
                                                                  Protokół Nr LVI/10
                                                     z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                  z dnia 28.07.2010 r.
                                                                  ( godz. 0800 – 0820 )
A.d.1. 

Otwarcia LVI sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej - Zdzisław 
Roman Biliński,  który przywitał Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera, wszystkich Radnych, 
Panią Z-cę Skarbnika Gminy – Katarzynę Wilczyńską, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelca, 
Pana Przemysława Mączkę  -  Kierownika Referatu  Współpracy  i  Promocji.  W oparciu  o  listę 
obecności  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  w sesji  uczestniczy  13  radnych,  więc  obrady  są 
prawomocne. 

  A.d.2. 

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 zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania 
porządku obrad.  Porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  (  13 głosów 
„  za ”). 

Porządek obrad przedstawia się następująco 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Interpelacje i zapytania  radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r. na druku nr 428.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Komunikaty.
9. Zakończenie sesji. 

A.d.3. Wybór Sekretarza obrad

Przewodniczący Rady zaproponował aby Sekretarzem obrad został V-ce Przewodniczący 
– Grzegorz Kapica.  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Kandydatura została przyjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 12 głosów „za” 
i 1 głos „wstrzymujący się” )

Ad. 4. Interpelacje i zapytania Radnych 
           Brak

A.d.5. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2010r. (druk nr 428)
Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że liczył że przedmiotowy projekt uchwały na druku nr 
428 zostanie dostarczony wcześniej  i  Radni będą mieli  możliwość zapoznania się z proponowanymi 
zmianami. Następnie  Przewodniczący Rady  skierował zapytanie, czy Radni chcieliby,  aby zarządzić 
przerwę,  w  celu  zapoznania  się   z  omawianymi   zmianami  w  budżecie  gminy  na  2010r.  Nikt 
z  Radnych  nie  zgłosił  takiej  potrzeby,  w  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  poprosił 
o  objaśnienie  planowanych  zmian  w  budżecie  gminy  na  2010r.  Z  kolei  Skarbnik  Gminy oraz 



Burmistrz Byczyny w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówili proponowane zmiany w budżecie 
gminy na 2010r.  Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Na wstępie 
głos zabrał Radny – Adam Radom i zadał pytanie w sprawie doposażenia świetlic, czy były składane 
wnioski na inne miejscowości oprócz Proślic  i Roszkowic. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny 
który stwierdził, że złożone były tylko 2 wnioski, a w założeniach miał być złożony tylko jeden wniosek 
z  gminy.  W skali  województwa  było  tylko  pięć  takich  wniosków,  a  gmina  złożyła  jeden  wniosek 
w  formie  rezerwy.  Nadzór  nad  świetlicami  socjalterapetycznymi  pełnić  będzie  Pani  Ewa  Śledzka, 
natomiast  funkcje  świetlicowych  pełnić  będą  osoby  przeszkolone  przez  CISPOL  w  Polanowicach. 
Następnie  głos  zabrała  Radna  –Iwona  Sobania która  stwierdziła,  że  od  stycznia  gmina  musiała 
zabezpieczyć na zadanie dot. wypłaty stypendiów socjalnych na wyprawki szkolne wkład własny w wys. 
20%,  czy  tego  zadania  nie  było  wcześniej  w budżecie.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny 
i stwierdził, że środki fizycznie były, ponieważ zostały przekazane w ramach subwencji, natomiast nie 
było zabezpieczony udział własny. Z kolei  Skarbnik Gminy stwierdziła, że Pani Kierownik Referatu 
Oświaty podpowiedziała, że kontaktowała się w tej sprawie z Kuratorium Oświaty w Opolu i w ślad tej 
rozmowy poszło  oficjalne  pismo do któregoś  z  ministerstw  na  temat  tych  niedomówień.  Powyższe 
pismo dot. kategorycznego sprzeciwu gminy przeciwko takiej sytuacji, że gminy muszą dopłacać 20% 
do omawianego zadania.  Kontynuując wypowiedz  Skarbnik Gminy stwierdziła,  że teraz chcąc być 
w  zgodzie   z  obowiązującymi  przepisami,  środki  te  muszą  być  w  chwili  obecnej  zabezpieczone. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  428  została 
podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”)

A.d.6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
           Brak

A.d.7 Wolne wnioski i zapytania Radnych 
           Brak 

A.d.8 Komunikaty 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny który stwierdził, że będzie kolejny problem z racji tego, że 
wszedł  do  realizacji  projekt  dot.  realizacji  „termomodernizacji  obiektów  użyteczności  publicznej”. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  problem  polega  na  zmianie  kwoty 
dofinansowania z 80% na 50%. W związku z powyższym, aby rozstrzygnąć przetarg Pani Skarbnik musi 
poszukać brakujących środków. Następnie  Radny – Adam Radom  zadał pytanie, czy w związku ze 
zmianą sposobu finansowania, nastąpi zmiana realizacji harmonogramu przedmiotowych prac. Radny – 
Adam Radom dopytywał się o realizację świetlic wiejskich w Roszkowicach  i Polanowicach w ramach 
tego programu. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że szczegółowy zakres prac w ramach tego zadania 
nie został jeszcze ustalony. Kontynuując wypowiedz  Burmistrz Byczyny stwierdził, że czyni starania 
w  celu  wydłużenia  okresu  realizacji  tego  przedsięwzięcia,  chociażby  z  powodu  wysokiej  wartości 
realizowanego projektu na kwotę - 6,5 mln.zł.  

 Ad. 9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LVI sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe (1 kaseta) przechowywane 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
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