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Protokół Nr XXIV/16 

z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 13.04.2016r. 

( godz. 15 00 – 15 06  ). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XXIV 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, Dyrektora CISPOL-u Polanowice 

- Panią Wiolettę Kardas ,sołtysów, Panią Halinę Piasta – Przewodniczącą Samorządu 

Mieszkańców, przedstawiciela lokalnej prasy – Panią Elżbietę Wodecką oraz pozostałych 

przybyłych na sesję. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranych, że 

dzisiejsza sesja zwołana została na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie  gminnym (j.t.Dz.U.z 2016r., poz.446.) tj. na wniosek Burmistrza Byczyny   

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. 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.  Podjęcie uchwały w sprawie: 

           a) przystąpienia Gminy Byczyn jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP   

               w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą : „ Twoje życie, 

               nasza wspólna sprawa II ”  w ramach  Działania 1.3 oś priorytetowa RPO WO 

               2014 – 2020 08 – integracja społeczna. Działanie 08.02. – włączenie  

               społeczne ( druk nr 179 ).   

      5. Wolne wnioski i zapytania  

      6. Komunikaty 

      7. 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. Podjęcie uchwały w sprawie:  

 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu 

konkursowego pod nazwą : „ Twoje życie, nasza wspólna sprawa II ”  w ramach  
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Działania 1.3 oś priorytetowa RPO WO 2014 – 2020 08 – integracja społeczna. Działanie 

08.02. – włączenie społeczne ( druk nr 179 ).   

  

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 przystąpienia Gminy Byczyn 

jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu konkursowego 

pod nazwą : „ Twoje życie, nasza wspólna sprawa II ”  w ramach  Działania 1.3                      

oś priorytetowa RPO WO 2014 – 2020 08 – integracja społeczna. Działanie                         

08.02. – włączenie społeczne ( druk nr 179 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  

( 14 głosów  „ za” ). 

 

Ad.5. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i zaapelował do zebranych, aby na 

dzisiejszym posiedzeniu zabierać głos jedynie w sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki                 

w zakresie funkcjonowania gminy. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do zgłaszania 

wolnych wniosków. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady 

przystąpił do rozpatrywania kolejnego pkt. obrad.    

 

Ad.6. Komunikaty. 

       

 Na wstępie głos zabrał Radny – Marcin Altman i przypomniał zainteresowanym, że 

w dniu jutrzejszym tj. 14.04.2016r. o godz.1500 odbędzie się posiedzenie komisji 

statutowej. Z kolei Pani  Wioletta Kardas stwierdziła, ze względu na powagę podjętej 

przed chwilą uchwały, uzasadnienie podjętej uchwały zostanie przekazane Pani Milenie 

Zatylnej – Kierownikowi Referatu Promocji, celem opublikowania na stronie internetowej 

tut. urzędu. Następnie Przewodniczący Rady dopowiedział, że powaga podjętej przed 

momentem uchwały jest wielka i opublikowana zostanie również w informatorze 

gminnym. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zakomunikował zebranym, że w dniu 

wczorajszym odbyło się szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej na terenie gminy.  

W trakcie omawianego spotkania udostępniono wiele ciekawych materiałów w powyższej 

tematyce, które również winne być zamieszczone w omawianym informatorze. Na koniec 

Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że planowa sesja Rady odbędzie się                

w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 15 00.       

 

Ad.7  Zakończenie sesji.  

 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXIV 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 13.04.2016r. 

 

Protokołował: Marek Rychlicki 


