
Protokół Nr  L/10
z sesji Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 15.02.2010 r.
( godz. 16 00  –  1625 )

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Otwarcia  L  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
–  Zdzisław Roman Biliński,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny –  Ryszarda Grünera, 
Z-cę  Burmistrza  Byczyny  –  Krzysztofa  Sikorskiego,  Z-cę  Skarbnika  -  Katarzynę 
Wilczyńską, Radcę Prawnego – Zdzisława Pelca. Przewodniczący Rady w oparciu o listę 
obecności  (zał.  Nr  1)  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, nikt nie wniósł żadnych uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
przyjęcie  porządku obrad.  Porządek obrad został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie  (  15 
głosów „za”) i przedstawia się następująco:

Porządek obrad przedstawiał się następująco :

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      5.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Byczyna do realizacji projektu 
              „ Rozwój mikroprzedsiębiorczości i spółdzielni socjalnych w województwie 
                 Opolskim” ( druk nr 376 ),

           b) zmian w budżecie gminy na 2010 rok ( druk nr 377 )

      6. Komunikaty.
      7. Zakończenie sesji.

Ad. 3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował aby Sekretarzem obrad został V-ce Przewodniczący – 
Adam  Radom.  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną  kandydaturę. 
Kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „ za ” ).



Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie  protokołu z XLIX sesji  Rady Miejskiej  bez 
jego uprzedniego czytania. Protokół był dostępny w Biurze Rady oraz wyłożony przed sesją. 
Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do  protokołu.  Nikt  
z Radnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do protokołu.  Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania  nad  przyjęciem  w/w  protokołu.  Protokół  z  XLIX  sesji  Rady  Miejskiej  został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
przystąpienie przez Gminę Byczyna do realizacji projektu „ Rozwój mikroprzedsiębiorczości 
i spółdzielni socjalnych w województwie  Opolskim” ( druk nr 376 ).  Przewodniczący Rady 
otworzył  dyskusję  nad  w/w projektem uchwały.  Jako pierwszy głos  zabrał  Radny –Adam 
Radom i zadał pytanie, z czego wynika rozbieżność kwoty pozyskanej na realizację projektu z 
uzasadnieniem zmian w budżecie gminy na 2010r. ( kwota przyznana na realizację projektu 
wynosi  1.921.730,00 zł,  a w uzasadnieniu  mowa jest  o kwocie 1.898.942,00 zł  )  Radny – 
Adam  Radom  zadał  następne  pytanie,  mianowicie  w  ramach  projektu  wspomina  się 
o założeniu 10 spółdzielni socjalnych, a w rezultatach wspomina się tylko o 2 spółdzielniach, 
z  czego  to  wynika.  Na  pierwsze  pytanie  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  powyższa 
rozbieżność  wynika,  z  powodu  realizacji  przedmiotowego  projektu  w  okresie  dwóch  lat 
tj.2010r. i 2011r. Odnośnie drugiego pytania Radnego – Adama Radoma Burmistrz Byczyny 
odpowiedział, że wynika to ze sposobu  przeliczania dotacji na jedną osobę, dlatego brane jest 
pod uwagę założenie tylko dwóch spółdzielni. Następnie głos zabrał Radny – Piotr Hoc i zadał 
pytanie, jak od strony technicznej wyglądać będzie  refundacja  środków przewidzianych na 
realizację  przedmiotowego  programu.  Radny  –Piotr  Hoc  zadał  następne  pytanie,  komu 
powierzone  zostanie  kierowanie tym projektem w trakcie  realizacji.  Burmistrz Byczyny  w 
sprawie  refundacji  środków  odpowiedział,  że  przedmiotowe  środki  refundowane  będą  na 
bieżąco.  Na drugie pytanie radnego  Burmistrz Byczyny  odpowiedział,  że koordynowaniem 
projektu będzie firma „ Muster-in ” Pani Iwony Niedojadało oraz Pan Marcin Juszczyk , a 
rozliczeniem  finansowym  zajmować  się  będzie  Pani  Iwona  Statuch  –  pracownik  UM. 
Natomiast  na pracownika administracyjnego w najbliższym czasie  przeprowadzony zostanie 
nabór.  Radny – Zygmunt Wiśniewski  zadał pytanie, czy środki wydatkowane na realizację 
przedmiotowego  projektu  zwracane  będą  dopiero  na  koniec  roku.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  w/w  środki  rozliczane  będą  na  bieżąco.  Następnie  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski  zadał  kolejne  pytanie,  ile  kosztować  będzie  utworzenie  nowego  stanowiska 
administracyjnego przewidzianego do obsługi projektu.  Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 
omawiany nowy etat kosztować będzie ok. 30 tys.zł. brutto w sakli roku.  Radny – Zygmunt 
Wiśniewski  zadał kolejne pytanie, czy te planowane nowe spółdzielnie powstaną na naszym 
terenie.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  tego  to  on  nie  wie,  ponieważ  program 
adresowany jest nie tylko do mieszkańców Byczyny. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 376 została podjęta zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za”, 2 głosy  „ wstrzymujące 
się” ).  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  cel  jest  na  pewno  szczytny  ale 
jednocześnie szkoda ze w/w środki nie mogą być przeznaczone na budowę hali, kanalizację, 
rewilitaryzację. 

b) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2010  rok  (  druk  nr  377  ).  Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w  projektem 



uchwały.  Na  wstępie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  w  omawianych 
zmianach w budżecie gminy na 2010r. zostały uwzględnione środki przewidziane na realizację 
przedmiotowego projektu. Następnie  Burmistrz Byczyny  zwrócił uwagę radnych  na pkt. 9 
WPI.  Mianowicie  kwota  przewidziana  na  kompleksową  termomodernizacje  budynku 
użyteczności publicznej gminy Byczyna ( dot. szkoły podstawowej w Polanowicach, internatu 
w Polanowicach  wraz z salą gimnastyczną,  siedziby CISPOL-u, sala w Jakubowicach oraz 
budynek  Remedium  w  Byczynie  )  została  zwiększona,  ze  względu  na  przeszacowanie 
kosztorysu inwestorskiego z kwoty 6 mln zł. na 6 mln. 487 tys.zł. stąd ta zmiana. Na koniec 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że w przedmiotowej sprawie ubiegamy się o dofinansowanie w 
wys.  5  mln.zł.  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  dlaczego  w  poz.  4  WPI  dot. 
przebudowy budynków na lokale socjalne i mieszkania dla repatriantów w Miechowej, nie ma 
wykazanych  żadnych  środków  pochodzących  z  dofinansowania.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że przedmiotowe środki pojawią się w WPI w momencie podpisania umowy z 
Wojewodą Opolskim,  a  będzie  to  dosłownie  na dniach.  Radna – Róża Kaniewska  zadała 
pytanie,  dlaczego  budynek  świetlicy  w  Roszkowicach  nie  został  ujęty  w  kompleksowej 
termomodernizacji  gminy Byczyna.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  spowodowane to 
jest  przekroczeniem  limitu  wysokości  dofinansowania  na  przedmiotowe  zadanie.  Budynek 
świetlicy w Roszkowicach ujęty zostanie w innym programie, mam nadzieję ze z pozytywnym 
skutkiem.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 377 została podjęta jednogłośnie  ( 15 głosów „za” ). 

Ad.6 .  Komunikaty.

Na  wstępie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  I  etap  budowy  kanalizacji 
sanitarnej  w  g,Byczyna  został  przyjęty  do  realizacji.  Dofinansowanie  na  realizację 
przedmiotowego  przedsięwzięcia  wynosić  będzie  –  3.567.917,00  zł.  Na  koniec  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  przy  tak  wielkim  wsparciu  finansowym  z  zewnątrz  przedmiotowa 
inwestycja  zostanie  zrealizowana  na  pewno  w  terminie.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady 
poprosił o pozostanie członków Komisji Stałych na sali,  w celu omówienia planów pracy Rady 
i Komisji. Na koniec  Przewodniczący Rady  oznajmił zebranym, że w tym miesiącu będzie 
jeszcze jedno posiedzenie Rady w celu zatwierdzenia planów pracy Rady i Komisji, o terminie 
przedmiotowego posiedzenia zostaną Państwo powiadomieni drogą pocztową 

Ad. 10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia L 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

                                                                                                     Zdzisław Roman Biliński
Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu


