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                                                            Protokół Nr XVII/15 

                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

                                                            z dnia 28.10.2015r. 

                                                           ( godz. 15 
00

 – 16 
05

 
 
). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał Przewodniczący Rady 

– Adam Radom, który przywitał Radnych, Burmistrza Byczyny – Pana Roberta Świerczka,              

Z-cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę  Zawadzką, Radną Rady Powiatu - Panią 

Wiolettę Kardas, Pana Leszka Butza – Kierownika Posterunku Policji w Byczynie, sołtysów, 

Radcę Prawnego – Pana Pawła Płazę, Panią Halinę Piasta – Przewodniczącą Samorządu 

Mieszkańców, przedstawiciela lokalnej prasy – Panią Elżbietę Wodecką oraz pozostałych 

przybyłych na sesję. W oparciu  o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 14 Radnych, więc obrady są prawomocne.  

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych otrzymał porządek 

obrad. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, 

chce wnieść zmiany do porządku obrad. Z kolei Burmistrz Byczyny zaproponował zmianę 

porządku obrad w postaci uzupełnienia porządku obrad w pkt.7 dot. przyjęcia stanowiska 

Rady w sprawie dalszego partnerstwa z gminą Deidesheim. Następnie Przewodniczący Rady 

przystąpił do przegłosowania zaproponowanej zmiany porządku obrad. Zaproponowana 

zmiana porządku obrad została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania porządku obrad  z 

uwzględnieniem wcześniejszej zmiany. Nowy porządek obrad został przyjęty przez Radnych 

jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). 

 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Wybór Sekretarza obrad. 

4.  Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.  

5.  Interpelacje i zapytania radnych.   

      6.  Podjęcie uchwały w sprawie: 

           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych ( druk nr 115 ),  

           b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 116 ), 

           c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 117), 

           d) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy  

           Byczyna ( druk nr 118 ),  

           e) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu  

            mieszkalnego ( druk nr 119 ),  

            f) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu  

            mieszkalnego ( druk nr 120 ). 
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      7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności szkół i przedszkola w Gminie Byczyna   

           z uwzględnieniem osiąganych wyników sprawdzianu  po szkole.  

      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

      9. Wolne wnioski i zapytania.  

    10. Komunikaty. 

    11. Zakończenie sesji. 

      

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Wybór Sekretarza obrad. 

4.  Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.  

5.  Interpelacje i zapytania radnych.   

      6.  Podjęcie uchwały w sprawie: 

           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych ( druk nr 115 ),  

           b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 116 ), 

           c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 117), 

           d) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy  

           Byczyna ( druk nr 118 ),  

           e) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu  

            mieszkalnego ( druk nr 119 ),  

            f) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu  

            mieszkalnego ( druk nr 120 ). 

      7. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie dalszego partnerstw agminą Deidesheim. 

      8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności szkół i przedszkola w Gminie Byczyna   

           z uwzględnieniem osiąganych wyników sprawdzianu  po szkole.  

      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 – Krzysztof Chojak. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną 

kandydaturę. Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 

głosów „ za” ).  

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej 

bez uprzedniego czytania. Protokoły z XV i XVI sesji były dostępne w Biurze Rady oraz były 

wyłożony przed sesją. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do 

protokołu. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował 
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przegłosowanie  obydwu protokołów oddzielnie. W związku z powyższym Przewodniczący 

Rady przystąpił do przegłosowania protokołu  z XV sesji. Protokół z XV sesji został przyjęty 

przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ” ). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 

do przegłosowania protokołu  z XVI sesji. Protokół z XVI sesji został przyjęty przez Radnych 

jednogłośnie ( 14 głosów „ za ” ).  

 

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i stwierdził, że we wsi Sarnów 

należałoby dokończyć budowę chodnika przy drodze krajowej S-11. Następnie Radny – 

Władysław Buła zasygnalizował pilną potrzebę remontu drogi powiatowej o przebiegu 

Sarnów – Paruszowice.  

Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek powrócił do wcześniej poruszanej sprawy dot. 

lokalizacji przystanku autobusowego, tuż obok nowego przedszkola na ul. Dworcowej. 

Mianowicie, w powyższej sprawie rodzice wnieśli stosowne pismo. Kontynuując wypowiedź 

Radny – Grzegorz Bednarek stwierdził, że w powyższym przypadku wystarczy zamontować 

dwa znaki drogowe tj. D-15, P-17 i sprawa w zupełności będzie załatwiona.  

  

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 115 ).  

 

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 Burmistrzowi 

Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 115 ), został podjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

b)   Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku Pani Aneta 

Dubowiecka – Kierownik Referatu Podatków i Opłat stwierdziła, że generalnie podatki 

pozostają na tym samym poziomie poza jednym wyjątkiem w zakresie stawki podatku dot. 

kwalifikowanego materiału siewnego. 

                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości ( druk nr 116 ). 

 

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 określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości ( druk nr 116 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie                                             

( 14 głosów  „ za” ). 

 

c) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na nw. druku Pani Aneta 

Dubowiecka – Kierownik Referatu Podatków i Opłat stwierdziła, że  podobnie jak                                

w poprzednim przypadku generalnie stawki podatkowe pozostają na tym samym poziomie, 

poza dwoma wyjątkami w zakresie obniżki obowiązujących stawek z br.  
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych ( druk nr 117). 

 

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 określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych ( druk nr 117), został podjęty przez Radnych 

jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

d) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna ( druk nr 118 ) Radca Prawny – Pan 

Paweł Płaza stwierdził, że w przedmiotowej sprawie była już wcześniej podjęta uchwała, ale 

ze względów formalnych została uchylona. Kontynuując wypowiedź Pan Paweł Płaza 

stwierdził, że w omawianej uchwale zostały poprawione zakwestionowane paragrafy i ustępy 

oraz punkty, pozostałe elementy nie uległy zmianie.     

                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna ( druk nr 118 ).  

 

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 regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna ( druk nr 118 ), został 

podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego ( druk nr 119 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy sprzedaż ww. lokali 

mieszkalnych, nie skomplikuje możliwości aplikowania środków zewnętrznych na remont 

pozostałej części nieruchomości. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

przedmiotowa sprzedaż nie spowoduje żadnej kolizji w powyższym zakresie. Następnie 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu 

mieszkalnego ( druk nr 119 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego ( druk nr 120 ). 

 

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 ustanowienie 
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odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego ( druk nr 120 ), został podjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

Ad.7. Przyjęcie stanowiska ds. partnerstwa z gminą Deidesheim. 

  

Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Byczyny o odczytanie wznowionego 

aktu partnerstwa. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odczytał odnowiony akt partnerstwa.                    

Z treści odczytanego aktu partnerstwa, wynikała dalsza wola kontynuowania współpracy 

zapoczątkowanej umową partnerstwa z dnia 28 czerwca 2002 roku. Przedmiotowy 

odnowiony akt partnerstwa podpisany został przez Burmistrza Byczyny – Roberta Świerczka 

i Burmistrza Deidesheim – Theo Hoffmann. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że 

nie do końca rozumie intencje omawianego odnowionego aktu partnerstwa. W odpowiedzi 

Burmistrz Byczyny stwierdził, że jednym z główniejszych powodów odnowienia mniejszego 

partnerstwa jest dosyć istotna różnica kompetencyjna w prawodawstwie niemieckim. 

Mianowicie, tamtejsze władze oprócz stanowiska organu wykonawczego pragną poznać 

również  stanowisko organu stanowiącego. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, 

czy władze gminy Deidesheim podejmowały podobne stanowisko, jeśli tak, to jakiej treści 

było. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że było i oczywiście jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania stanowiska Rady w sprawie 

odnowy aktu partnerstwa i kontynuacji partnerstwa gminy Byczyna z gminą Deidesheim.   

 

Stanowisk Rady w sprawie odnowy aktu partnerstwa i kontynuacji partnerstwa gminy 

Byczyna z gminą Deidesheim, zostało podjęte  przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów                            

„ za” ). 

  

Ad.8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności szkół i przedszkola w Gminie Byczyna   

z uwzględnieniem osiąganych wyników sprawdzianu  po szkole. Następnie Przewodniczący 

Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego tematu. Nikt nie zabrał głosu, w związku                      

z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania kolejnego pkt. obrad.  

 

Ad.9  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

 

 Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie Radnego – 

Władysława Buły i stwierdził, że w powyższej sprawie będzie stosowne wystąpienie do 

Zarządu Dróg Krajowych w Opolu. Odnośnie remontu drogi o przebiegu Sarnów – 

Paruszowice Burmistrz Byczyny stwierdził, że w przyszłym roku postaramy się o pozyskanie  

środków zewnętrznych i najprawdopodobniej przystąpimy do jej remontu.  

 Następnie Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. przystanku autobusowego 

tuż obok przedszkola na ul. Dworcowej. Mianowicie, w powyższej sprawie została już 

wykonana i zatwierdzona dok. techniczna. Kontynuując wypowiedź Z-ca Burmistrza 

stwierdziła, że na razie nie ma środków na realizację przedmiotowego zagadnienia zgodnie                  

z opracowaną dokumentacją, a zaproponowane rozwiązanie przez Radnego – Grzegorza 

Bednarka jest pomysłowe i oczywiście będzie wykonane.    
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Ad.10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i prosił Radnego – Krzysztofa Chojaka         

o przedstawienie informacji, na jakim etapie są uzgodnienia z Komisją Heraldyczną                                

w zakresie zatwierdzenia herbu i flagi g.Byczyna. Następnie Radny – Krzysztof Chojak                     

pokrótce przedstawił, na jakim etapie są jego uzgodnienia z prof. Adamczewskim                                

w powyższej sprawie. Reasumując wypowiedź Radnego – Krzysztofa Chojaka można było 

stwierdzić, że w powyższym temacie istnieją dość odmienne zdania. Następnie 

Przewodniczący Rady stwierdził, że załatwienie tematu herbu i flagi umożliwi uchwalenie 

nowego statutu gminy. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że skoro tak, to na dzisiejszym 

posiedzeniu winniśmy zdecydować którą wersję przyjmujemy i po kłopocie. Następnie  

Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że pewne elementy w powyższej sprawie musi jeszcze 

dograć z Panem Adamczewskim. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że nie ma sensu 

przyjmować jakiegokolwiek projektu flagi i herbu, skoro Pan Adamczewski może w każdej 

chwili wnieść swoje zastrzeżenia w powyższej tematyce. Następnie Radca Prawny – Pan 

Paweł  Płaza stwierdził, że symbole gminy można rozdzielić od statutu gminy, ale i tak                                        

w dzisiejszym programie sesji, nie ma mowy w sprawie przyjęcia symboli gminy tj. herbu                      

i flagi, więc nie ma problemu w powyższym zakresie. Z kolei Przewodniczący Rady 

stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby najpierw przyjąć statut gminy, a potem 

załatwić symbolikę gminy. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że mimo wszystko 

upiera się przy swoim stanowisku tj. załatwienia sprawy kompleksowo. Następnie Radny – 

Marcin Altman poprosił Radcę Prawnego o przyspieszenie prac związanych ze sprawdzeniem 

nowego statutu. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że omawiany statut będzie do 

odbioru na początku listopada. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że z wyborem 

herbu nie ma problemu, ale jest poważny problem z wyborem flagi. Następnie 

Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższego tematu powrócimy w momencie uchwalania 

stosownych uchwał w powyższym zakresie. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady 

przypomniał zebranym, o obowiązku podpisania stosownych list obecności. Następnie głos 

zabrał Radny – Grzegorz Bednarek i zadał pytanie, dlaczego Skarbnik Gminy w m. styczniu 

zabrała środki z wynagrodzeń w wys. ok.60 tys.zł. w PSP Byczyna. Kontynuując wypowiedź 

Radny – Grzegorz Bednarek stwierdził, że powyższy przypadek na pewno nie jest 

odosobniony, w następstwie takich działań w październiku brakuje środków na 

wynagrodzenia. Następnie Radny – Grzegorz Bednarek zadał pytanie, dlaczego do dnia 

dzisiejszego nie ma przeprowadzonego audytu wewnętrznego, celem wyeliminowania 

powyższych praktyk. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że w powyższym 

przypadku nie jest potrzebny audyt, ale prawidłowo skonstruowany budżet na dany rok. 

Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że częściowo audyt został już wykonany tj.                          

w zakresie inwestycji i inwestycji pod kątem zamówień publicznych. Z kolei Radny – 

Grzegorz Bednarek zadał pytanie, czy radni mogliby się z wynikami omawianego audytu 

zapoznać. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że tak, na kolejnym posiedzeniu 

Rady zostaną z nim zapoznani. Następnie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i przybliżył 

zebranym tematykę dot. rozliczenia dożynek wojewódzkich. Mianowicie, pierwszy raz 

przedmiotowe rozliczenie zostało przygotowane prawidłowo, za co należałoby podziękować 

Pani Milenie Zatylnej. Z treści ww. rozliczenia wynika w sposób jednoznaczny, że 

organizacja dożynek kosztowała gminę 60 tys.zł, , a wszelkiego rodzaju dofinansowania 
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zewnętrzne wyniosły 54 tys. zł. plus wszelkiego rodzaju gratisy w postaci np. remontu dróg                 

i prestiżu. Mimo tych plusów, niektóre wydatki wymagają głębszego zastanowienia, 

chociażby w postaci analizy zawartych umów. Dobrym przykładem jest montaż sceny.                 

W myśl  zawartej umowy miała być zamontowana w piątek, a była w sobotę. W powyższym 

przypadku dany wykonawca nie powinien otrzymać całej należnej kwoty za powyższe 

zadanie, takich przypadków jest dużo więcej. Kolejnym bardzo dobrym przykładem 

zawierania niekorzystnych umów, może być nieprawidłowo zamontowana scena,                                 

a w konsekwencji niemożność odbycia koncertu  „ Urszuli”. Następnie Radny – Jerzy Pluta 

zadał pytanie, na jaki cel zostały przeznaczone środki pozyskane z organizacji omawianych 

dożynek. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie, dlaczego 

transport barierek ochronnych kosztował ponad 3.800,00 zł. Z kolei wynajem ww. barierek 

kosztował  niecałe 800,00 zł. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że przedmiotowe 

rozliczenie zostało przygotowane w bardzo przejrzysty sposób, za co serdecznie podziękował. 

Na koniec Radny – Jerzy Pluta poprosił, aby podobne sprawozdanie przygotować również ze 

zlotu piłkarzy weteranów.  Z kolei Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że 

omawiane sprawozdanie będzie przechowywane w biurze rady i każdy z radnych będzie się 

mógł z nim zapoznać. Następnie Radny – Jerzy Pluta powrócił do kwestii umiejscowienia 

znaku drogowego „ zakazu wjazdu pojazdów powyżej 12 t  na drodze o przebiegu 

Jakubowice – Kochłowice. W odpowiedzi Pan Przemysław Mączka – Z-ca Naczelnika 

Wydziału stwierdził, że przedmiotowy znak drogowy zostanie uzupełniony, ale po ówczesnej 

zmianie organizacji ruchu na drogach sąsiednich. Z kolei Radny – Karol Grzyb stwierdził, że 

powyższe rozwiązanie jest bez sensu, ponieważ uniemożliwi skuteczny dojazd do żwirowni 

tam zlokalizowanej. Następnie Radny – Karol Grzyb stwierdził, że narzekamy na brak 

podmiotów gospodarczych na naszym terenie, a jak już jest, to bardzo skutecznie 

uniemożliwiamy mu normalne funkcjonowanie. Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek 

zaproponował, że przedmiotowy znak „ zakaz wjazdu pojazdów powyżej 12 t winien być 

usytuowany na omawianej drodze od strony Jakubowic, a od strony Kochłowic winien być 

swobodny dojazd do żwirowni. Następnie Radny – Jerzy Pluta po raz kolejny zaapelował                   

o umiejscowienie przedmiotowego znaku drogowego, ponieważ omawiana droga w żaden 

sposób nie jest przystosowana do tak dużego tonażu. Z kolei Radna –Iwona Sobania również 

przyłączyła się do apelu Radnego – Jerzego Pluty w kwestii wydatkowania pozyskanych 

środków z tytułu organizacji dożynek wojewódzkich. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że Skarbnik Gminy na pewno na kolejnym posiedzeniu Rady powiadomi radnych 

o sposobie zagospodarowania ww. środków. Następnie głos zabrał Radny – Grzegorz 

Bednarek i zasygnalizował pilną potrzebę remontu dwóch balkonów na nieruchomości                    

w Byczynie, ul. Rynek 9-11. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że stosowana 

rozmowa w tym zakresie na pewno będzie miała miejsce z daną wspólnotą mieszkaniową,                     

a rok 2016 jest również przewidziany do programowania w zakresie omawianych robót. 

Następnie Radny – Marcin Altman zwrócił uwagę na duże zagrożenie w ruchu drogowym                    

w zakresie przekraczania szybkości przez pojazdy mechaniczne na byczyńskim rynku.                           

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu obecny jest 

Kierownik Byczyńskiego Komisariatu Policji, który z pewnością dopilnuje przestrzegania 

przepisów drogowych w powyższym zakresie. Na koniec Radny – Grzegorz Bednarek 

zaproponował zamontowanie progów zwalniających na ul. Długa i Okrężna.     
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Ad. 11. Komunikaty. 

       

Na wstępie głos zabrał Radny – Krzysztof Chojak i podziękował za przyznanie tak 

zaszczytnego odznaczenia „ Zasłużony dla Opolszczyzny ” podczas ostatnich dożynek 

wojewódzkich. Następnie głos zabrała Pani Iwona Sarnowska – Dyrektor Ośrodka Kultury                               

w Byczynie i poinformowała zebranych o planowanych imprezach podczas obchodów Święta 

Niepodległości w dniu 11 listopada. I tak, uroczysta msza święta odbędzie się o godz. 11
00

, 

następnie będzie występ zespołu „ Radość”. Kontynuując wypowiedź Pani Iwona Sarnowska 

– Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie stwierdziła, że po występie wszyscy udadzą się pod 

mury obronne celem złożenia okolicznościowych wiązanek. Z kolei w godzinach 

popołudniowych w Ośrodku Kultury w Byczynie odbędą się otwarte rozgrywki szachowe.  

                                                                                                                                                           

Ad.12.  Zakończenie sesji.  

 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XVII sesji. Na tym protokół zakończono                          

i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie CD przechowywane w Biurze Rady, 

zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres jednego roku.  

 

 

 

 

 

                

                                                                                             Przewodniczący 

                                                                                                        Rady Miejskiej 

                                                                                                          w Byczynie 

 

                                                                                                Adam Radom 

 

 

 

 

 

 

Byczyna 28.10.2015r. 

 

Protokołował: Marek Rychlicki 


