
                                                                     Protokół Nr III/10
                                                        z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                    z dnia 29.12.2010 r.
                                                                   ( godz. 15 00 – 17 40)

Ad.1. Otwarcie sesji.

Otwarcia  III  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  – 
Grzegorz Kapica który przywitał  Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda   Grünera,  Panią  V-ce 
Burmistrz  –  Ewę Bartosiewicz,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja  Tomaszczyka,  wszystkich 
Radnych,  Skarbnik  Gminy  –  Panią  Wiesławę  Różewską,  Z-ce  Skarbnika  –  Panią  Katarzynę 
Wilczyńską, Pana Jerzego Dela – Radcę Prawnego, Radną Powiatową – Panią Wiolettę Kardas, 
Pana  Zygmunta  Chabrowskiego  –  Przewodniczącego  Samorządu  Mieszkańców,  kierowników 
jednostek  organizacyjnych,  Naczelnika  Wydziału  Dopłat  Bezpośrednich  –  Pana  Marcina 
Ziółkowskiego,  Panią  Aleksandrę  Fusek  –  Kierownik  Oddziału  Agencji  Restrukturyzacji 
i  Modernizacji  Rynku  Rolnego  w  Kluczborku,  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 Przewodniczący Rady zaproponował, aby porządek obrad uzupełnić 
o  pkt  6  tj.  wystąpienie  Pana  Marcina  Ziółkowskiego  -  Naczelnika  Wydziału  Dopłat 
Bezpośrednich. Następnie  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w zmianę porządku 
obrad. Zmiana porządku obrad  w postaci uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy  pkt 6 została 
przez Radnych przyjęta jednogłośnie  (15 głosów „za”). Następnie głos zabrała Radna – Róża 
Kaniewska i w imieniu Komisji Rewizyjnej, zaproponowała wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały  na  druku  nr  13  dot.  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  radnych  Rady  Miejskiej 
w Byczynie. Kontynuując wypowiedź Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że od przyznawania 
wysokości diet radnych jest Rada Miejska, która  się zbiera i ustala diety dla radnych, jak również 
dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, itd. Radna - Róża Kaniewska stwierdziła, 
że nie przypomina sobie spotkania radnych w przedmiotowej sprawie. Następnie Radna – Róża 
Kaniewska przypomniała swój wniosek z posiedzenia komisji, aby pracownik rady przygotował 
wysokości  diet  radnych  i  osób  funkcyjnych  poprzednich  kadencji  tj.  od  I  do  V. 
Na  koniec  Radna  –Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że  mając  w/w  dane,  radni  będą  mogli 
z rozmysłem ustalić wysokości diet. Następnie głos zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, że 
w/w projekt uchwały mając kilka uchybień prawnych, generalnie  ma sens. Radny – Adam Radom 
stwierdził, że w przypadku zachowania kwoty bazowej na takim samym poziomie tj. 300 zł, to 
pozostałe regulacje jak najbardziej są zasadne.  W przypadku pozostawienia kwoty bazowej na 
poziomie  350  zł.,  to  w/w  projekt  uchwały  jest  nie  do  przyjęcia.  Następnie  Radna  –  Róża 
Kaniewska stwierdziła,  że nadal obstaje przy wycofaniu przedmiotowego projektu uchwały na 
druku nr 13, ponieważ przed czteroma latami,  nikt tych wysokości diet  nie ustalał  z radnymi. 
Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  w  sprawie   wycofania  projektu 
uchwały  na  druku  nr  13  dot.  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  radnych  Rady  Miejskiej 
w Byczynie. Projekt uchwały na druku nr 13 dot. zasad przyznawania i wysokości diet radnych 
Rady Miejskiej  w Byczynie  nie  został  zwykłą  większością  głosów przegłosowany (  5 głosów 
„  za”,  6  głosów„  przeciw”,  4  głosy  „  wstrzymujące  się  ”).  W  związku  z  powyższym 



Przewodniczący Rady oznajmił zebranym, że w/w projekt uchwały na druku nr 13 nadal pozostaje 
w porządku  obrad.  Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady i  zaproponował  uzupełnienie 
porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/
437/10  Rady  Miejskiej   w  Byczynie  z  dnia  27  października  2010r.  w  sprawie  określenia 
wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod 
głosowanie uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały  na druku nr 23 w sprawie 
zmiany  uchwały  Nr  LIX/437/10  Rady  Miejskiej   w Byczynie  z  dnia  27  października  2010r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uzupełnienie porządku obrad 
o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/10 Rady 
Miejskiej   w Byczynie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości zostało przez radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) przegłosowane.

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
          a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego zmian 
              organizacyjnych Urzędu Poczty Polskiej S.A w Byczynie ( druk nr 11 ),
          b) zmiany uchwały ( dot. upoważnienia Z-cy Burmistrza do reprezentowania 
              w Związku Gmin Śląska Opolskiego na druku nr 12 ),
          c) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie ( druk     
              nr 13 ),
          d) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu    
              wykonawczego jednostek pomocniczych ( druk nr 14 ),
          e) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 15 ),
          f) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
             ( druk nr 16 ),
          g) autopoprawki Burmistrza Byczyny do projektu budżetu na 2011 rok ( druk nr 17 ),
          h) projektu wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 18 ),
          i) projektu budżetu gminy na 2011 rok ( druk nr 19 ), 
          j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
             Alkoholowych i Problemów Społecznych ( druk nr 20 ),
          k) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna
              ( druk nr 21 ),
          l)  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 22 ).
      7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      8.  Wolne wnioski i zapytania.
      9.  Komunikaty.
    10.  Zakończenie sesji.



Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z II sesji .
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Wystąpienie Pana Marcina Ziółkowskiego – Naczelnika Wydziału Dopłat Bezpośrednich 

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie :
          a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego zmian 
              organizacyjnych Urzędu Poczty Polskiej S.A w Byczynie ( druk nr 11 ),
          b) zmiany uchwały ( dot. upoważnienia Z-cy Burmistrza do reprezentowania 
              w Związku Gmin Śląska Opolskiego na druku nr 12 ),
          c) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie ( druk     
              nr 13 ),
          d) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu    
              wykonawczego jednostek pomocniczych ( druk nr 14 ),
          e) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 15 ),
          f) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
             ( druk nr 16 ),
          g) autopoprawki Burmistrza Byczyny do projektu budżetu na 2011 rok ( druk nr 17 ),
          h) projektu wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 18 ),
          i) projektu budżetu gminy na 2011 rok ( druk nr 19 ), 
          j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
             Alkoholowych i Problemów Społecznych ( druk nr 20 ),
          k) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna
              ( druk nr 21 ),

l) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 22 ).
m) zmiany uchwały Nr LIX/437/10 Rady Miejskiej  w Byczynie  z dnia  27 października 

2010r  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (druk nr 23)
      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  V-ce Przewodniczący -  Jan 
Romańczyk. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. Kandydatura 
została  przyjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  14  głosów  „za”  i  1  głos 
„wstrzymujący się”).

 



Ad.4. Przyjęcie protokołu z II sesji. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  II  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z II sesji był dostępny w Biurze Rady oraz 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 głosowania w sprawie  przyjęcia 
w/w protokołu. Protokół z II sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez Radnych  „jednogłośnie” 
(  15 głosów „za” )

Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych. 

Brak 

Ad.6. Wystąpienie Pana Marcina  Ziółkowskiego  - Naczelnika Wydziału Dopłat Bezpośrednich.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Pana  Marcina  Ziółkowskiego  o  szczegółowe 
omówienie   zasad  dot.  dopłat  bezpośrednich  w rolnictwie.  Pan  Marcin  Ziółkowski  w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówił przedmiotowe zagadnienie. Na koniec Przewodniczący Rady 
podziękował za omówienie zagadnień dot. dopłat bezpośrednich  w rolnictwie.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady 
Miejskiej  w Byczynie  dotyczącego zmian organizacyjnych Urzędu Poczty Polskiej  S.A 
w Byczynie na druku nr 11.  Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w 
projektem uchwały. Na wstępie głos zabrał Sekretarz Gminy i stwierdził, że na dzisiejszej 
sesji  są  obecni  przedstawiciele  Urzędu  Poczty  Polskiej  S.A w Byczynie.  Kontynuując 
wypowiedź  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  Gmina  Byczyna  wesprze  Urząd  Poczty 
Polskiej  w  Byczynie.  Następnie  głos  zabrała  Naczelnik  Urzędu  Poczty  Polskiej 
w Byczynie - Pani Zofia Stanisławska i stwierdziła, że szykują się poważne zmiany na 
Poczcie Polskiej tj.w drugim kwartale 2011 roku. Kontynuując wypowiedz stwierdziła, że 
w  najbliższym  czasie  planowane  jest  przeniesienie  służby  doręczeń  z  Byczyny  do 
Wołczyna.  Następnie  Pani  Zofia  Stanisławska  stwierdziła,  że  w Byczynie  będzie  filia 
oddziału pocztowego w Wołczynie. Dalej Pani Zofia Stanisławska podziękowała gminie 
za zajęcie się w/w sprawą. Na koniec Pani Zofia Stanisławska stwierdziła, że następnym 
etapem  przekształcenia  będzie  likwidacja  oddziału  pocztowego  w  agencję,  ale 
z  siedzibą  nie  koniecznie  w  obecnie  zajmowanym  budynku.  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny i stwierdził, że jeżeli chodzi o przedmiotowy projekt uchwały na druku 
nr 11, to Gmina jest za pozostawieniem Urzędu Pocztowego w Byczynie.  Kontynuując 
wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w dniu wczorajszym rozmawiał z wójtem 
Rudnik - Panem Pyziakiem. Wójt Rudnik oświadczył, że ma podobny problem na swoim 
terenie i w związku powyższym podjął podobne działania jak nasza gmina. Następnie głos 
zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, że jego zdaniem działania władz Poczty Polskiej 
są nie zasadne. Następnie głos zabrał Sołtys wsi Jakubowice i stwierdził, że od kilku lat 
czuje  się  oszustem.  Na  uzasadnienie  takiego  stwierdzenia,  oznajmił  zebranym,  że 



powyższy fakt powstał  3 - 4 lata  wstecz,  w momencie zlikwidowania Poczty Polskiej 
w Skałągach,  ponieważ wszystkie  dokumenty,  takie  jak  dowód osobisty,  prawo jazdy, 
rejestracja firmy wystawione są na pocztę w Skałągach. Na koniec wypowiedzi Sołtys wsi 
Jakubowice oświadczył,  że taka sama sytuacja będzie w Byczynie,  ponieważ wszystkie 
dokumenty  będą  do  wymiany,  kto  te  koszty  pokryje.  Następnie  głos  zabrał  Radny  – 
Zdzisław  Biliński  i  stwierdza,  że  zgadza  się  z  swoim   przedmówcą  w  w/w  sprawie. 
Kontynuując wypowiedź stwierdził, że ma podobny problem u siebie w zakładzie pracy, 
w związku z likwidacją Poczty Polskiej w Bąkowie.  Następnie głos zabrał Pan Andrzej 
Przybyła  i  w  imieniu  pracowników  Poczty  Polskiej  w  Byczynie  podziękował  za 
dotychczasowe działania  Burmistrza   Byczyny,  jak  również  Sekretarza  Gminy w w/w 
sprawie.  Następnie  głos zabrała  Radna – Iwona Sobania i  zaproponowała,  że  może by 
wszyscy  radni  włączyli  się  w swoich  okręgach wyborczych  w obronę  Poczty Polskiej 
w  Byczynie,  pisząc  stosowne  pisma  noszące  znamiona  kategorycznego  sprzeciwu 
i protestu. Na koniec Radna – Iwona Sobania porosiła Sekretarza Gminy o przygotowanie 
stosownego  pisma  –  sprzeciwu  mieszkańców  g.Byczyna  w  sprawie  likwidacji  Poczty 
Polskiej  w Byczynie.  Następnie  głos zabrał  Sekretarz  Gminy i  stwierdził,  że  stosowne 
pismo  będzie  zredagowane  i  wysłane  do  władz  Poczty  Polskiej.  Na koniec  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że przeciwwskazania Sołtysa wsi Jakubowic dot. likwidacji siedziby 
Poczty Polskiej w Byczynie, są jak najbardziej wskazane i będą wykorzystane w dalszych 
poczynaniach  w  w/w  sprawie.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania 
przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 11. Uchwała przedstawiona na druku nr 11 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”). 

b) Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
upoważnienia Z-cy Burmistrza do reprezentowania  w Związku Gmin Śląska Opolskiego 
na druku nr 12 ). Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała 
przedstawiona na druku nr 12 została  podjęta  przez Radnych jednogłośnie  (15 głosów 
„za”) 

c) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  przyznawania 
i  wysokości  diet  radnych  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  (  druk  nr  13  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Na wstępie głos 
zabrał  Radny  –  Zdzisław  Biliński  który  stwierdził,  że  głosował  za  tym,  aby  projekt 
uchwały został  w porządku obrad.  Kontynuując wypowiedź Radny – Zdzisław Biliński 
zadał  pytanie  Radcy  Prawnemu,  czy  wystarczy  przychylić  uchwałę  Nr  IV/20/06,  czy 
również  uchwałę  Nr  XXXIX/280/09  która  w  sposób  szczegółowy  doprecyzowuje 
wcześniejsza uchwałę. Radca Prawny odpowiedział, że w niczym to nie koliduje, można 
jedną  uchwałę  lub  dwie  jednocześnie  uchylić.    Następnie  Radny – Zdzisław Biliński 
stwierdził,  że  wysokość  diet  radnych  to  jest  półtora  krotność kwoty która zawarta  jest 
w ustawie budżetowej dla osób na stanowiskach kierowniczych. Kontynuując wypowiedź 
Radny  –  Zdzisław  Biliński  stwierdził,  że  kwota  diety  Przewodniczącego  Rady 
w  omawianym  projekcie  uchwały  została  przekroczona,  nie  może  być  większa  niż 
1.376,00 zł Radca Prawny stwierdził, że Radny – Zdzisław Biliński ma rację w sprawie 



diety Przewodniczącego Rady.  Na koniec Radca Prawny stwierdził,  że omawiana dieta 
musi być zmieniona, ponieważ łamie obowiązujące przepisy prawa. Następnie głos zabrał 
Radny – Adam Radom i stwierdził, że 17 grudnia br. został przyjęty przez sejm budżet 
państwa  i  w/w  kwota  została  podtrzymana,  w  związku  z  powyższym  należy  dietę 
Przewodniczącego  Rady  obniżyć.  Z  kolei  Radna  –  Róża  Kaniewska  zadała  pytanie 
skierowane  do  Burmistrza  Byczyny,  dlaczego  radni  g.Byczyna  nie  obraduje  tak,   jak 
obradują radni innych gmin. Burmistrz Byczyny stwierdził, że zgodnie ze statutem gminy 
oraz ustawą samorządową, projekty uchwał przygotowuje Burmistrz lub grupa radnych. 
Radna  –  Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że  obdzwoniła  kilkanaście  sąsiednich  urzędów 
i  dowiedziała  się,  że  we  wszystkich  urzędach  radni  współtworzą  stosowny  projekt 
uchwały. Następnie Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że nigdzie nie ma tak dużych 
rozbieżności miedzy szeregowymi radnymi, a osobami funkcyjnymi. Następnie głos zabrał 
Radny –  Zdzisław Biliński  i  stwierdził,  że  jest  przeciwny zwiększaniu  wysokości  diet 
radnych.  Na  poparcie  swojego  stanowiska  Radny  –  Zdzisław  Biliński  podał  bardzo 
okrojony  budżet  gminy  na  2011r.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny 
i ustosunkowując się na zapytanie Radnego – Adam Radom stwierdził, że Radny ma rację 
co  do  max.  stawki  Przewodniczącego  Rady.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Iwona 
Sobania  która  stwierdziła,  że  w poprzedniej  kadencji  dieta  radnego  wynosiła  300  zł  , 
natomiast  Wiceprzewodniczący  Rady  miał  150  %  diety  podstawowej  czyli  450  zł, 
a Przewodniczący Rady miał 1.290 zł. Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona Sobania 
stwierdziła,  że  zgadza  się  z  wypowiedzią  Radnego  –  Zdzisława  Bilińskiego,  co  do 
stwierdzenia,  że  diety  radnych  winne  pozostać  na  takim  poziomie,  jak  w poprzedniej 
kadencji. Następnie głos zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził,  że należy skończyć 
dyskusję  nad  wyżej  omawianym  projektem  uchwały  na  druku  nr  13  i  przystąpić  do 
przegłosowania w/w projektu uchwały. Na koniec Radny – Adam Radom złożył wniosek 
formalny o następującej treści „ aby kwotę bazową pozostawić na starym poziomie tj. 300 
zł.,a w § 2.1 w pkt 2 i 3 zmienić z 200% na 150%  i dopisać pkt 4 że Wiceprzewodniczący 
Komisji  Stałej  otrzymuje  100% diety  radnego”.  Radca  Prawny ustosunkowując  się  do 
wniosku formalnego Radnego – Adama Radoma stwierdził, że wniosek jest jak najbardziej 
zasadny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Byczyny i stwierdził, że gmina robiła rozeznanie i radni naszej gminy mają najniższe diety 
w  okolicy.  Z  kolei  Radna  –  Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że  zgadza  się  z  tym 
stwierdzeniem  ze  najniższe,  ale  najniższe  mają  tylko  szeregowi  radni,  ale  nie  osoby 
funkcyjne.  Następnie  Radna  –  Róża  Kaniewska  podała  przykładowe  wysokości  diet 
radnych w gminie Turawa. I tak dieta szeregowego radnego wynosi 300 zł za posiedzenie 
komisji  lub  sesji,  a  dieta  Przewodniczącego  Rady  wynosi  1100  zł.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie  wniosku  formalnego  zgłoszonego 
przez Radnego – Adama Radoma. Wniosek formalny Radnego – Adama Radoma został 
przegłosowany przez Radnych ( 6 głosów „za”, 3 „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących 
się”).  Po  pozytywnym  przegłosowaniu  wniosku  formalnego  Radny  –  Adam  Radom 
poprosił Przewodniczącego Rady o odczytanie projektu uchwały na druku nr 13 w wersji 
uwzględniającej  jego wniosek formalny.  Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do 
głosowania  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  13  w  wersji  wcześniej 
przegłosowanej poprawki tj. wniosku formalnego Radnego – Adama Radoma. Uchwała 



w  sprawie  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  radnych  Rady  Miejskiej 
w Byczynie na druku nr 13 z wcześniej przegłosowanym wnioskiem formalnym Radnego 
–Adama  Radoma  nie  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 6 głosów „za”, 6 głosów „ przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” ) 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
i wysokości  diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 
(  druk nr 14 ).  Następnie  Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Adam  Radom  i  zaproponował  aby  sołtysi 
w  pierwszej  kolejności  wypowiedzieli  się  na  powyższy  temat.  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz  Byczyny  i  wyraził  duże  uznanie,  co  do  działalności  sołtysów.  Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził  ,że  przedmiotowy  projekt  uchwały  jest  po 
trochu rewolucyjny,  że względu na bycie  sołtysem,  a  nie obecność na sesji.  Powyższy 
projekt uchwały jest ukłonem w stronę sołtysów, ponieważ praca sołtysów nie polega tylko 
na obecności na sesji. Następnie głos zabrał Radny – Adam Radom  i stwierdził, ze zgadza 
się z wypowiedzią Burmistrza na temat ciężkiej pracy sołtysów. Kontynuując wypowiedź 
Radny – Adam Radom złożył wniosek formalny, aby zwiększyć ryczałt sołtysów o 10 % 
tj.  do kwoty 220 zł.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  stwierdził,  że  jest  jak 
najbardziej za w/w wnioskiem. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy 
o zajęcie stanowiska w sprawie podwyżki diet dla sołtysów. Skarbnik Gminy stwierdziła, 
że  przedmiotowa  podwyżka   diet  sołtysów  jest  możliwa  w  realizacji,  że  względu  na 
znikome skutki finansowe w skali roku. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował 
przegłosowanie  wniosku  formalnego  Radnego  –  Adama  Radoma  tj.  zwiększenie  diety 
ryczałtowej  sołtysów do kwoty 220 zł..  Wniosek formalny Radnego – Adama Radoma 
został  przyjęty  jednogłośnie  (  15  głosów  „za”).  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla 
przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych  na druku druk nr 14 
z  wcześniej  przegłosowanym  wnioskiem  formalnym  Radnego  –  Adama  Radoma  tj. 
zwiększeniem ryczałtowej diety do kwoty 220 zł.  Uchwała przedstawiona na druku nr 14 
została podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

d) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2010r.( druk nr 15 ). Następnie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący 
omówiła zmiany w budżecie gminy na 2010r. Następnie Przewodniczący Rady otworzył 
dyskusję  nad  w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona na druku nr 15 została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”) 

e) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji 
przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego  (druk  nr  16).  Następnie 
Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  nad w/w projektem uchwały.  Nikt  nie  zabrał 
głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 16 została podjęta przez Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”) 



f) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  autopoprawki  Burmistrza 
Byczyny do projektu budżetu na 2011 rok ( druk nr 17 ). Następnie Przewodniczący Rady 
otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Na wstępie Radny – Zdzisław Biliński 
zadał pytanie, kto będzie zarządzał mieniem komunalnym gminy, ponieważ do tej pory 
zarządzała tym mieniem firma Poranek. Burmistrz Byczyny stwierdził, że gmina rezygnuje 
z  usług  firmy  „Poranek”,a  w/w  zarządzanie  przejmie  z  powrotem  gmina,  w  ramach 
wewnętrznych  przesunięć.  Następnie   Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
przedmiotowego  projektu  uchwały  . Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  17  dot. 
autopoprawki Burmistrza Byczyny do projektu budżetu na 2011 rok , została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”) 

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy 
finansowej ( druk nr 18 ). Przed zaproszeniem do dyskusji naw w/w projektem uchwały 
Przewodniczący Rady odczytał dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie  projektu  wieloletniej  prognozy finansowej.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
otworzył  dyskusję  nad w/w projektem.  Na wstępie  głos zabrał  Radny – Adam Radom 
i  poprosił  Burmistrza  Byczyny  o  przedstawienie  planowanych  zmian  w  oświacie  na 
najbliższe  lata.  Następnie  głos zabrał  Burmistrz  Byczyny i  stwierdził,  że  reorganizacja 
oświaty  jest  ściśle  związana  z  demografią  gminy  i  jest  procesem  nie  odwracalnym. 
Następnie  Radny  –  Adam Radom i  zadał  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  budowa   hali 
sportowej przy byczyńskim gimnazjum. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w przyszłym 
roku  przewidziane  są  do  realizacji  dwie  duże  inwestycje  tj.  kanalizacja 
i  termomodernizacja.  W  przypadku  zaoszczędzenia  środków  na  w/w  inwestycjach, 
zaoszczędzone środki, po rozstrzygniętych przetargach skierowane zostaną na realizację 
budowy hali sportowej.  Następnie głos zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że 
plan  finansowy  na  przyszły  rok  nie  napawa  optymizmem  i  włos  się  na  głowie  jeży. 
Kontynuując wypowiedź Radna – Urszula Bilińska zaproponowała, aby wreszcie stworzyć 
w tej  nowej VI kadencję dokument  o następującej  treści  – najważniejsze priorytety do 
zrealizowania.  Takimi  priorytetami  jest  budowa  hala  sportowej  przy  byczyńskim 
gimnazjum i remonty dróg w mieście. Następnie Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że 
radni  w  najbliższym  czasie  zbiorą  się  i  ustalą  jakie  priorytety,  są  najważniejsze  do 
zrealizowania w czasie tej  nowej VI kadencji.W odpowiedzi Radna – Urszula Bilińska 
stwierdziła,  że  cieszy  się  z  tego,  że  jej  głos  znalazł  w  końcu  przychylne  poparcie. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że ma nadzieje, iż radni wypracują 
w/w priorytety, a on jako Burmistrz Byczyny będzie je realizować. Następnie głos zabrał 
Radny – Jacek Kulisiński i zadał pytanie, czy będzie uzupełniane oświetlenie uliczne na 
terenie  gminy,  a  w  szczególności   w  miejscowości  Biskupice.  Burmistrz  Byczyny  na 
zapytanie Radnego – Jacka Kulisińskiego odpowiedział, że w najbliższym czasie nie da 
rady tego przedsięwzięcia zrealizować, ze względu na brak środków. Następnie Radny – 
Władysław  Buła  zadał  pytanie,  czy  jest  już  przygotowana  dokumentacja  techniczna 
budowy  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Kochłowice.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  – 
Władysław Buła stwierdził,  że mieszkańcy wsi Kochłowice nadal narzekają na chodnik 
zrealizowany w bardzo nowatorskiej technologii, w postaci oddzielenia chodnika od jezdni 
białą  linią,  a  mieszkańcy  korzystający  z  tego  chodnika  nadal  obawiają  się  o  swoje 



bezpieczeństwo.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  bardzo  dziwi  się  tym  ciągłym 
protestom, ponieważ mieszkańcy wsi Skałągi i Brzezinek mają taki sam chodnik, w takiej 
samej technologii i nie narzekają. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  jest  już przygotowana dokumentacja  na budowę kanalizacji  sanitarnej.  Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  kanalizacja  wsi  Kochłowice  będzie 
połączona z kanalizacją wsi Biskupice. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził,  że jest 
już  po  rozmowie  z  Prezesem  Spółdzielni  „Rolnik”  odnośnie  przekazania  lokalnej 
oczyszczalni  ścieków na rzecz gminy.  W takim przypadku, to ta lokalna oczyszczalnia 
ścieków obsługiwać  będzie  wieś  Kochłowice  i  Biskupice.  Omawiane  zadanie  nie  jest 
wykazane w planie inwestycyjnym,  że względu na brak środków. Na koniec Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  bardzo  się  obawia  tej  inwestycji,  ze  względu  na  liczne  opory 
ludności wynikające z niechęci podłączania się do kanalizacji. Radna – Róża Kaniewska 
zadała  pytanie,  co  wtedy  ,  jak  mieszkańcy  nie  będą  się  chcieli  dokonać  stosownego 
podłączenia  do  kanalizacji  sanitarnej.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  w  takim 
przypadku  odpowiednie  służby  będą  musiały  takie  osoby  karać.  Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.  Uchwała przedstawiona na druku nr 18 
w  sprawie  projektu  wieloletniej  prognozy  finansowej  została  przez  Radnych  podjęta 
jednogłośnie  (15 głosów „za”). 

h) Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  projektu budżetu  gminy na 
2011 rok   na druku nr 19. Na wstępie Przewodniczący Rady dokonał krótkiej analizy w/w 
budżetu gminy na 2011r. Następnie Skarbnik Gminy dokonała kilku korekt i poprawek w 
omawianym budżecie gminy. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały. Na wstępie głos zabrał Radny – Zdzisław Biliński i porównał budżet gminy na 
2011r.  z  2010r.  Z  przeprowadzonej  analizy  przez  Radnego  -  Zdzisława  Bilińskiego 
wynikało  w sposób jednoznaczny,  że  dochody majątkowe spadają o 46%, czyli  gmina 
praktycznie  nie  ma  już  żadnego  majątku.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Zdzisław 
Biliński  stwierdził,  że  spłaty  kredytów  z  kolei  spadają,  cocieszy.  Na  koniec  Radny  – 
Zdzisław  Biliński  stwierdził,  że  bardzo  niepokoi  go   fakt  bardzo  dużego  niedoboru 
finansowego  w  wys.  2  mln.  zł.   Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny 
i  ustosunkowując  się  do  wypowiedzi  poprzednika  stwierdził  ,  że  w  2010r.  niedobór 
finansowy wynosił również 2 mln. zł,  a w 2009 r. 1 milion. Następnie głos zabrała Radna 
– Urszula Bilińska i stwierdziła, że bardzo ją ucieszyło stwierdzenie, że w końcu ustalone 
zostaną priorytety przewidziane do realizacji w najbliższych latach.  Na koniec Radna –
Urszula  Bilińska  stwierdziła,  że  bardzo  ją  cieszy  fakt  kontynuacji  aplikacji  środków 
zewnętrznych, ale równocześnie zaapelowała, żeby aplikować środki na rzeczy najbardziej 
potrzebne lokalnej społeczności, a nie na te które udaje się tylko pozyskać.  Następnie głos 
zabrała Radna – Iwona Sobania i przypomniała wydatki majątkowe w latach poprzednich 
i tak w 2007 roku  wynosiły  -  6 mln 741 tys. zł,  w 2008 roku wynosiły - 3 mln 743 tys. zł 
, w 2009 roku wynosiły - 6 mln 633 tys. zł i w 2010 roku wynosiły - 6 mln 409 tys. zł. 
Następnie głos zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że zgadza się ze zdaniem 
Radnej – Iwony Sobanii ze wydaliśmy dużo środków, ale czy wszystkie wydane środki 
były  środkami  zasadnymi.  Wg.  oceny  Radnej  –  Urszuli  Bilińskiej,  nie  wszystkie 
wydatkowane środki finansowe zaspakajały podstawowe potrzeby mieszkańców tej gminy, 



na pewno nie wszystkie. Kontynuując wypowiedź Radna – Urszula Bilińska zaapelowała 
aby  wszystkie  decyzje  podejmowane  na  tej  sali  były  podejmowane  świadomie 
i odpowiedzialnie. Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i poprosiła, aby Radna – 
Urszula  Bilińska  wymieniła  chociażby  jedną  inwestycje,  która  była  zbyteczna 
w realizacji. Następnie głos zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że każdy ma 
prawo do własnej oceny, wg. oceny radnej ważniejsza jest dla niej hala przy byczyńskim 
gimnazjum, niż gród na zalewie.  Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że 
gdy był budowany gród, to hala jeszcze funkcjonowała.  Przewodniczący Rady przystąpił 
do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 19 w sprawie budżetu gminy na 2011 
rok .została podjęta przez Radnych jednogłośnie  (15 głosów „za”) 

i) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych (druk nr 20) Następnie  Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad w/w 
projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 20 została podjęta przez Radnych jednogłośnie  (15 
głosów „za”) 

j) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie  Byczyna  (  druk  nr  21)  Następnie 
Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  nad w/w projektem uchwały.  Nikt  nie  zabrał 
głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 21 została podjęta przez Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”) 

k) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie ustalenia  wynagrodzenia 
Burmistrza Byczyny ( druk nr 22 ) Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
w/w  projektem  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Zdzisław  Biliński  który 
stwierdził,  że  słyszał  takie  pogłoski,  że  Burmistrz  w  czasie  V  kadencji  był  bardzo 
pokrzywdzony, z powodu nie zatwierdzenia przez radę, ani jednej podwyżki uposażenia . 
Następnie  Radny – Zdzisław Biliński  przedstawił  zebranym pobory burmistrzów gmin 
ościennych. Z analizy, którą przeprowadził Radny – Zdzisław Biliński wynikało w sposób 
bezpośredni,  że  pobory  Burmistrza  Byczyny  kształtują  się  na   średnim  poziomie. 
Na koniec Radny – Zdzisław Biliński stwierdził, że podwyżka na pewno się Burmistrzowi 
należy, ale czy o tyle. Następnie głos  zabrała  Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że 
podczas ubiegłej  V kadencji  była  bardzo przeciwna jakiejkolwiek podwyżce.  W chwili 
obecnej biorąc pod uwagę wkład pracy Pana Burmistrza i zaangażowanie w pozyskiwanie 
środków  unijnych  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  jest  jak  najbardziej  za 
udzieleniem Burmistrzowi  Byczyny  w/w podwyżki  uposażenia.  Następnie  głos  zabrała 
Radna  –  Urszula  Bilińska  i  dokonała  krótkiego  podsumowania  współpracy  z  Panem 
Burmistrzem w czasie  poprzedniej  V kadencji  rady.  Kontynuując  wypowiedź  Radna – 
Urszula Bilińska zadała pytanie, czy przy tak trudnym budżecie, stać nas na tą podwyżkę. 
Następnie głos zabrała Radna – Róża Kaniewska i stwierdziła, że zgadza się ze swoimi 
przedmówcami i jednocześnie zadała pytanie, czy omawiana podwyżka uposażenia musi 
być  aż  tak  wielka.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że 



wynagrodzenie musi być wyższe niż poprzednie, ale czy gminę na takie rozwiązanie po 
prostu stać.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na 
druku nr 22 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny została podjęta przez 
Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  9  głosów „za”,  1  głos  „przeciw”  i  5  głosów 
„wstrzymujących  się”) 

l) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
LIX/437/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  27  października  2010r.  w  sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Następnie Przewodniczący Rady 
otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu.  Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 23 w sprawie zmiany 
uchwały  Nr  LIX/437/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  27  października  2010r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”) 

Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone i interpelacje radnych. 

Brak 

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania 

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Adam  Radom  i  nawiązując  do  wcześniejszych  sugestii 
zakomunikował zebranym,  że radni wiedzą nad czym obradują i jakie kol wiek pouczenia,  ze 
strony  kliku  radnych  o  odmiennych  poglądach  są  naprawdę  niepotrzebne  i  nie  na  miejscu. 
Następnie  Radna –  Róża  Kaniewska  przypomniała  o  konieczności  przygotowania  zestawienia 
wysokości  diet  radnych  od  początku  samorządności.  Radna  Powiatowa  –  Wioletta  Kardas 
zakomunikowała  zebranym,  że  w  związku  ze  zmianą  ustawy  o  finansach  publicznych 
gospodarstwo pomocnicze przestaje istnieć z dniem 01.01.2011r, ponieważ zostało przekształcone 
w samorządowy zakłada  budżetowy.  W związku  z  powyższym  Radna  Powiatowa  –  Wioletta 
Kardas stwierdziła, że chciała by podziękować Panu Bolesławowi Gierczykowi za ogromny wkład 
pracy  włożony  w  rozwój  CISPOL  -  u.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Bolesław  Gierczyk  i 
podziękował Pani Kardas za słowa uznania, ale jednocześnie zaznaczył, że takie podziękowania 
bardziej należą się Burmistrzowi Byczyny. Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy i skierowała 
zapytanie do Pani Sołtys wsi Dobiercice, gdzie zapodział się oryginał faktury wystawionej przez 
firmę „Poranek”  za centralne ogrzewanie budynku po byłej szkoły podstawowej. Następnie głos 
zabrała Pani Sołtys wsi Dobiercice i stwierdziła, że w/w oryginał faktury jest w posiadaniu Rady 
Sołeckiej wsi Dobiercice. Z kolei Pani Sołtys wsi Miechowa zaapelowała o pomoc w ukończeniu 
remontu  zabytkowego  kościółka  we  wsi  Miechowa.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Sołtys 
poprosiła                            o pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia dotacji na 
w/w obiekt.                                W przypadku nie udzielenia omawianej dotacji,  wieś nie będzie w 
stanie sama udźwignąć ciężaru remontu w/w obiektu sakralnego.  Kontynuując wypowiedź Pani 
Sołtys  wsi  Miechowa  zadała  pytanie,  czy  sołectwo  Miechowa  nie  mogło  by  zorganizować 
gminnych dożynek w 2011r. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że o podziale 
środków na zabytkowe obiekty decyduje gminna komisja i wszelkie decyzje w tej sprawie są w jej 



gestii. Odnośnie organizacji gminnych dożynek w 2011r. Burmistrz Byczyny stwierdził, że jak do 
tej pory żadne                                                      z sołectw nie zgłosiło chęci organizacji omawianej  
imprezy,  w związku z powyższym nie widzi przeszkód. Następnie głos zabrał  Radny – Adam 
Radom i  skierował  zapytanie  do Sekretarza  Gminy,  na  jakim etapie  jest  projekt  uchwały   w 
sprawie przyznawania odznaczeń „ Zasłużonych dla Byczyny”. W odpowiedzi Sekretarz Gminy 
stwierdził, że wnioskiem „Zasłużonych dla Byczyny” zajmuje się  obecnie Komisja Heraldyczna 
w Warszawie,  która  jak  na  razie,  nie  zajęła  się  rozpatrzeniem  przedmiotowego  wniosku.  Na 
koniec  Radny  –Adam Radom  zasugerował  podjęcie  uchwały  intencyjnej  w  w/w  sprawie.  W 
odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że bardziej praktycznym wyjściem będzie upoważnienie 
Przewodniczącego Rady do podpisania pisma intencyjnego w w/w sprawie. 

Ad.10. Komunikaty 

Na wstępie Przewodniczący Rady odczytał  pismo Referatu Współpracy Europejskiej  Promocji 
i Rozwoju tut. urzędu w sprawie wytypowania jednej osoby z pośród członków Rady Miejskiej 
w Byczynie do  komitetu organizacyjnego 29 Zlotu Piłkarzy Weteranów i 23 Mistrzostw Polski 
Oldbojów.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  kandydaturę  Radnego  –  Roberta 
Świerczka. W odpowiedzi Radny – Robert Świerczek stwierdził, że przez  wiele lat uczestniczył 
w pracach w/w komitetu z racji zajmowanego stanowiska, ale doszły go słuchy, że nie wszyscy 
członkowie  byli  by  zadowoleni  z  tego  faktu   i  dlatego  rezygnuje  z  członkowstwa  w  w/w 
komitecie. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził,  że uczestniczył w ostatnim posiedzeniu i nie 
słyszał wyrazów niezadowolenia  w stosunku do co do osoby Radnego – Roberta Świerczka. Na 
takie  stwierdzenie  Burmistrza  Byczyny,  Radny  –  Robert  Świerczek  wyraził  zgodę  na  udział 
w pracach przedmiotowej komisji. Na koniec Przewodniczący Rady złożył wszystkim Radnym, 
a także pozostałym gościom życzenia noworoczne na 2011 rok. 

Ad.11. Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia III sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie magnetofonowe 
(2 kasety) przechowywane 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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