
                                                         Protokół Nr XIX/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                             z dnia 31.01.2012
                                                            ( godz. 14 00 – 1510)

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica który przywitał Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera, Z – cę  Burmistrza Byczyny 
- Panią  Ewę Bartosiewicz, Skarbnik Gminy – Panią Wiesławę Różewską , Z – cę Skarbnika – 
Panią  Katarzynę  Wilczyńską,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja  Tomaszczyka,  Radcę 
Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca,  Przewodniczącą  Samorządów  Mieszkańców  –  Panią 
Piastę Halinę, Pana Edwarda Rożniatowskiego – Przewodniczącego Byczyńskiego Związku 
Rolników i Organizacji Społecznych, Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Władysława 
Zawadzkiego,  Radnych,  Sołtysów oraz przedstawicieli  lokalnej  prasy i  pozostałych  gości. 
W  oparciu  o  listę  obecności Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  w  sesji  uczestniczy 
14 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  zabrał  głosu.  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.  Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) uchwalenia programu współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi 
           i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 
           ( druk nr 145 ),
           b) uchylenia uchwały  (dot. uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 30.11.2011r, druk nr 146),
           c) zmiany uchwały (  dot. zaciągnięcia pożyczki i kredytu, druk nr 147 ), 
           d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 148, )
           e)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 149 )
           f) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 150 ),
           g) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 151 ),
           h) przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. „ Wzrost kompetencji 
               urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług”, w ramach Programu 
               Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 



              Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie  5.2.1 
              Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ( druk nr 152 ). 
      7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      8.  Wolne wnioski i zapytania.
      9.  Komunikaty.
    10.  Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodniczący 
Radny  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością 
głosów  ( 13 głosów „za”, 1 głos „ wstrzymujący się ”). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XVIII sesji był dostępny w Biurze Rady oraz był wyłożony 
przed sesją. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do protokołu. Nikt 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania protokołu z XVIII sesji. 
Protokół  z  XVIII sesji został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie. ( 14 głosów „za”).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych

Na  wstępie  głos  zabrała  radna  –Iwona  Sobania  i  zadała  pytanie,  czy  istnieje  prawna 
możliwość  odpracowania  należnego  podatku.  Powyższe  zapytanie  podyktowane  jest 
umorzeniem podatku  za  2011r.  jednemu  z  rolników we  wsi  Roszkowice.  Następnie  głos 
zabrał Radny – Władysław Buła i powrócił do tematu budowy chodnika we wsi Kochłowice.  
I  tak,  wg.  opinii  Radnego  –Władysława  Buły  od  początku  do  końca  był  okłamywany 
w  sprawie  pseudo  chodnika.  Powodem  takiego  stwierdzenia,  jest  opinia  Komendy 
Powiatowej  Policji w Kluczborku, na temat białego pasa wymalowanego na jezdni, w postaci 
oznakowania poziomego we wsi Kochłowice. Powyższe rozwiązanie techniczne zastosowane 
na  omawianej  drodze,  nie  spełnia  wymogów  chodnika,  a  tylko  i  wyłącznie  pobocza 
utwardzonego. Kończąc wypowiedz Radny – Władysław Buła zadał pytanie, jak to się ma do 
wypowiedzi Pana Starosty Kluczborskiego na sesji Rady dnia 30.03.2010r. I tak, Pan Starosta 
oświadczył,  że omawiana droga będzie poszerzona,  a ciąg rowerowo – pieszy oddzielony 
będzie zatopionymi w asfalcie odblaskami. Na koniec Radny – Władysław Buła skierował 
zapytanie do Przewodniczącego Rady Powiatu, gdzie się podział ten obiecany, przez Pana 
Starostę chodnik dla mieszkańców wsi Kochłowice. 

Przed zaopiniowaniem omawianych projektów uchwał, na salę obrad przybyła Radna –Róża 
Kaniewska, w związku z powyższym w dalszej części Rada obradowała w 15 – osobowym 
składzie. 



Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  programu 
współpracy  Gminy  Byczyna  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012  ( druk nr 145 ). Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona na druku nr 145 
w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  Gminy  Byczyna  z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2012 ( druk nr 145 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  (dot. 
uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 30.11.2011r, druk nr 146). Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 146 w sprawie uchylenia 
uchwały  (dot.  uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 30.11.2011r, druk nr 146), została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (   dot. 
zaciągnięcia pożyczki i kredytu,  druk nr 147 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  147  w  sprawie  zmiany 
uchwały (  dot. zaciągnięcia pożyczki i kredytu ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów „za”).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk  nr  148  ).  Przewodniczący  Rady zaprosił  do  dyskusji 
w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  148 w sprawie  udzielenia 
pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk  nr  148  ),  została  podjęta  przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk  nr  149  ).  Przewodniczący  Rady zaprosił  do  dyskusji 
w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  149 w sprawie  udzielenia 
pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk  nr  149  ),  została  podjęta  przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”).

f) Przed zaopiniowaniem omawianych projektów uchwał na drukach nr 150 i 151 Skarbnik 
Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011 – 2025 i zmianach w budżecie gminy na 
2012  rok.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  omówił  kwestię  dot.  zagrodowych  oczyszczalni 
ścieków.  I  tak,  do  programu  zagrodowych  oczyszczalni  ścieków  zostały  wytypowane 



następujące wioski : Kochłowice, Jakubowice, Miechowa, Janówka i Kostów. Kontynuując 
wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że są to wioski  najdalej oddalone od Byczyny. 
Powyższe  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  wspólnie  z  Wojewódzkim  Funduszem 
Ochrony  Środowiska.  Z  kolei  Radna-  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  czy  każdy 
z mieszkańców wymienionych wsi będzie miał możliwość podłączenia się do tej oczyszczalni 
i jaki będzie koszt tego rozwiązania. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że każdy będzie miał 
możliwość  podłączenia  się  do  omawianych  oczyszczalni,  a  koszt  przyłącza  skalkulowany 
będzie  dopiero  w  trakcie  realizacji.  Jednocześnie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował 
zebranym, że w/w oczyszczalnie ścieków realizowane będą na zasadzie zaprojektuj i wykonaj 
tj.  firma,  która  zaprojektuje  będzie  równocześnie  wykonawcą  danego  przedsięwzięcia. 
Kończąc wypowiedz Burmistrz Byczyny wyraził bardzo poważne obawy dot.  uczestniczenia 
mieszkańców w/w wsi w danym projekcie. I tak, w chwili obecnej mamy bardzo duży opór, 
ze  strony  mieszkańców  wsi  Roszkowice  w  kwestii  dobrowolnego  podłączenia  się  do 
kanalizacji  sanitarnej  i  uiszczenia wymaganej  opłaty przyłączeniowej.  Na koniec Radny – 
Zdzisław Biliński zwrócił uwagę na brak tożsamości zapisów zawartych w proponowanych 
zmianach w budżecie gminy na 2012r. Mianowicie, w § 3, dział 710 mowa jest o wykonaniu 
planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w uzasadnieniu mowa jest o wykonaniu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 
chodzi o to samo zadanie,  a różnica w zapisach spowodowana jest  specyfiką terminologii 
budżetowej. Następnie Radny – Zdzisław Biliński zadał kolejne pytanie, jakiego terenu dot. 
przedmiotowa  zmiana  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że przedmiotowa zmiana dot. terenu gminy Byczyna. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  projektu  zmiany 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2011 –  2025 (druk nr  150 ).  
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 150 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2011 – 2025 została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów (13 
głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 151 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji  w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 151 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
( druk nr 151 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa 
w ramach projektu pt. „ Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych 
usług”,  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet:  V Dobre  rządzenie, 
Działanie 5.2 Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji  w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Na wstępie głos zabrała Radna – Róża Kaniewska i stwierdziła,  żeby przybliżyć 
zakres  przedmiotowego projektu uchwały . Następnie Sekretarz Gminy zdefiniował zakres 
przedmiotowego projektu uchwały. Na koniec Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że 



w/w  projekt  nie  wymaga  wkładu  własnego  i  będzie  w  100%  refundowany.  Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 152 w 
sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. „Wzrost kompetencji urzędników 
dla poprawy jakości świadczonych usług”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2  ( druk nr 152 ), została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „ za”).

Ad.7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i wypowiedział się na temat umorzeń – zwolnień 
podatkowych.  I  tak,  mieszkaniec  Roszkowici  nie  miał  de  facto  umorzonego  podatku,  po 
prostu odpracował należny podatek. Do chwili uruchomienia specjalnego funduszu na umowy 
– zlecenia,  nie  będzie  możliwości  prawnych  umarzania  należnego  podatku.  W momencie 
zabezpieczenia  powyższych  środków  na  osobnym  subkoncie,  takie  rozwiązanie  będzie 
możliwe w realizacji.  Z kolei  Radna – Iwona Sobania dopowiedziała,  że w jej  rejonie są 
również osoby, które by się kwalifikowały pod w/w rozwiązanie dot. umorzeń podatkowych. 
Osoby, o których wspomniała Radna –Iwona Sobania bardzo angażują się  na rzecz lokalnej 
społeczności,  poprzez wykonywanie różnego rodzaju prac. Kończąc zagadnienie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że do momentu uruchomienia dodatkowych mechanizmów w tej kwestii, 
umorzenia należnego podatku, nie będą technicznie i prawnie  możliwe. Następnie głos zabrał 
Pan Władysław Zawadzki – Przewodniczący Rady Powiatu w kwestii budowy chodnika we 
wsi  Kochłowice.  I  tak,  Pan  Władysław  Zawadzki  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu 
stwierdził, że w/w droga realizowana była zgodnie z obowiązującym projektem technicznym, 
po  drugie  w trakcie  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  był  Przewodniczącym 
Rady  Powiatu.  Kończąc  wypowiedź   Pan  Władysław  Zawadzki  –  Przewodniczący  Rady 
Powiatu stwierdził,  że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na jakiekolwiek rozwiązania 
w tej  sprawie,  ze względu na bardzo trudną sytuacje  finansową Powiatu Kluczborskiego. 
Następnie  Sekretarz  Gminy  zaprosił  Radnego  –  Władysława  Bułę  na  posiedzenie  Rady 
Powiatu w dniu 02.02.2012r, o godz. 12 00. Powyższe zaproszenie podyktowane jest tym, że 
Rada Gminy nie jest władna w tej materii, a tylko i wyłącznie Rada Powiatu. Następnie Pan 
Władysław  Zawadzki  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu  ponowił  zaproszenie  Radnego  – 
Władysława Bułę na posiedzenie Rady Powiatu,  jak również przyznał,  że znał stanowiska 
Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w sprawie omawianego chodnika. Z kolei Rady –
Władysław  Buła  stwierdził,  że  przedmiotowe  stanowisko  Komendy  Powiatowej  Policji 
prześle  Panu Staroście.  Kontynuując  wypowiedź  Radny –  Władysław Buła  stwierdził,  że 
mieszkańcy  wsi  Kochłowice  od  początku  do  końca  byli  okłamywani  w  sprawie  pseudo 
chodnika.  Kończąc  Radny  –Władysław  Buła  stwierdził.  że  mieszkańcy  wsi  Kochłowice 
zapytają wszystkie zainteresowane strony, dlaczego byli w tej kwestii okłamywani.    

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania. 

Na wstępie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny Jacek Kulisiński odczytał protokół 
nr 28/12 , z dnia 16.01.2012r. w sprawie : kontroli zasadności skargi Państwa Kondrackich na 
działalność  Burmistrza  Byczyny.  Z  treści  odczytanego  protokołu  wynikało  w  sposób 



jednoznaczny, że skarga Państwa Kondrackich dot. sprzedaży części działki nr 775/3, k.m.10 
( droga publiczna ) jest bezzasadna. Następnie Radny – Zdzisław Biliński zadał pytanie, czy 
teren  o  którym  rozmawiamy,  ma  aktualny  plan  zagospodarowania  przestrzennego. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował 
przyjęcie  protokołu nr  28/12, z  dnia 16.01.2012r,  Komisji  Rewizyjnej  w sprawie uznania 
skargi  Państwa  Kondrackich  za  bezzasadną.  Stanowisko  Komisji  Rewizyjnej  zawarte 
w protokole Nr 28/12, z dnia 16.01.2012r w sprawie uznania skargi Państwa Kondrackich za 
bezzasadne, zostało przez Radnych przyjęte zwykłą większością głosów ( 9 głosów „za” , 
6  głosów  „wstrzymujący  się”  ).  Następnie  Radna  –  Jolanta  Rudziewicz  powróciła  do 
wcześniej omawianego projektu uchwały na druku nr 149, w sprawie w sprawie udzielenia 
pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  dot.  zakupu  szczepionek  przeciwko 
meningokokom ).Mianowicie, Radna – Jolanta Rudziewicz zadała pytanie, czy w/w projekcie 
uchwały nie winne być wykazane takie dane jak : ilość dzieci objętych tym obowiązkiem 
i cenie danej szczepionki. Sekretarz Gminy odpowiedział, że omawiane  dane wykazane będą 
w  sprawozdaniu  z  wykonania  zestawienia.  Kończąc  wypowiedz  Sekretarz  Gminy 
zakomunikował, że w/w program obejmuje rocznie średnio ok. 100 dzieci w danym roczniku. 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu – Władysław Zawadzki zakomunikował, że nigdy 
nie skłamał Radnego – Władysława Bułę w sprawie budowy chodnika. Kończąc wypowiedz  
Przewodniczący  Rady  Powiatu  –  Władysław  Zawadzki  zakomunikował,  że  w  sprawie 
spornego chodnika we wsi  Kochłowice,  w najbliższym czasie  nic  się  nie  zmieni.  Z kolei 
Radny – Władysław Buła stwierdził, że na ostatniej sesji Pan Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że w przypadku spełnienia warunków podobnych do Biskupic, chodnik we wsi Kochłowice 
realizowany  będzie,  na  podobnych  zasadach  jak  w  Biskupicach.  Burmistrz  Byczyny 
dopowiedział, pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela omawianej drogi. Następnie 
Radna –  Róża  Kaniewska zadała  pytanie,  dlaczego  niektórzy  Radni  głosowali  przeciwko 
przejęciu  wcześniej  omawianego  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  nr  28/12,  z  dnia 
16.01.2012r. w sprawie uznania skargi Państwa Kondrackich za bezzasadną. Z kolei Radny –
Władysław  Buła  stwierdził,  że  jego  skromnym  zdaniem  omawiana  działka  winna  być 
sprzedana i nie było by problemu. Następnie Radna –Iwona Sobania wyjaśniła, dlaczego się 
wstrzymała  w sprawie  w/w głosowania.  Mianowice,  powodem takiego postępowania,  jest 
niesprawdzona informacja  dot.  rzekomej  sprzedaży podobnej  drogi  na  terenie  g.Byczyna. 
Kończąc wypowiedz  Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że jeśli to prawda, to oczywiście 
będzie przeciw. Następnie głos zabrał Rady – Adam Radom i wytłumaczył powody swojego 
sprzeciwu. I tak, Radny – Adam Radom stwierdził,  że powodem jego sprzeciwu, są błędy 
proceduralne popełniane w sprawie rozpatrywania skarg. Kończąc wypowiedz Radny – Adam 
Radom  stwierdził,  że  każde  rozpatrzenie  skargi  winno  być  przygotowane  z  pewnym 
wyprzedzeniem czasowym i w formie uchwały. Następnie głos zabrał sołtys wsi Jakubowice 
– Pan Jerzy Pluta i przypomniał  starą nie załatwioną  sprawę dot.  zamontowania znaków 
drogowych na drodze we wsi Jakubowice. Kończąc wypowiedz  sołtys wsi Jakubowice – Pan 
Jerzy Pluta stwierdził,  że jak droga we wsi Kochłowice nikomu nie pasuje, to on chętnie 
przeniesie ją do Jakubowic. Następnie Radny –Adam Radom powrócił do sprawy parkowania 
pojazdów  przed  sklepem EKO w m.Byczyna.  Mianowicie,  do  dnia  dzisiejszego,  nie  ma 
żadnej poprawy w tym zakresie, każdy parkuje tak, jak mu się podoba. Następną poruszoną 
sprawa przez Radnego –Adama Radoma była sprawa remontu drogi dojazdowej na zalew 
Brzózki.  W chwili  obecnej  są  sprzyjające  warunki,  ku  temu,  żeby  przedmiotowy remont 
przeprowadzić.  Ostatnią  poruszoną sprawą przez  Radnego -  Adama Radoma była  sprawa 
ustosunkowania się Pani Iwony Jurczyk - Prezesa Samodzielnej – Miejsko – Gminnej Spółki 
Wodnej  w  Byczynie,  w  sprawie  nie  wypłaconych  zobowiązań  finansowych  wobec 



usługodawców. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że w chwili obecnej jest zwożony 
materiał potrzebny do łatania dziur – żużel i w najbliższym czasie droga dojazdowa na zalew 
Brzózki będzie połatana. Pani Iwony Jurczyk - Prezes Samodzielnej – Miejsko – Gminnej 
Spółki  Wodnej  w  Byczynie  odpowiedziała,  że  w  miarę  sukcesywnego  wpływu  środków 
finansowych, wszystkie zaległości płatnicze będą realizowane. Wszystkie zaległości płatnicze 
będą  uregulowane  do pierwszych  dni  marca  br.  Następnie  Radna –Iwona Sobania  zadała 
pytanie, czy sporna sprawa we wsi Pogorzałka polegająca na nieprawidłowym odwodnieniu 
terenu,  została  w jakiś  sposób  rozwiązana.  Pani  Iwona  Jurczyk  -  Prezes  Samodzielnej  – 
Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Byczynie odpowiedziała, że sprawa Pogorzałki będzie 
zrealizowana,w przypadku pozytywnego zaakceptowania przez Walne Zebranie Samodzielnej 
– Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Byczynie, w chwili obecnej czekamy na wniosek  w 
sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Z kolei Radny –Sławomir Nędza zadał 
pytanie,  dlaczego  rów  w  Ciecierzynie  nie  został  wykonany,  poniekąd  wiadomo,  że  w/w 
przedsięwzięcie  było wykazane w planie na 2011r. Pani Iwona Jurczyk odpowiedziała,  że 
powodem  nie  wykonania  omawianego  przedsięwzięcia,  był  brak  środków  finansowych 
spowodowany zaległościami płatniczymi wobec SMGSW w Byczynie. Kończąc wypowiedz 
Pani  Iwona Jurczyk  odpowiedziała,  że  zadania  nie  wykonane  w danym roku,  automatem 
przechodzą na przyszły rok. Z kolei Radna –Róża Kaniewska powróciła do tematu budowy 
drogi  we  wsi  Kochłowice  i  zadała  pytanie,  czy  naprawdę  ten  sporny  chodnik  miał  być 
wykonany  podobnie  w  jak  w  Biskupicach,  czy  tylko  miał  być  wykonany  w  postaci 
poziomego oznakowania. Kończąc wypowiedz Radna –Róża Kaniewska stwierdziła, że wg. 
jej  skromnej  osoby,  cała  ta  droga  jest  wielkim bublem.  W odpowiedzi  Sekretarz  Gminy 
stwierdził, że przy planowaniu i wykonywaniu dok. technicznej omawianego odcinka drogi, 
nigdy nie był planowany chodnik, podobnie jak w pozostałych miejscowościach omawianego 
odcinka drogi. Kończąc wypowiedz Sekretarz Gminy stwierdził, że budowa chodnika w tych 
trzech miejscowościach,  kształtowała by się na poziomie ok.  660 tys.zł.  Z kolei  Radny –
Władysław  Buła  odczytał  pismo  od  Wojewody  Opolskiego,  z  treści  omawianego  pisma 
wynikało, że realizacja przedmiotowego chodnika we wsi Kochłowice kosztowała by ok.350 
tys.zł., a nie ok.660 tys.zł. Sekretarz Gminy sprostował wypowiedź poprzednika i stwierdził, 
że  przedstawiając  kwotę  660  tys.zł  miał  na  myśli  realizację  chodnika  w  trzech 
miejscowościach,  a nie tylko w Kochłowicach.  Następnie głos zabrał  Zdzisław Comporek 
i stwierdził, że osobiście na tej sali słyszał, jak Burmistrz Byczyny zapewniał zebranych, że 
w  Kochłowicach  będzie  podobny  chodnik  jak  w  Biskupicach.  Natomiast  w  pozostałych 
dwóch miejscowościach takiego chodnika nie będzie. Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław 
Comporek nawiązując do wypowiedzi  sołtysa  wsi  Jakubowice  zasugerował,  aby podobny 
znak dot. dopuszczalnej ładowności pojazdów ustawić również na drodze zjazdowej od strony 
Jakubowic.  Kończąc  wypowiedz  Pan  Zdzisław  Comporek  nawiązując  po  raz  kolejny  do 
wypowiedzi Pana Jerzego Pluty w sprawie przeniesienia drogi  z Kochłowic do Jakubowic, 
stwierdził, że dobrze, ale  z takim samym natężeniem ruchu. Z kolei sołtys wsi Jakubowice – 
Pan  Jerzy  Pluta  zaprosił  Pana  Zdzisława  Comporka  do  Jakubowic,  w  momencie  kiedy 
w m.Byczyna czynna jest waga. W danej chwili jest bardzo duże natężeniu ruchu, a droga we 
wsi  Jakubowice  jest  naprawdę  wąska,  w  ogóle  nie  przygotowana  na  taki  tonaż 
przejeżdżających  pojazdów.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Jerzy  Pluta,  zapytał  czy  ktoś 
kiedykolwiek  robił  badana  przepustowości  wiejskich  chodników.  Niejednokrotnie 
wybudowane są z czystej głupoty, a finał jest zwykle taki, że nikt tym chodnikiem nie chodzi, 
a w rezultacie nie ma  kto ich odchwaszczać. Następnie Radny – Władysław Buła stwierdził, 
że mimo wszystko chodnik we wsi Kochłowice jest nader potrzebny, a argumentacja Pana 
Jerzego Pluty w ogóle do niego nie trafia, jest wręcz populistyczna.    



Ad.10. Komunikaty 

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  przypomniał  zebranym  o  obowiązku  podpisania  listy 
obecności.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  sołtysów  o  odbiór  obwieszczeń 
dot. kwalifikacji wojskowej. Na koniec Przewodniczący Rady zakomunikował, że po odbytej 
sesji,  odbędzie  się  krótkie  zebranie  sołtysów celem ustalenia  miejsca  wyjazdu.  Następnie 
Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że g.Byczyna wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Tarcza  została  wytypowana  spośród  150  gmin  jako  jedna  z  16  gmin  nominowanych  do 
nagrody pod patronatem Prezydenta RP pn. „ Super samorząd 2011 ”. Kończąc wypowiedz 
Burmistrz Byczyny wyraził słowa uznania  w stosunku do patronów projektu tj. Pani Karoliny 
Kryściak i Pana Marka Mendla. 

Ad.11. Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XIX 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

                                                                                              Grzegorz Kapica 

 Protokołował: Marek Rychlicki
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