie chodzi o zagospodarowanie terenu wokół omawianego 
obeliska  poprzez  wybudowanie  nowego  parkingu  na  potrzeby  chociażby  byczyńskiego 
przedszkola  i  wygospodarowania  dodatkowych  miejsc  odpoczynku  w  postaci  ławek 
parkowych. Odnośnie konieczności remontu ul.Mickiewicza Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że przedmiotowy remont będzie wykonany w pierwszej kolejności,  w przypadku wolnych 
środków. Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy w sprawie ewentualnego remontu 
wokół  wymienionego obeliska nie  winniśmy mieć  zgody Ambasady Federacji  Rosyjskiej. 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie  sądzi  aby  takowa  zgoda  ze  strony  Ambasady 
Federacji Rosyjskiej była wymagana. Następnie Radna – Róża Kaniewska zasugerowała żeby 
przy ewentualnych  remontach  dróg uwzględnić  również  remont  ul.Słonaecznej.  Następnie 
Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  przedłożony  budżet  gminy  na  2014r.  został 
przygotowany  bardzo  sumiennie.  Z  kolei  bardzo  niepokojącym  faktem  jest,  nadmierne 
zadłużanie gminy do poziomu 10 mln.zł.  Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że powyższe 
zobowiązanie gminy jest konsekwencją wcześniejszych decyzji i głosowań Wysokiej Rady. 



Kontynuując  wypowiedź  Radna –  Iwona Sobania  stwierdziła,  że  bardzo wiele  inwestycji 
realizujemy na wyrost, nas po prostu na niektóre zadania nie stać. Dodatkowym argumentem 
za wyhamowaniem niektórych inwestycji jest bardzo znikome dofinansowanie z zewnątrz . 
Na koniec Radna – Iwona Sobania stwierdziła,  że po licznych rozmowach i konsultacjach 
z wyborcami w w/w sprawie będzie głosować przeciw przedłożonemu projektowi budżetu 
gminy na 2014r. Następnie głos zabrała Radna – Urszula Bilińska i wyraziła podobne obawy 
jak jej przedmówczyni,  co do konstrukcji i kształtu budżetu gminy na 2014r i zobowiązań 
z  niego  wynikających.  Z  kolei  Radny  Zdzisław  Biliński  zakomunikował  zebranym,  że 
podobnie jak jego poprzedniczki będzie głosować przeciw. Powodem takiego stwierdzenia że 
strony  Radnego  -  Zdzisława  Bilińskiego  jest  nadmierne  zadłużanie  gminy  i  realizowanie 
niektórych inwestycji  na wyrost.  Dodatkowo wg. opinii  Radnego – Zdzisława Bilińskiego 
zachwiana została hierarchia priorytetów gminy. Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy i po 
części rozwiała wątpliwości Radnych, co do skali zadłużenia gminy.  I tak, wg. zapewnień 
Skarbnik Gminy kwota zadłużenia gminy na koniec 2014r. wynosić będzie 8.293.476,27 zł. 
przy  równoczesnej  spłacie  starych  zobowiązań  gminy  na  kwotę  8.465.856,28  zł  ,  czyli 
zadłużenie gminy w sumie pójdzie w dół, a nie w górę jak sugerują co nie którzy. Następnie 
głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  kategorycznie  zaprzeczył  wcześniejszym wypowiedziom 
poprzedników, jakoby nic się nie udało zrealizować w zakresie poprawy sieci drogowej przez 
ostatnie  osiem  lat.  Mianowice,  Burmistrz  Byczyny  zaczął  wymieniać  liczne  inwestycje 
drogowe  które  udało  się  wykonać  w  w/w  okresie  np.  wspomniał  o  wybrukowanych 
deptakach,  które  udało  się  wykonać  w  starym  parku.  Następnie  Radna  –Iwona  Sobania 
stwierdziła, że kwota zadłużenia w 2014r. wynosić będzie - 10.293.476,27 zł, a nie jak Pani 
Skarbnik Gminy twierdzi ze - 8.293.476,27 zł. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że 
2 mln.zł  z  10 mln.  zł  to kredyt  obrotowy,  który w ciągu roku będzie  spłacony.  Kończąc 
wypowiedź Skarbnik Gminy stwierdziła, że w żadnym przypadku kredyt obrotowy nie jest 
wliczany do kwoty zadłużenia. Następnie Radny – Jan Romańczyk stwierdził, że skoro jest 
tak dobrze i gmina nie ma tak dużych zobowiązań finansowych, to dlaczego dopiero w 2025r. 
kwota  zadłużenia  będzie  równa  zeru.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że 
cytowany  okres  spłaty  zadłużenia  gminy  prze  Radnego  –Jana  Romańczyka  zapisany  jest 
w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  gminy  i  jest  pewnego  rodzaju  symulacją,  która 
w każdej chwili może ulec zmianie.  Następnie Radna –Iwona Sobania zadała pytanie, czy 
w przypadku ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na remont murów obronnych 
gmina będzie miała jeszcze zdolność kredytową, jeśli tak, to do jakiej kwoty. Skarbnik Gminy 
odpowiedziała,  że  gmina  nadal  posiadać  będzie  zdolność  kredytową.  Na  zapytanie  dot. 
ewentualnej  kwoty  kredytu  Skarbnik  Gminy  nie  odpowiedziała,  ponieważ  przedmiotową 
kwotę  wylicza się wg. ściśle określonego wzoru i na ten moment nie potrafi odpowiedzieć na 
tak  zadane  pytanie.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Jerzy  Pluta  –  sołtys  wsi  Jakubowice 
i stwierdził, że nie do końca podziela optymizm Pani Skarbnik Gminy w kwestii zadłużenia 
gminy.  Mianowice,  w  br.  zadłużenie  gminy  wyniosło  nieco  ponad  3  mln.zł,  a  w  2014r. 
wyniesie ponad 10 mln. zł. Z kolei Radna – Urszula Bilińska po raz kolejny zaapelowała do 
zebranych o bardziej rozważne wydatkowanie posiadanych środków, w przeciwnym wypadku 
budżet  gminu  będzie  nadmiernie  obciążony.  Następnie  głos  zabrał   Burmistrz  Byczyny 
i  stwierdził,  że  Radni  chyba  nie  do  końca  rozumieją   aktualnie  obowiązujących  zasady 
finansowania w zakresie realizacji  projektów unijnych.  Mianowicie,  żeby zrealizować jaki 
kolwiek projekt unijny gmina musi wykazać wkład własny pochodzący najczęściej z kredytu, 



następnie dany projekt jest rozliczany i część środków jest na bieżąco zwracanych na dane 
konto kredytowe. Z kolei Skarbnik Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Jerzego 
Pluty  –  sołtysa  wsi  Jakubowice  stwierdziła,  że  mimo  wszystko  nadal  jest  bardzo 
optymistycznie nastawiona co do uchwalanego budżetu gminy na 2014r. Powodem takiego 
stwierdzenia,  że  strony  Skarbnik  Gminy  jest  wewnętrzne  przekonanie  zasadności 
podejmowanych decyzji.  

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr   378  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „ za”, 3 głosy  „ przeciw ”, 1 głos „ wstrzymujący się”).

g ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 379 ).  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 
379 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów ( 11 głosów „ za”, 2 głosy  „ przeciw ”, 2 głosy „ wstrzymujące 
się”).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia 
zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny sprzedaży lokalu  mieszkalnego  (  druk  nr  380  ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  wyrażenia  zgody  na 
udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  (  druk  nr  380  ).  Projekt 
Uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 380 ),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 381 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Z  kolei  Z-ca  Burmistrza  poprosiła 
o  naniesienie  zmiany  w załączniku  omawianego  projektu  uchwały.  I  tak,  w omawianym 
załączniku  przedmiotowego  projektu  uchwały  był  podany  okres  obowiązywania 
przedmiotowego programu. Mianowicie,  był podany okres od 2014r. do 2017r., a winien być 
tylko na rok 2014r. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  i  Problemów  Społecznych  dla  Gminy  Byczyna  z  wcześniej 
naniesioną  zmianą  (  druk  nr  381  ).  Projekt  Uchwały  w  sprawie uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 381 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).



j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 382 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały zmiany uchwały ( druk nr 382 ). Projekt Uchwały w sprawie 
zmiany uchwały (  druk nr 382 ),  został  podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów 
„ za” ).

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

Brak 

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Brak

Ad. 10  Komunikaty.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i zakomunikował zebranym, że w dniu jutrzejszym 
uruchomiony  zostanie  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  dla  organizacji 
pozarządowych. Termin składania ofert wyznaczony będzie  na dzień 24.01.2014r. Następnie 
Burmistrz Byczyny poprosił Radnych o pozostanie na sali po odbytej sesji. Z kolei Skarbnik 
Gminy poprosiła sołtysów o przedkładanie  rachunków z zakresu wykorzystanego funduszu 
sołeckiego. Następnie Przewodniczący Rady złożył  życzenia wszystkim zebranym z okazji 
zbliżających  się   świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego  Roku.  W  następstwie  Burmistrz 
Byczyny przyłączył się rdo składanych życzeń przez Przewodniczącego Rady. 
      
Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLIII 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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