
                                                           Protokół Nr XX/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 21.02.2012
                                                          ( godz. 14 00 – 1520 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XX sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica który przywitał  Z – cę  Burmistrza Byczyny - Panią  Ewę Bartosiewicz, Skarbnik , 
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 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 Pani Burmistrz chce wnieść zmiany do 
porządku  obrad.  Następnie  Pani  Burmistrz  zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad 
o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 160. Przedmiotowy projekt uchwały na druku nr 
160  winien  być  rozpatrywany  przed  projektami  uchwał  na  drukach  o  nr  154  i  155. 
Kontynuując wypowiedz Pani Burmistrz zaproponowała wycofanie dwóch projektów uchwał 
na  drukach  o  nr  158  i  159.  Przedmiotowe  projekty  uchwał  dot.  zamiaru  przekształcenia 
Publicznego  Przedszkola  w  Byczynie  i  zamiaru  likwidacji  Szkoły  Podstawowej 
w  Roszkowicach.  Wycofanie  powyższych  projektów  uchwal  podyktowane  jest  złożonym 
oświadczeniem  Pani  Anny  Nogi  –  Dyrektora  PSP  w  Roszkowicach,  w  sprawie  chęci 
nauczania  języka  mniejszości  tj.  niemieckiego  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej 
w  Roszkowicach.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  zmiany 
porządku obrad,  w postaci  uzupełnienia  porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na 
druku  nr  160,  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  dla  Komendy  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Zmiana porządku obrad, w postaci uzupełnienia 
porządku  obrad  o  dodatkowy  projekt  uchwały  na  druku  nr  160,  w  sprawie  przekazania 
środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, 
została  podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”).  Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił  do przegłosowania zmiany porządku obrad, w postaci  wycofania  projektu 
uchwały  na  druku  nr  158  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Publicznego  Przedszkola 
w Byczynie. Zmiana porządku obrad w postaci wycofania projektu uchwały na druku nr 158, 
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Byczynie, nie została podjęta 
przez Radnych zwykłą większością głosów ( 13 głosów „ przeciw”, 2 głosy „ wstrzymujące 
się ”).  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zmiany porządku obrad 
w  postaci  wycofania  projektu  uchwały  na  druku  nr  159,  w  sprawie  zamiaru  likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ).  Zmiana porządku obrad 
w  postaci  wycofania  projektu  uchwały  na  druku  nr  159,  w  sprawie  zamiaru  likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ), nie została podjęta przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 13 głosów „ przeciw”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”) 
Na koniec powyższych zmian Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania nowego 



porządku  obrad  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami.  Nowy  porządek  obrad  został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie  (15 głosów „za”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Nowe szanse
               - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój 
               wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
               edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
               w systemie oświaty: Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
               z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
               edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( druk nr 153 ), 
           b) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 154 ),
           c) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 155 ),
           d) planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. ( druk nr 156 ),
           e) planu pracy Komisji Rady na 2012r. ( druk nr 157 ),
           f) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Byczynie ( druk nr 158 ),
           g) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ).
      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  XIX sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Nowe szanse
               - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój 
               wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
               edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
               w systemie oświaty: Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
               z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
               edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( druk nr 153 ), 



           b) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
               Pożarnej w Kluczborku ( druk nr 160 ),
           c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 154 ),
           d) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 155 ),
           e) planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. ( druk nr 156 ),
           f) planu pracy Komisji Rady na 2012r. ( druk nr 157 ),
           g) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Byczynie ( druk nr 158 ),
           h) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ).
      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 
Radna  –  Iwona  Sobania.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15 
głosów „za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji

Przewodniczący  Rady zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  XIX sesji  Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XIX 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 XIX sesji. 
Protokół  z  XIX sesji został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie. ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych

Na wstępie  głos zabrała  Radna – Róża Kaniewska i zadała  pytanie,  dlaczego budżet PSP 
w Roszkowicach, został pomniejszony o kwotę 5 tys.zł. Kończąc Radna – Róża Kaniewska 
stwierdziła, że dokładnie taką kwotę przekazała Rada Sołecka na rzecz szkoły. Następnie głos 
zabrał  Radny  –  Władysław  Buła  i  powrócił  do  tematu  zebrania  wiejskiego  we  wsi 
Kochłowice  dot.  realizacji  przydomowych  oczyszczalni  ścieków. Kontynuując  wypowiedz 
Radny – Władysław Buła stwierdził, że mieszkańcy wsi Kochłowice wstępnie wyrazili zgodę, 
na takie  rozwiązanie.  Jednak, po głębszym zastanowieniu  i  przeanalizowaniu  powyższego 
zagadnienia  mieszkańcy  wsi  Kochłowice,  nieznacznie  zmieli  zdanie  w  tym  zakresie. 
Mianowice,  powyższe  przedsięwzięcie,  może  być  realizowane,  ale  pod  warunkiem 
zarurowania przydrożnych rowów. Na koniec Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie,  jakie 
działania  czyni  tut.  urząd  w  zakresie  szukania  oszczędności.  Powyższe  zapytanie 
podyktowane jest jej osobistym odczuciem, że szukamy oszczędności, za wszelką cenę, ale 
tylko i wyłącznie w oświacie, poprzez zamykanie małych wiejskich szkół. 



Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Byczyna 
do realizacji projektu pod nazwą : Nowe szanse- edukacja w szkołach podstawowych Gminy 
Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. 
Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych 
świadczonych  w systemie  oświaty:  Podziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  (  druk  nr  153  ), 
Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały. 
Na wstępie głos zabrała Pani Burmistrz i pokrótce omówiła zakres przedmiotowego projektu 
uchwały. Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona 
na druku nr 153 w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : 
Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty: 
Podziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym 
dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  (  druk  nr  153  ),  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków 
finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ( druk nr 
160 ).  Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 160 w sprawie  przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ( druk nr 160 ), została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

c)  Przed  zaopiniowaniem  omawianych  projektów uchwał  na  drukach  nr  154  i  155  Z-ca 
Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane  zmiany 
w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2011  –  2025  i  zmiany 
w budżecie gminy na 2012 rok. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 
( druk nr 154 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji  w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Na wstępie  głos  zabrał  Radny – Zdzisław Biliński  i  zakomunikował  zebranym, 
dlaczego będzie głosować przeciw omawianemu projektowi uchwały. Mianowice, powodem 
jego sprzeciwu, jest brak aprobaty na zadania wykazane w omawianym projekcie uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 154  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-
2025 ( druk nr 154 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 10 głosów 
„za”, 2 głosy „ przeciw ”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”).



d) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 155 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji  w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 155 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
( druk nr 155 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 10 głosów „za”, 
2 głosy „ przeciw ”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 
2012r. ( druk nr 156 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 156 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2012r., 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady na 
2012r. ( druk nr 157 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 157 w sprawie planu pracy Komisji  Rady na 2012r., 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia 
Publicznego  Przedszkola  w Byczynie  (  druk  nr  158 ).  Przewodniczący  Rady zaprosił  do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 158 w sprawie zamiaru 
przekształcenia  Publicznego  Przedszkola  w  Byczynie,  nie  została  podjęta  przez  Radnych 
zwykłą większością głosów  ( 14 głosów „przeciw”, 1 głos „ wstrzymujący się ”). 

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Roszkowicach (  druk nr 159 ).  Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwał. Na wstępie głos zabrała Radna – Iwona 
Sobania i ustosunkowała się do omawianego projektu uchwały na druku nr 159. Mianowicie, 
Radna-  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  od  początku  była  przeciwna  rozpatrywaniu 
omawianego projektu uchwały.  I tak,  z treści  pisma Pani Dyrektor  PSP w Roszkowicach, 
złożonego w dniu wczorajszym w tut. urzędzie, wynika w sposób jednoznaczny, ze nauczanie 
języka mniejszości tj.  języka niemieckiego zwiększy subwencję oświatową dla Roszkowic 
o kwotę 434 tys.zł.  W związku z powyższym,  budżet  gminy będzie  w znacznym stopniu 
odciążony o tą kwotę. Zwiększenie budżetu PSP w Roszkowicach, poprzez takie rozwiązanie, 
w sumie nie rozwiązuje tematu. Następnie Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że problem 
w systemie oświaty na terenie naszej gminy istnieje i należałoby go, w sposób konstruktywny, 
w  najbliższym  czasie  rozwiązać,  ale  po  głębszej  analizie  omawianego  zagadnienia. 
W  związku  z  powyższym,   podtrzymuje  swoje  wcześniejsze  stanowisko,  w  sprawie 
wycofania  omawianego projektu uchwały. Z kolei Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że 
w chwili  obecnej,  nie  jest  problemem nauczanie  języka  mniejszości,  ale  kwestia  zamysłu 
zamknięcia PSP w Roszkowicach. Kończąc Radna – Róża Kaniewska zakomunikowała, że 
orientowała się w powyższej sprawie, w gminach ościennych i nigdzie nie zamykają, takich 



szkół jak w Roszkowicach.  Następnie Radna –Róża Kaniewska stwierdziła,  że Pani Anna 
Noga znalazła  sposób, na pozyskanie większej subwencji oświatowej i za to jest karcona, 
„o co chodzi, bo nie bardzo rozumiem”. Na koniec Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że 
PSP w Roszkowicach, nie może być prowadzona przez stowarzyszenie, ponieważ placówki 
oświatowe  do  70  uczniów,  mogą  być  prowadzone  przez  stowarzyszenie.  Na  takie 
stwierdzenie  Pani  Burmistrz  zakomunikowała  zebranym,  ze  każda  placówka  oświatowa, 
może być prowadzona przez stowarzyszenie, ale musi być poprzedzona procesem likwidacji, 
jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 70. Z kolei Radny –Adam Radom zadał pytanie, czy 
w  przypadku  nauczania  języka  mniejszości  tj.  niemieckiego,  PSP  w  Roszkowicach  jest 
przygotowana do tego zagadnienia kadrowo. W odpowiedzi Pani Burmistrz odpowiedziała, że 
w przypadku pozytywnego zarejestrowania języka mniejszości tj. języka niemieckiego, Pani 
Dyrektor  będzie  musiała  zapewnić  odpowiednie  zabezpieczenie  kadrowe,  ponieważ 
relatywnie  zwiększy  się  ilość  godzin  danego  języka.  Z  kolei  Radna  –Róża  Kaniewska 
zaproponowała zakończenie  dyskusji  nad tym tematem dot. nauczania  języka mniejszości, 
z automatycznym przejściem do głosowania w w/w sprawie. Następnie głos zabrał sołtys wsi 
Pogorzałka  i  zadał  pytanie,  w  jaki  sposób  będzie  oceniany  na  świadectwie  w/w  język 
mniejszości. Pani Burmistrz odpowiedziała, że normalnie, tak jak każdy inny przedmiot, pod 
warunkiem złożenia przez rodzica odpowiedniego oświadczenia. Następnie głos zabrała Pani 
Anna  Noga  –  Dyrektor  PSP  w  Roszkowicach   i  stwierdziła,  że  wprowadzenie  języka 
niemieckiego  do  jej  placówki,  nie  jest  żadna  próbą  germanizacji  lokalnej  społeczności. 
Kontynuując wypowiedź Pani  Anna Noga stwierdziła, że nauczanie języka mniejszości, nie 
jest  równoznaczne  z  przynależnością  do  mniejszości  niemieckiej.  Wprowadzenie  języka 
mniejszości,  musi  być  poprzedzone  stosownym  wnioskiem  –  oświadczeniem,  że  strony 
rodzica danego dziecka, konsekwencją takiego rozwiązania, będzie zwiększona ilość godzin 
języka  mniejszości,  jak  również  język  niemiecki  stanie  się  automatycznie  językiem 
narodowym danej mniejszości. Kończąc wypowiedz Pani Anna Noga  stwierdziła, że równie 
dobrze,  można  by  wprowadzić  naukę  języka  mniejszości  ormiańskiej  lub  czeskiej.  Taka 
sytuacja  miałaby  miejsce,  w  przypadku  złożenia  siedmiu  deklaracji  –  oświadczeń,  przez 
rodziców w danej placówce oświatowej. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że 
wprowadzenie języka mniejszości narodowej do danej placówki oświatowej, jest obciążone 
pewnymi wymogami prawnymi i formalnymi. I tak, nauczanie języka mniejszości, musi być 
powiązane z częstymi kontaktami i utożsamianiem się z daną mniejszością,. Kolejnym bardzo 
ważnym argumentem w zakresie  nauczania  języka  mniejszości,  w tym przypadku  języka 
niemieckiego,  jest  następujący  fakt,  język  niemiecki,  nie  będzie  językiem  obcym  na 
świadectwie, a tylko i wyłącznie językiem ojczystym. Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że 
nie byłoby tego tematu,  w przypadku wycofania omawianego projektu uchwały,  ale skoro 
trafił pod obrady Wysokiej Rady, to dany temat, należy bardzo skrupulatnie przeanalizować 
i przedyskutować. Następnie Pani Burmistrz chciała uzupełnić wypowiedz poprzedniczki, co 
spotkało się z bardzo ostrą krytyką ze strony Radnej –Róży Kaniewskiej. Mianowicie, Radna 
–Róża Kaniewska, po raz kolejny zaapelowała o zaprzestanie wszelakiej dyskusji na ten temat 
i niezwłocznym przejściem do przegłosowania omawianego projektu uchwały na druku nr 
159.  W związku, z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała 
przedstawiona na druku nr 159 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Roszkowicach ( druk nr 159 ), nie została podjęta przez Radnych ( 15 głosów „przeciw”). 



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

Na  wstępie  głos  zabrała  Pani  Burmistrz  i  przyznała  rację  Radnej  –  Róży  Kaniewskiej 
w sprawie uszczuplenia budżetu PSP w Roszkowicach na kwotę 5 tys.zł.. I tak, w ślad za tym 
posunięciem Pani Anna Noga – Dyrektor PSP w Roszkowicach napisała stosowne podanie do 
Burmistrza Byczyny,  w sprawie zwrotu tej  kwoty.  Powyższe podanie,  jest już praktycznie 
rozpatrzone przez Pana Burmistrza, w przypadku pojawienia się wolnych środków, powyższa 
kwota,  na  pewno  zostanie  zwrócona  PSP  w  Roszkowicach.Odnośnie  czynionych 
oszczędności w tut. urzędzie i jednostkach podległych Pani Burmistrz stwierdziła, że takowe 
są  na  bieżąco  realizowane,  chociażby  poprzez  zwiększanie  zakresu  czynności,  bez 
dodatkowego uposażania i naboru pracowników. Następnie Pani Burmistrz ustosunkowała się 
do  zapytania  Radnego  –  Władysława  Buły,  w  sprawie  orurowania  przydrożnych  rowów 
w przypadku realizacji programu dot. przydomowych oczyszczalni ścieków. I tak, orurowanie 
przydrożnych  rowów  we  wsi  Kochłowice,  nie  wchodzi  w  ogóle  w  grę,  ponieważ 
przedmiotowy projekt tego zadania nie przewiduje. W odpowiedzi Radny – Władysław Buła 
stwierdził,  że  w  przypadku  nie  orurowania  przydrożnych  rowów  we  wsi  Kochłowice, 
realizacja  powyższego  przedsięwzięcia  stanie  pod  znakiem  zapytania,  z  powodu  bardzo 
czynnego  oporu  lokalnej  społeczności.  Kończąc  wypowiedz  Radny  –  Władysław  Buła 
stwierdził,  „  to  może by warto w takim przypadku rozważyć  możliwość  podłączenia  wsi 
Kochłowice do istniejącej oczyszczalni  ścieków we wsi Biskupice”.  Następnie głos zabrał 
sołtys wsi Kochłowice Pan - Arkadiusz Ostrowski i stwierdził, że w przypadku nie wykonania 
orurowania przydrożnych rowów, przedmiotowa inwestycja spali na panewce. Powodem, tak 
radykalnego  stwierdzenia,  są  bardzo  duże  obawy  natury  technicznej  mieszkańców  wsi 
Kochłowice. Mianowicie, w dniu dzisiejszym po roztopach przydrożne rowy są pełne wody 
i  na  niektórych  posesjach  wystąpiły  lokalne  podtopienia.  Kończąc  wypowiedz  sołtys  wsi 
Kochłowice  Pan  -  Arkadiusz  Ostrowski  stwierdził,  że  nie  wyobraża  sobie  podłączenia 
przydomowych oczyszczalni ścieków do tych lokalnych rowów, bez odpływu i uprzedniego 
orurowania. Z kolei Radna –Iwona Sobania zwróciła uwagę zebranych na palący temat dot. 
utylizacji eternitu na terenie gminy. I tak, nie jedną osobę stać by było na zmianę pokrycia 
dachowego,  ale  na  przeszkodzie  stoi  bardzo  droga  utylizacja  przedmiotowego  eternitu. 
Kończąc wypowiedz Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że warto by było zastanowić się nad 
jakimś porządnym projektem unijnym w tym zakresie. Przewodniczący Rady stwierdził, że 
z  tym akurat  tematem,  nie  będzie  problemu,  ponieważ jest  dużo publikacji  na temat,  jak 
również audycji radiowych i telewizyjnych. 

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania. 

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  odczytał  petycje  mieszkańców  Byczyny  w  sprawie 
ewentualnej zabudowy działki gruntowej zlokalizowanej w m.Byczyna, między ul.Kościelna, 
Okrężna  i  Szpitalna.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  wyjaśnienie  treści 
przedmiotowej  petycji,  oraz  uchylenia  ewentualnych  planów  związanych  z  tym  terenem. 
W  odpowiedzi  Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  taki  protest  wpłynął  do  tut.  urzędu, 
a przedmiotowa działka, jak pozostałe skwerki w Byczynie przewidziana jest pod zabudowę. 



W związku z tym , że działka o której mowa znajduje się w strefie „A” tj. ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, wszelka zabudowa będzie wymagać zgody WKZ w Opolu. Kończąc Pani 
Burmistrz stwierdziła, że sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego i praktycznie 
każdy może wziąć udział  w tym przetargu,  chociażby osoby wnoszące protest  w sprawie 
ewentualnego zbycia przedmiotowej nieruchomości. Następnie głos zabrała Radna –Urszula 
Bilińska i zadała pytanie, jaka zabudowa planowana jest na omawianym terenie i pod jaką 
inwestycję  geodeta  wydzielał  daną  działkę  gruntową.  W  odpowiedzi  Pani  Burmistrz 
stwierdziła,  że  geodeta  wydzielał  omawiany  teren  na  zlecenie  tut.  urzędu,  a  co  będzie 
zlokalizowane  na  tej  działce,  nie  potrafi  odpowiedzieć.  Po  zakończonych  czynnościach 
geodezyjnych, będzie ogłoszony przetarg nieograniczony na zbycie przedmiotowego terenu 
i dopiero przyszły nabywca zdradzi plany związane z daną nieruchomością. Z kolei Radny - 
Zdzisław Biliński zadał pytanie, jaką powierzchnię będzie miała nowo wydzielona działka. 
Pani  Burmistrz  odpowiedziała,  że  omawiana  działka  będzie  miała  powierzchnię  17 arów. 
Następnie głos zabrał Pan Wiesław Jurowicz – pracownik Referatu Budownictwa i podobnie 
jak Pani Burmistrz przedstawił zebranym, jakie rygory urbanistyczne będzie musiał spełnić 
przyszły nabywca przedmiotowej działki celem dokonania zabudowy. Z kolei Radny – Jan 
Romańczyk stwierdził, że czegoś w tym postępowaniu nie rozumie. Mianowicie, skoro gmina 
wydziela dany teren, to najprawdopodobniej, ma już osobę zainteresowaną danym terenem. 
Skoro tak jest,  kto to jest i  co planuje tam budować. Pan Wiesław Jurowicz – pracownik 
Referatu  Budownictwa  odpowiedział,  że  nie  wie,  kto  to  jest  i  co  planuje  budować  na 
omawianym terenie. Kontynuując wypowiedz Pan Wiesław Jurowicz – pracownik Referatu 
Budownictwa  stwierdził,  że  omawiany  teren,  był  dzielony  geodezyjnie  kompleksowo. 
Mianowicie,  10  arów  na  poprawę  warunków  zabudowy  nieruchomości  sąsiedniej  tj. 
nieruchomości  zabudowanych  położonych  przy  ul.  Kościelnej.  W  wyniku  tego  podziału, 
powstała również ta sporna 17 arowa działka. Następnie Radna – Urszula Bilińska wyraziła 
głębokie niezadowolenie na temat udzielanych wykładów z zakresu zabytkowej zabudowy 
miasta  i  wszelkiego  rodzaju  wymagalnych  uzgodnień  z  Wojewódzkim  Konserwatorem 
Zabytków. Mianowicie, Radna – Urszula Bilińska chciała uzyskać informację, kto zamierza 
kupić  w/w  teren  i  co  planuje  na  nim  wybudować.  Kończąc  Radna  –  Urszula  Bilińska 
zaapelowała  do  Burmistrza  Byczyny  o  wstrzymanie  wszelkich  działań  związanych  ze 
sprzedażą  przedmiotowej  działki,  a  jak zajdzie  taka  potrzeba,  to  Wysoka Rada na pewno 
wyrazi zgodę, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w/w terenu. Kontynuując 
wypowiedz  Radna  –Urszula  Bilińska  stwierdziła,  że  zabudowanie  omawianego  terenu, 
stworzy swoistą pustynie architektoniczną w tym rejonie. Na koniec Radna –Urszula Bilińska 
porosiła  Przewodniczącego  Rady,  o  odczytanie  złożonego  pisma  przez  Radnych  Rady 
Miejskiej  w  Byczynie  skierowanego  do  Burmistrza  Byczyny,  w  sprawie  wstrzymania 
wszelkich  działań  zmierzających  do  zbycia  i  ewentualnej  zabudowy omawianego  terenu. 
Po czym Przewodniczący Rady odczytał przedmiotowe pismo. Następnie Pani Burmistrz, po 
raz kolejny stwierdziła, że nie zna nabywcy przedmiotowej działki i naprawdę nie wie, co tam 
ma  powstać.  Kończąc  wypowiedz  Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  nie  ma  pewności,  czy 
Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  omawianego  terenu 
z  zabudowy.  Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  Powiatu  –  Pan  Władysław 
Zawadzki i stwierdził, że niektóre ubiegłoroczne rachunki w OSP Byczyna płacone były na 
początku br. W związku z powyższym, jaki jest stan finansów straży na dzień dzisiejszy, po 



uiszczeniu  starych  zaległości  płatniczych.  Kontynuując  wypowiedz  Przewodniczący  Rady 
Powiatu  –  Pan  Władysław  Zawadzki,  zadał  kolejne  pytanie,  ile  nowych  miejsc  pracy 
powstało w wyniku działalności inkubatora przedsiębiorczości na naszym terenie. Kończąc 
wypowiedz  Przewodniczący  Rady  Powiatu  –  Pan  Władysław  Zawadzki  stwierdził,  że 
osobiście, jest bardzo przeciwny likwidacji szkół wiejskich. Powodem takiego stwierdzenia, 
jest  następujący  fakt,  że  tam  gdzie  nie  ma  szkoły,  zamiera  życie.  W  odpowiedzi  Pani 
Burmistrz odpowiedziała, że ogółem budżet na ochronę przeciw pożarowa w 2012r wynosi 
ok.154 tys.zł.,  jaki procent, z tej kwoty został wykorzystany,  nie odpowiem, ponieważ nie 
posiadam w chwili obecnej takiej wiedzy. Odpowiadając, na drugie zapytanie Pani Burmistrz 
stwierdziła,  że w wyniku działalności inkubatora,  7 osób utworzyło Spółdzielnię Socjalną, 
a  38  osób uruchomiło  jednoosobową działalność  gospodarczą.  Następnie  głos  zabrał  Pan 
Marcin Juszczyk – Prezes Spółdzielni  Socjalnej  i  stwierdził,  że powyższe dane dot.  ilości 
powstałych  podmiotów  gospodarczych  są  niepełne,  ponieważ  nie  wszystkie  podmioty  są 
zarejestrowane i  działają  na naszym terenie.  Z kolei  sołtys  wsi Pszczonki  -  Pani  Elżbieta 
Ostrowska zgłosiła skandaliczne odśnieżanie drogi przebiegającej przez Pszczonki, w czasie 
ostatnich nawałnic śnieżnych. Mianowicie, droga w ogóle nie była przejezdna, a co za tym 
idzie,  okoliczni  mieszkańcy  mieli  problem  z  dotarciem  do  pracy,  jak  również  z  innymi 
potrzebami. W odpowiedzi Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to droga powiatowa 
i gmina,  nie może za ten incydent odpowiadać, podobnych przypadków na terenie gminy, 
w tym czasie, było znacznie więcej.  

Ad.10. Komunikaty 

Na wstępie głos zabrała Pani Burmistrz i poprosiła sołtysów o pozostanie na Sali, po odbytej 
sesji, celem omówienia pewnej sprawy. Następnie Pani Burmistrz poprosiła Panią Annę Noga 
– Dyrektora PSP w Roszkowicach, o zdementowanie następującej informacji, że tut. władze, 
nie  chciały przyjechać  na zebranie,  które  miało  miejsce  w PSP Roszkowice  w wiadomej 
sprawie. Z kolei  Pani Anna Noga – Dyrektor PSP w Roszkowicach i oświadczyła,  że nie 
prawdą jest, iż tut. włodarze nie chcieli przyjechać i uczestniczyć w w/w zebraniu, ponieważ 
nie zostali zaproszeni. Przedmiotowe zebranie zorganizowane było na prośbę rodziców, na 
powyższe  zebranie  nie  zostali  zaproszeni  również  nauczyciele,  ponieważ  taka  była  wola 
rodziców.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  o  możliwości 
powtórnego ubiegania się, o zwrot poniesionych kosztów, na kwalifikowany materiał siewny. 
Drugą sprawą jaką przekazał Przewodniczący Rady,  była  informacja uzyskana od Prezesa 
ANR w Opolu dot. że tuż po żniwach będzie 1000 ha ziemi ornej na sprzedaż, z zasobów 
ANR na terenie g.Byczyna. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że 
w dniu  09.02.2012r.  Burmistrz  Byczyny  ogłosił  otwarty  konkurs  ofertowy dot.  realizacji 
zadania  publicznego  w  2012r.  Powyższy  konkurs  dot.  realizacji  zadania  z  zakresu 
upowszechniania  kultury fizycznej  i  sportu,  ochrony i  promocja  zdrowia i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2012r., o godz. 15 00. 
Kolejny  komunikat  ogłoszony  przez  Przewodniczącego  Rady  dot.  terminu  składania 
wniosków,  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego.  Termin 
składania  przedmiotowych  wniosków  upływa  w  dniu  29.02.20121.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  ze  wszelkie  awarie  dot.  oświetlenia 



ulicznego  należy  zgłaszać  bezpośrednio  pod  nr.  telefonu  tj.  991.  Kolejny  odczytany 
komunikat  przez Przewodniczącego Rady był  następującej treści;  Stowarzyszenie  Regionu 
Kluczborskiego wspólnie z kluczborskim muzeum, organizuje jubileuszową X wystawę pt. 
„Sercem malowane-  twórcze pasje  kobiet”.  Osoby,  chcące uczestniczyć  w w/w konkursie 
winne  złożyć  swoje  prace  do  dnia  27.02.2012r  w  siedzibie  kluczborskiego  muzeum. 
Na koniec Przewodniczący Rady poprosił  wszystkie  Panie o pozostanie  na chwilę  na sali 
obrad.

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