
                                                           Protokół Nr  XXI/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 29.03.2012
                                                          ( godz. 14 00 – 1520 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXI sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny – Pana Ryszarda  Grünera,  Z – cę 
Burmistrza  Byczyny  -  Panią   Ewę  Bartosiewicz,  Skarbnika  Gminy  –  Panią  Wiesławę 
Różewską,  Z  –  cę  Skarbnika  –  Panią  Katarzynę  Wilczyńską,  Sekretarza  Gminy  –  Pana 
Macieja  Tomaszczyka,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Jerzego  Dela,  Przewodniczącą  Zarządu 
Samorządu  Mieszkańców  –  Panią  Piastę  Halinę,  Pana  Edwarda  Rożniatowskiego  – 
Przewodniczącego Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Kierownika 
Posterunku  Policji  w  Byczynie  –  Pana  Dariusza  Radosza,  Radnych,  Sołtysów  oraz 
przedstawicieli  lokalnej  prasy  i  pozostałych  gości.  W  oparciu  o  listę  obecności 
Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  w  sesji  uczestniczy 13 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  Przewodniczący Rady zakomunikował  zebranym,  że tuż przed 
posiedzeniem  Rady  wpłynęło  pismo  Dyrektora  Ośrodka  Kultury  w  sprawie  wycofania 
z  porządku  obrad  punktu  8  tj.  „  Stanu  infrastruktury  sportowej  na  terenie  g.Byczyna, 
dostępność  i  frekwencja  ”.  Powyższa  prośba  Pana  Dyrektora  podyktowana  jest  chęcią 
uszczegółowienia  i  dopracowania  przedmiotowej  informacji.  Następnie  Przewodniczący 
Rady poddał pod głosowanie wycofanie przedmiotowej informacji. Informacja dot. „ Stanu 
infrastruktury sportowej  na  terenie  g.Byczyna,  dostępność  i  frekwencja  ”,  została  podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „ za ”). Na koniec Przewodniczący Rady przystąpił 
do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad  z  wcześniej  przegłosowaną  zmianą.  Nowy 
porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  (13 głosów „za”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyodrębnienia /nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
               Byczyna na 2013r ( druk nr 161 ),    
            b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Ewangielicko-  
                Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja     
                w Byczynie  ( druk nr 162 ),



            c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej
                w Biskupicach  na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. Jana 
                Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 163 ), 

             d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii  

                w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego     

                w Roszkowicach ( druk nr 164 ), 

           e)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej  

               w Kostowie  na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka  

               w Miechowej ( druk nr 165 ), 

           f) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 166 ),
           g) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  167),
           h) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 
               przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna       
              ( druk nr 168 ).
      7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w 2011r.
      8.  Stan infrastruktury sportowej na terenie g.Byczyna, dostępność i frekwencja.
      9.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
    10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    11.  Wolne wnioski i zapytania.
    12.  Komunikaty.
    13.  Zakończenie sesji
    
Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco :

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyodrębnienia /nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
               Byczyna na 2013r ( druk nr 161 ),    
            b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Ewangielicko-  
                Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja     
                w Byczynie  ( druk nr 162 ),
            c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 



                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej
                w Biskupicach  na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. Jana 
                Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 163 ), 

             d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

                przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii  

                w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego     

                w Roszkowicach ( druk nr 164 ), 

           e)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej  

               w Kostowie  na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka  

               w Miechowej ( druk nr 165 ), 

           f) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 166 ),
           g) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  167),
           h) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 
               przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna       
              ( druk nr 168 ).
      7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w 2011r.
      8.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
      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  została  Wiceprzewodnicząca 
Rady – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XX sesji

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  XX sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XX 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 XX sesji. 
Protokół  z  XX sesji został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie. ( 13 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych

Na wstępie głos zabrał Radny – Jacek Kulisiński i zadał pytanie, jaki był powód skażenia 
wody pitnej w Kochłowicach i Biskupicach. Kontynuując wypowiedz zadał kolejne pytanie, 



czy wykryty został sprawca przedmiotowego skażenia wody i czy powyższe skażenie, miało 
jaki  kol  wiek  wpływ  na  zdrowie  mieszkańców.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Róża 
Kaniewska  i  zadała  pytanie,  czy  zapadła  decyzja  w  sprawie  remontu  dachu  w  PSP 
Roszkowice.  Kolejną  poruszoną  kwestią,  była  sprawa  zwrotu  5  tys.zł.  na  konto  PSP 
Roszkowice,  które  wcześniej  przekazała  Rada  Sołecka  na  konto  szkoły.  Powodem 
zaniepokojenia  powyższymi  sprawami,  są  wyniki  i  zalecenia  Sanepidu  w  omawianej 
placówce  oświatowej.  Następnie  Radny –  Władysław  Buła  zadał  kilka  pytań.  I  tak,  jaka 
planowana jest pomoc rolnikom, w sprawie przesiewu zbóż, z powodu mroźnej i bezśnieżnej 
zimy.  Być może gmina planuje wprowadzić jakieś ulgi,  chociażby w postaci  częściowego 
umorzenia  podatku rolnego.  Następnie  Radny – Władysław Buła zadał  pytanie,  na jakim 
etapie  jest  wodociągowanie  budynków  mieszkalnych  zlokalizowanych  obok  stacji  PKP 
Biskupice.  Kolejną poruszoną sprawą była  kwestia legalizacji  działki  gruntowej, na której 
zlokalizowany  jest  budynek  świetlicy  wiejskiej  we  wsi  Chudoba.  Następnie  Radny  – 
Władysław  Buła  stwierdził,  że  mieszkańcy  wsi  Kochłowice  zgadzają  się  na  realizację 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  pod  warunkiem zarurowania  przydrożnych  rowów. 
W przypadku, nie spełnienia oczekiwań mieszkańców wsi Kochłowice, będą się upierać, przy 
wcześniejszej wersji tj.  podłączenia  do istniejącej kanalizacji  sanitarnej  we wsi Biskupice. 
Następnie Radny – Władysław Buła zadał pytanie, co gminie wiadomo na temat instalowania 
wiatraków na gruntach wsi Kochłowice. Kończąc wypowiedz Radny –Władysław Buła zadał 
pytanie,  czy  Pani  sołtys  wsi  Sarnów  uzgadniała  zakup  dodatkowego  pomieszczenia,  na 
powiększenie  istniejącej  świetlicy wiejskiej.  Omawiany zakup wzbudza dość dużo emocji 
wśród mieszkańców wsi Sarnów, a wręcz pada pytanie, kto na tym chce zarobić. Następnie 
głos zabrał Radny – Sławomir Nędza i powrócił do niezałatwionej sprawy czyszczenia rowów 
i przepustów we wsi Ciecierzyn. Skutkiem, nie wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia 
były lokalne podtopienia wioski w lutym br. W wyniku wystąpienia lokalnego podtopienia, 
musiała interweniować byczyńska straż, koszt diet ochotników strażaków wyniósł – 2.604 zł.
Kończąc  wypowiedz  Radny  –  Sławomir  Nędza  stwierdził,  że  byczyńska  straż  jest  na 
garnuszku  gminy,  a  to  lokalne  podtopienie  powstało  w  wyniku  zaniedbań  MGSW 
w Byczynie. W związku z powyższym, jakie Pan Burmistrz widzi rozwiązanie, tej patowej 
sytuacji. Następnie głos zabrał Radny – Leszek Śnieżek i przypomniał sprawę remontu drogi 
o  przebiegu  Gosław-  Paruszowice.  W  związku  z  licznymi  zapytaniami  mieszkańców 
w  powyższym  temacie  ,  proszę  o  przedstawienie  planów  w  tym  zakresie.  Na  koniec 
Przewodniczący Rady zadał pytanie,  za jaką cenę został sprzedany byczyński ZEC, na ile 
pierwotnie był wyceniony,  jaką kwotę w skali roku pozyskiwała gmina z tytułu dzierżawy 
przedmiotowego obiektu. 

Przed podjęciem uchwał na sale obrad przybyła Radna –Urszula Bilińska i Radny – Robert 
Świerczek,  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad,  Rada  obradowała 
w  15 -  osobowym składzie. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyodrębnienia  funduszu 
sołeckiego  w budżecie  Gminy Byczyna  na  2013r  (  druk nr  161 ).  Przewodniczący Rady 



zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona na druku nr 161, 
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2013r ( druk nr 
161 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

b) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków dla  Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim 
Kościele  św.  Mikołaja  w  Byczynie   (  druk  nr  162  ).  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  162,  w  sprawie 
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Wołczynie 
na prace przy Ewangelickim Kościele  św. Mikołaja w Byczynie  ( druk nr 162 ), została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

c)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków  dla   Parafii  Rzymskokatolickiej  w  Biskupicach   na  prace  przy  zabytkowym 
drewnianym  Kościele  pw.  św.  Jana  Chrzciciela  w  Biskupicach  (  druk  nr  163  ). 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na 
druku nr  163 w sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub 
roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej w Biskupicach  na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 163 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów „za”). 

d) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków  dla  Rzymskokatolickiej  Parafii  w  Roszkowicach  na  prace  przy  Kościele 
parafialnym św. Antoniego  w Roszkowicach ( druk nr 164 ). Przewodniczący Rady zaprosił 
do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  164,w  sprawie 
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Roszkowicach na 
prace przy Kościele  parafialnym św. Antoniego w Roszkowicach ( druk nr 164 ),  została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

e)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie  na prace przy zabytkowym Kościele 
filialnym św. Jacka w Miechowej ( druk nr 165 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 165,  w sprawie przyznania 



dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków dla  Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie  na prace przy 
zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka  w Miechowej ( druk nr 165 ),  została  podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

f) Przed zaopiniowaniem omawianych projektów uchwał na drukach nr 166 i 167.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 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025  (  druk  nr  166). 
Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji   w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 166 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-
2025 ( druk nr 154 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 13 głosów 
„za”, 1 głos „ przeciw ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”).

g) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 167 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji  w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 167 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
( druk nr 167 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 13 głosów „za”, 
2 głosy „ wstrzymujące się ”).

h)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  zwolnienia  od  podatku  od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca 
pracy na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 168 ). Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały.  Skarbnik Gminy zakomunikowała zebranym, ze 
omawiany  projekt  uchwały  budzi  wiele  kontrowersji,  ale  po  konsultacjach  z  kolegiatem 
z RIO Opole można przegłosować ten projekt uchwały. Kończąc wypowiedz Pani Skarbnik 
stwierdziła, że w wyniku przeprowadzony konsultacji, przedmiotowy projekt uchwały jest do 
przyjęcia,  pod  warunkiem  wprowadzenia  trzech  poprawek  tj.  -  okres  obowiązywania 
przedmiotowej uchwały do 30.12.2013r., - §5 ust.2 pkt.6 wykreślić, w § 6 ust.1, pkt.1 dopisać 
ze  należy  dołączyć  sprawozdania  RCA i  RSA.  W tym  momencie  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że  mamy  dylemat,  czy  omawiany  projekt  uchwały,  jest  w tym  momencie  do 
przyjęcia. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził,  że przedmiotowy projekt uchwały należy 
przyjąć,  ponieważ  byczyńscy  przedsiębiorcy  już  od  pewnego  czasu  oczekują  takiego 
rozwiązania. Wcielenie w życie omawianego projektu uchwały zaowocuje nowymi miejscami 
pracy na  naszym terenie.  Następnie  głos  zabrał  Radca  Prawny i  stwierdził,  że  omawiany 
projekt  uchwały  jest  bardzo  kontrowersyjny,  chociażby  ze  względu  na  bardzo  odmienne 
interpretacje ulgi podatkowej. Z kolei Radny – Adam Radom stwierdził, że wcześniej został 
już przegłosowany porządek obrad, w związku z powyższym nie ma dyskusji,  głosować, czy 
nie głosować, wręcz musimy. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania 
poprawek  zgłoszonych  przez  Panią  Skarbnik.  Poprawki  zgłoszone  przez  Panią  Skarbnik 
zostały przez Radnych przyjęte jednogłośnie 15 głosów „ za ”. Następnie Przewodniczący 



Rady przystąpił do przegłosowania projektu uchwały z wcześniej przegłosowanymi zmianami 
na druku nr 168 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis  dla  przedsiębiorców tworzących  nowe miejsca  pracy  na  terenie  Gminy  Byczyna 
(  druk  nr  168  ).  Projekt  uchwały  przedstawiony  na  druku  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów „za”).

Ad.7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w 2011r., zostało przez 
Radnych przyjęte jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ). 
    
Ad.8.  Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przez  Radnych 
przyjęte jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ).
  
Ad.9.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i poprosił Pana Krzysztofa Sikorskiego - Prezesa 
Spółki ZGK o udzielenie odpowiedzi na zapytania Radnego – Jacka Kulisińskiego. I tak, Pan 
Prezes Spółki ZGK stwierdził,  że awaria na biskupickim wodociągu była w sobotę  i była 
usunięta w odpowiednim czasie, na tego typu awarię. W godzinach wieczornych mieszkańcy 
wsi Biskupice i Kochłowice zaczęli alarmować – sygnalizować , że woda w ich kranach, ma 
nie odpowiedni kolor, zapach i  smak. Natychmiast,  po w/w telefonach pracownicy Spółki 
ZGK udali się na miejsce i potwierdzili powyższy fakt. Następnie po licznych konsultacjach 
z Sanepidem, podjęto decyzję o płukaniu sieci i powiadomieniu ludzi. Dodatkowo powyższą 
informację  przekazano  lokalnemu  księdzu,  celem  powiadomienia  parafian  o  zaistniałym 
stanie rzeczy.  Kontynuując wypowiedz  Pan Prezes Spółki ZGK stwierdził, że w niedzielę 
była nadal płukana i chlorowana sieć, jak również pobrano próbki wody do badania, celem 
wykluczenia  skażenia  bakteriologicznego.  Powyższe  badania  wykluczyły  jakiekolwiek 
skażenie  bakteriologiczne.  Pozytywne  wyniki  badań  wody  utwierdziły  Spółkę  ZGK 
w zasadności podjętych kroków. Taki stan rzeczy trwał do czwartku, w tym dniu Sanepid 
wykrył skażenie w jednym miejscu na przyłączu. Było to skażenie bakteryjne, nie bakterią 
chorobotwórczą  ( z grupy coli ). W związku, z takim stanem rzeczy, podjęta została decyzja 
o dalszym płukaniu i chlorowaniu wody i używaniu jej jedynie do celów sanitarnych. Z kolei 
woda, do  celów bytowych dostarczana była systematycznie beczkowozami spółki. Następnie 
Pan Prezes  Spółki  ZGK stwierdził,  że  w każdy możliwy sposób (  obwieszczenia,  system 
powiadamiania  sms-  ami,  łącznie  z  odwiedzinami  pracowników  spółki  w  domach  ), 
mieszkańcy byli  powiadamiani  o  faktycznym stanie  rzeczy.  W sobotę,  Sanepid ponownie 
pobrał  próbki  wody do badania  i  okazało  się,  ze  woda nie  posiada  już skażenia  bakterią 
chorobotwórczą.  Następnie  Pan  Prezes  Spółki  ZGK  podał  najbardziej  prawdopodobną 
przyczynę skażenia wody. I tak, jedną z przyczyn wtłoczenia skażonej wody do sieci, było 
uruchomienie  nieczynnego  hydroforu  ale  połączonego  bezpośrednio  z  naszą  siecią, 
oczywiście takie praktyki są nie dozwolone. Drugą przyczyną, takiego stanu rzeczy, mógł być 
skażony – zagrzybiony wymiennik podgrzewacza wody. Na pytanie, dlaczego badania wody, 
ze strony Sanepidu trwają tak długo, Pan Prezes Spółki ZGK odpowiedział, że powód jest 
bardzo błachy, ponieważ okres hodowli niektórych bakterii trwa kilka dni i stąd ta zwłoka. 
Na temat zaistniałej  sytuacji,  która miała miejsce Pan Prezes Spółki ZGK zakomunikował 



zebranym, że wg. Sanepidu było to zdarzenie incydentalne, punktowe skażenie wody, które 
nie powinno mieć wpływu na zdrowie ludzi. W związku z powyższym, Sanepid nie widział 
potrzeby zgłaszania takiego incydentu organom ścigania, podobnego zdania jest zakład, który 
reprezentuje.  Następnie  głos  zabrał  Radny – Władysław Buła  i  zadał  pytanie,  czym była 
wyciągana woda z wykopu, gdzie była pęknięta rura. Drugie pytanie brzmiało, dlaczego tak 
późno dowieziona była woda pitna do Kochłowic. Na pytanie dot. ewentualnych zachorowań, 
z powodu skażenia wody, Pan Prezes Spółki ZGK odpowiedział, że wg. zapewnień Sanepidu, 
nie było takowych. Obecnie na naszym terenie szaleje grypa żołądkowa, ale ona nie ma nic 
wspólnego z tym zdarzeniem. Na pytanie dot. wyciągania wody z wykopu Pan Prezes Spółki 
ZGK  odpowiedział,  że  do  tego  celu  jest  specjalistyczna  pompa.  Świadkiem powyższego 
przedsięwzięcia  był  Pan Mieczysław Sztojko – Prezes  Spółdzielni  Rolnik.  Następnie  głos 
zabrał Radny – Zdzisław Biliński i stwierdził, że bakterie z rodziny coli, są na ogół szkodliwe 
dla zdrowia. Z kolei Pan Prezes Spółki ZGK odpowiedział,  że przez cały czas była ścisła 
współpraca z Sanepidem w tej materii, z kolei na temat szkodliwości danej bakterii opiera się 
tylko i wyłącznie na zapewnieniu Sanepidu w tej drażliwej materii. Następnie głos zabrał Pan 
Zdzisław Comporek i stwierdził, że powiadamianie sms-owe nie jest dobrym rozwiązaniem, 
w  przypadku  ludzi  starszych.  Wg.  Pana  Zdzisława  Comporka  .pracownicy  spółki  winni 
chodzić  od domu do domu i  powiadamiać  o zaistniałym zdarzeniu.  Kolejną osobą,  która 
zabrała  głos  w  w/w  sprawie  była  mieszkanka  wsi  Biskupice  Pani  Helena  Mączka 
i  stwierdziła,  że wg. relacji  jej  sąsiadów powodem skażenia  wody,  mogła być  niedbałość 
pracowników spółki podczas usuwania awarii. Mianowicie, podczas usuwania awarii, duża 
ilość  gnojowicy  wpłynęła  do  wykopu,  która  w następstwie  mogła  się  przedostać  do  rury 
wodnej zasilającej wieś Biskupice  i Kochłowice. Następnie Pani Helena Mączka wyraziła 
ubolewanie na temat działalności Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik”. Mianowicie, 
Pan Prezes z nienależytą dbałością podchodzi do zagadnienia dot. prawidłowej gospodarki 
w zakresie ciepłej wody, na jej osiedlu. Być może, to mogło być przyczyną skażenia wody. 
Kontynuując wypowiedź Pani Helena Mączka wyraziła  po raz kolejny ubolewanie do tut. 
włodarzy, z powodu nie skutecznego informowania mieszkańców w zakresie stopnia skażenia 
wody.  Następnie  Pani  Helena  Mączka  zadała  pytanie,  jakiej  treści  została  przekazana 
wiadomość księdzu celem ogłoszenia. W odpowiedzi Pan Prezes Spółki ZGK odpowiedział, 
że informacja przekazana księdzu była następującej treści „ woda jest zdatna do picia, ale po 
przegotowaniu”. Każda informacja dot. stanu wody, była uzgadniana  z Sanepidem. Następnie 
Pan  Prezes  Spółki  ZGK  stwierdził,  że  przede  wszystkim  problem  tkwi,  w   skutecznym 
powiadamianiu lokalnej społeczności. Następnie Pani Helena Mączka stwierdziła, że w lutym 
br. była  podobna sytuacja  w Kluczborku, ale Burmistrz  Kluczborka lepiej  poradził  sobie 
z tym zagadnieniem, poprzez całkowite zakazanie spożywania wody do momentu wyjaśnienia 
całej  sytuacji.  Kończąc  wypowiedz  Pani  Helena  Mączka  zaapelowała,  o  poważne 
potraktowanie sprawy i skuteczne wykrycie sprawcy omawianego zdarzenia.  Następnie głos 
zabrał Pan Dariusz Radosz -  Kierownik Posterunku Policji w Byczynie  i zakomunikował 
zebranym, że w żadnym momencie owego  zdarzenia, nie było informacji ze strony Sanepidu 
o jakim kol wiek zatruciu wody. Kontynuując wypowiedz Pan Dariusz Radosz -  Kierownik 
Posterunku Policji w Byczynie stwierdził, że każdy obywatel ma prawo w każdym momencie 
zapoznać się z wynikami badań Sanepidu.  Z kolei  Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy 
w  najbliższym  czasie  będą  ponowione  działa,  celem  wykrycia  sprawcy  powyższego 



zdarzenia. Pan Dariusz Radosz -  Kierownik Posterunku Policji w Byczynie stwierdził,  że 
wykrycie źródła skażenia i sprawcy jest praktycznie nie możliwe. Ponieważ instalacja wodna 
została  już  zamknięta  i  dodatkowo wypłukana.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny 
i stwierdził, że być może, skuteczne powiadamianie lokalnej społeczności w tym przypadku, 
nie  do końca było  trafne.  W chwili  obecnej  woda jest  zdatna do picia,  co Sanepid kilku 
krotnie potwierdził. Następnie ponownie głos zabrała Pani Helena Maczka i zaapelowała do 
Burmistrza  Byczyny  o  pomoc,  w  załatwieniu  płukania  instancji  ciepłej  wody w blokach 
mieszkalnych położonych w Biskupicach.  Powyższa prośba, podyktowana jest niemożnością 
dogadania się z Prezesem Spółdzielni Rolnik – Panem Mieczysławem Sztojko. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że spróbuje i tylko tyle  może, ponieważ w tym przypadku, 
nie ma żadnej  podległości  służbowej. Następnie  głos zabrała  Radna – Jolanta  Rudziewicz 
i  stwierdziła,  że  sms-owy  system  powiadamiania  jest  bardzo  dobry  i  nader  skuteczny. 
Następnie Burmistrz Byczyny przystąpił do udzielania odpowiedzi na pozostałe interpelacje. 
I tak,  na interpelacje Radnej – Róży Kaniewskiej Burmistrz Byczyny poprosił  o zabranie 
głosu Panią Z-cę Burmistrza.  Następnie Pani Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie 
dot.  remontu  dachu  w  PSP   w  Roszkowicach.  I  tak,  przedmiotowy  remont,  będzie 
uruchomiony w przypadku pozytywnego zbilansowania rezerwy oświatowej. Kwota 5 tys. zł, 
nie została jeszcze zwrócona, ale będzie w najbliższym czasie dokonana. Następnie Pani Z-ca 
Burmistrza stwierdziła, że zalecenia Sanepidu w sprawie remontu PSP w Roszkowicach, nie 
są  tak bardzo wygórowane,  ale  oczywiście  będą  realizowane,  po dokonaniu kilku  korekt. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział  na  zapytania  Radnego  –  Władysława  Buły. 
W sprawie lokalnych wymarznięć Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w tej sprawie, została 
powołana  komisja  ds.  szacowania  szkód  (  strat  ),  w/w  komisja  działa  już  od  wtorku. 
Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że rozwiązania systemowe, w postaci częściowego 
umorzenia  podatku  rolnego,  na  razie  nie  są  możliwe,  ponieważ  należało  by  się  bardzo 
poważnie zastanowić, z których inwestycji zrezygnować. W kwestii wodociągu Biskupice – 
stacja PKP został już złożony stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i w chwili 
obecnej  oczekujemy  na  pozytywne  rozpatrzenie  przedmiotowego  wniosku.  W  sprawie 
świetlicy w Chudobie, Burmistrz Byczyny udzielił następującej odpowiedzi,  że w ostatnim 
czasie był w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu i usłyszał zapewnienia ze strony tejże 
agencji  ,  że  nie  ma  żadnego  zainteresowanego  na wykup  omawianej  świetlicy.  Odnośnie 
kanalizacji  sanitarnej  we  wsi  Kochłowice  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  część 
mieszkańców  zadeklarowała  chęć  przystąpienia  do  proponowanej  formy  kanalizacji. 
W sprawie instalowania ewentualnych wiatraków Burmistrz Byczyn zakomunikował, że za 
bardzo,  nie będzie wypowiadać się w tej  kwestii,  ponieważ gmina w tej  sprawie,  nie jest 
stroną. Jedyne, co gmina zrobi, to zapewni w studium uwarunkowań g.Byczyna zapis, dot. 
możliwości instalowania siłowni wiatrowych na naszym terenie.  Odnośnie wykupu byłego 
sklepu na powiększenie świetlicy wiejskiej  w Sarnowie, Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 
rozważana jest taka możliwość. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że w tej dokupionej 
części  zlokalizowane  by  były  sanitariaty,  wg.  zapewnień  Pani  Agaty  Bystrykowskiej  – 
sołtyski  wsi Sarnów, 40 osób jest  za tym rozwiązaniem,  7 osób jest  przeciw.  W sprawie 
lokalnego  podtopienia  we  wsi  Ciecierzyn  Burmistrz  Byczyny  udzielił  następującej 
odpowiedzi,  że  obowiązek  należytego  utrzymania  przepustów,  leży  w  gestii  właścicieli 
posesji.   Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  okolicach  starego 



folwarku stworzony zostanie sztuczny polder. Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie, 
w  ramach  prac  publicznych.   Na  zapytanie  Radnego  –Leszka  Śnieżka  w  sprawie  drogi 
o przebiegu  Gosław – Paruszowice, Burmistrz Byczyny odpowiedział, ze na dzień dzisiejszy, 
omawiana droga nie jest ujęta w żadnym planie inwestycyjnym, że względu na brak środków. 
Na  zapytanie  dot.  sprzedaży  budynku  po  byłym  ZEC-u,  Burmistrz  Byczyny  poprosił, 
o udzielenie  odpowiedzi  Pana Wiesława Jurowicza – pracownika UM. I  tak,  Pan Wisław 
Jurowicz  stwierdził,  że  omawiana  nieruchomość  pierwotnie  wyceniona  była  na  wartość  – 
591.628,00 zł.,  a sprzedana została za 300.000,00 zł.  w systemie ratalnym,  I rata w wys.- 
25.000, 00 zł płatna przed podpisaniem aktu notarialnego, pozostała kwota w wys. 275.000,00 
zł płatna najpóźniej do 30 listopada 2013r. Odnośnie rocznych wpływów z tytułu dzierżawy 
Pan  Wiesław  Jurowicz  –  pracownik  UM  stwierdził,  że  wynosiły  one  (  komin 
i pomieszczenia ZEC-u ) – 54.528,00 zł. Przewodniczący Rady zadał pytanie, z jakiego czasu, 
była wycena omawianej nieruchomości na kwotę  - 591.628,00 zł., ponieważ przedmiotowa 
sprzedaż trwała kilka lat. Pan Wiesław Jurowicz – pracownik UM  odpowiedział, że próby 
sprzedaży w/w obiektu ponawiane były od 2005r., ze skutkiem negatywnym. W tym czasie 
cena sprzedaży omawianego obiektu opiewała na kwotę – 512.744,00 zł. W międzyczasie, 
sprzedano część tej nieruchomości, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej,  a co za tym idzie  przedmiotowa nieruchomość została  w nieznacznym stopniu 
okrojona  i  w  konsekwencji  odstąpiono  od  tej  sprzedaży  w  danym  roku.  Kolejne  próby 
ponowiono w 2007r. i kwota wyceny opiewała na kwotę – 659.954,00 zł. i do tego doliczono 
kwotę – 396.000,00 zł. jako potencjalnie utracone dochody z najmu komina przez okres 10 
lat.  W wyniku zsumowania powyższych kwot, cena wywoławcza do przetargu wynosiła – 
1.055.994,00  zł.  W  dniu  11.03.2008r.  ogłoszono  I  przetarg  nieograniczony,  na  sprzedaż 
przedmiotowej  nieruchomości.  W dniu  19.05.2008r.  odbył  się  w/w  przetarg  z  wynikiem 
negatywnym. Następnie obniżono cenę  wywoławczą do 900.000,00 zł i przetarg odbył się 
18.08.2008r.,  również  ze  skutkiem  negatywnym.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  podjął 
decyzję o odcięciu działki gruntowej z kominem, na której znajduje się antena do telefonii 
komórkowej z równoczesna próbą sprzedaży, tego komina najemcy komina. Powyższa próba 
zakończyła  się  fiaskiem.  Kwota  wyceny  działki  gruntowej,  na  której  znajduje  się  komin 
wynosiła  –  327.968,00  zł.  W  dniu  08.01.2009r.  odbył  się  I  przetarg,  ze  skutkiem 
negatywnym, w dniu 12.03.2009r. odbył się II przetarg, ze skutkiem negatywnym na sprzedaż 
omawianej  nieruchomości.  W  2010r  powrócono  ponownie  do  koncepcji  sprzedaży  całej 
nieruchomości,  wraz  z  omawianym  kominem.  Cała  połączona  nieruchomość  wyceniona 
została na kwotę – 591.628,00 zł. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszony został 
na  dzień  18  października  2011r..W wyniku  zorganizowanego  przetargu  zgłosił  się  jeden 
oferent,  ale  nie  przystąpił  do  przetargu.  Następnie  ogłoszono  kolejny  przetarg  na  dzień 
24.11.2011r.  z  obniżoną  kwotą  przetargową  do  kwoty  -  400.000,00  zł.  Podobnie  jak 
w poprzednim przypadku,  jeden oferent  wpłacił  wadium,  ale  nie  przystąpił  do  przetargu. 
W  dniu  03.01.2012r.  zostały  ogłoszone  pierwsze  rokowania,  na  zbycie  przedmiotowej 
nieruchomości przy kwocie wyceny – 591.628,00 zł.  W dniu 14.02.2012r. w rokowaniach 
przedmiotowa nieruchomość została sprzedana za kwotę 300.000,00 zł. Kończąc wypowiedź 
Pan  Wiesław  Jurowicz  –  pracownika  UM  stwierdził,  że  w  sumie,  na  sprzedaż  w/w 
nieruchomości zorganizowanych było siedem przetargów. Następnie Przewodniczący Rady 
zadał  pytanie,  jakie  potencjalnie  będą  wpływy  z  tej  nieruchomości,  w  przypadku 



uruchomienia  tam  działalności  gospodarczej.  Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  na  dzień 
dzisiejszy, nie potrafi na tak  postawione pytanie odpowiedzieć. Z kolei Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że nowy właściciel zobligowany jest do złożenia deklaracji podatkowej, z której 
wynikać będzie proponowany profil działalności. Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy 
w  wyniku  sprzedaży  przedmiotowej  nieruchomości,  nowy  właściciel  nie  podwyższy 
należnego czynszu dla ZEC-u, a w konsekwencji, nie wzrosną opłaty za dostarczane ciepło. 
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w umowie sprzedaży było zagwarantowane lokum dla 
ZEC-u, a sprawa wysokości czynszu, leży w gestii nowego właściciela. Z kolei Radna –Iwona 
Sobania stwierdziła, że po wysłuchaniu powyższych informacji, nie jest do końca pewna, ze 
opłaty za dostarczane ciepło nie wzrosną. Następnie Radny- Władysław Buła po raz kolejny 
stwierdził,  że  mieszkańcy  wsi  Kochłowice  zgadzają  się  na  przydomowe  oczyszczalnie 
ścieków,  ale  pod  warunkiem  zarurowania  rowów.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie  zgadza  się  na zarurowanie 
rowów. Powyższe przedsięwzięcie może być zrealizowane, ale z własnych środków, na co 
w chwili obecnej nie ma pieniędzy.  Kończąc wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
zarurowanie rowów nie będzie zgodne z projektem. Następnie Radna – Jolanta Rudziewicz 
zadała pytanie, z jakiego powodu wygasa umowa z Erą na wcześniej omawianym obiekcie. 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  ze  wygasa  w  sposób  naturalny  tj.  kończący  się  okres 
obowiązywania  umowy.  Następnie  Radna  –  Róża  Kaniewska  zadała  pytanie,  dlaczego 
sprzedajemy nieruchomość za 300 tys. zł,  która w skali roku przynosi zysk netto w wys. 54 
tys. zł. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że omawiana nieruchomość nadaje się 
do remontu, a gminy po prostu, nie ma na to środków.  Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała 
pytanie,  czy  ZEC  miał  propozycję  wykupu  tej  części,  w  której  mieszczą  się  ich  kotły. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że ZEC miał taką propozycję wykupu tej 
kotłowni,  jak  również   podobnych  na  terenie  miasta.  Następnie  głos  zabrała  sołtys  wsi 
Kochłowice – Pan Ostrowski Arkadiusz i podobnie jak Radny –Władysław Buła stwierdził, 
że mieszkańcy wsi Kochłowice godzą się na przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale pod 
warunkiem zarurowania rowów. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie rozumie 
tego oporu, ponieważ będą to ścieki produkowane przez nich samych.  Następnie Radna –
Róża  Kaniewska  zakomunikowała  zebranym,  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kluczborku 
w najbliższym okresie organizuje szereg bardzo ciekawych kursów, dla osób bezrobotnych. 
Z  kolei  Radny  –Adam  Radom  ponowił  apel,  w  sprawie  uruchomienia  procedury  dot. 
zalegalizowania symboliki gminy. Powyższy proces trwa już cztery lata i nic, tak naprawdę, 
w tym kierunku nie zostało zrobione. 

Ad. 10.  Wolne wnioski i zapytania. 

Na wstępie Radny – Sławomir Nędza podziękował strażakom z OSP Byczyna, Jakubowic, 
Proślic i Kostowa za udział w akcji ratowniczej, jaka miała miejsce w Ciecierzynie. Z kolei 
Radna  –  Iwona  Sobania  podziękowała  wszystkim  zaangażowanym  w  organizacje  balu 
charytatywnego na rzecz Publicznego Przedszkola w Byczynie. Następnie głos zabrał sołtys 
wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i przybliżył sprawę szybkości reagowania, na poruszane 
sprawy na  tej  sali.  I  tak,  gdzieś  ok.  ośmiu  miesięcy  temu,  dopominał  się  o  postawienie 
znaków drogowych we wsi Jakubowice. Kontynuując wypowiedz sołtys wsi Jakubowice – 



Pan Jerzy Pluta stwierdził,  że tut.  władze zapewniały go, że przedmiotowe znaki drogowe 
będą ustawione. W ostatnim okresie czasu, przyjechała do Jakubowic ekipa, w składzie 6 – 
osobowym,  o godz.715. W okazji tego przyjazdu, sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta 
zakomunikował zebranym,  że nagrał  film.  I tak, sołtys  wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta 
stwierdził, że w/w ekipa, za całą dniówkę postawiła dwa znaki drogowe. Wg. oceny sołtysa 
wsi  Jakubowice  –  Pana  Jerzego   Pluty  przedmiotowe  znaki  zostały  źle  usytuowane,  po 
pierwsze za drzewem, po drugie, za blisko. Wcześniej wymieniona ekipa ustawiła dwa znaki 
drogowe  tj.  „  uwaga  szkoła”  i  „  ograniczenie  prędkości  do  30  km/h”.  Kontynuując 
wypowiedz sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, że z drugiej strony, piętnaście 
metrów  przed  przedszkolem  ustawiono  takie  same  znaki.  Po  wykonaniu  w/w  czynności, 
wcześniej wymieniona ekipa, zakończyła dniówkę i odjechała. Kończąc wypowiedz, sołtys 
wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta serdecznie podziękował, za ustawienie tych dwóch znaków. 
Następnie  głos zabrał  Pan Zdzisław Comporek  i  powrócił  do starej  sprawy tj.  urządzania 
miejsc schadzek i popijawek na starym cmentarzu. Kontynuując wypowiedz Pan Zdzisław 
Comporek, zaapelował o wyegzekwowanie ładu i porządku na w/w obiekcie. Kończąc Pan 
Zdzisław Comporek zadał pytanie, dlaczego w trakcie naprawy muru przy starym cmentarzu, 
za każdym razem, znika kuty płot.  Na koniec Pan Zdzisław Comporek zwrócił  uwagę na 
systematyczną  dewastację  drogi  we  wsi  Kochłowice,  poprzez  nie  wykonanie  należytego 
utwardzenia pobocza. Następnie głos zabrała Pani Z-ca Burmistrza i stwierdziła, że gmina 
tylko  i  wyłącznie  wnioskowała  potrzebę  zamontowania  przedmiotowych  znaków  we  wsi 
Jakubowice, a nie konkretne ich usytuowanie. W odpowiedzi sołtys wsi Jakubowice – Pan 
Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  wcześniej  był  informowany,  że  jest  wykonywany  projekt  w/w 
oznakowania, który następnie musi być zatwierdzony przez zarządcę drogi i policję. Kończąc 
wypowiedz sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, że upiera się tylko i wyłącznie 
przy faktach wcześniej dokonanych. Następnie Przewodniczący Rady poprosił, o ewentualne 
przygotowanie  kalkulacji,  z  których  inwestycji  można  by  zrezygnować,  w  przypadku 
częściowego umorzenia  podatku rolnego.  Powyższe  zapytanie  podyktowane jest,  licznymi 
przemarznięciami jakie miały miejsce, w ostatnim czasie. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że  praktycznie nie widzi takiej możliwości na inwestycjach, ponieważ większość, 
to  projekty  unijne.  Następnie  Pani  Skarbnik  stwierdziła,  że  nie  widzi  możliwości 
jakichkolwiek  oszczędności  w  tym  budżecie.  Kończąc  Przewodniczący  Rady  dodał,  nie 
wiadomo, czy nie dotknie nas jeszcze klęska, w postaci suszy.  

Ad.11. Komunikaty 

Na wstępie Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy wszyscy obecni na sali podpisali listę 
obecności.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przypomniał,  o  konieczności  złożenia 
oświadczeń  majątkowych  do  końca  kwietnia.  Kolejną  poruszoną  sprawą  przez 
Przewodniczącego  Rady  było  przypomnienie,  o  wspólnym  posiedzeniu  Rady  Gminy 
Kluczborka i Byczyny, w sprawie wcielania w życie nowej ustawy śmieciowej. Kontynuując 
Przewodniczący Rady zwrócił  się do przedstawicielki  lokalnej  prasy,   o wyartykułowanie 
w  następnym  numerze  lokalnej  prasy,  możliwości  uzyskania  wyczerpującej   informacji 
w razie zagrożenia tj. o esemesowym systemie powiadamiania. Następnie głos zabrał Radny – 
Adam Radom i powrócił, do sprawy poruszonej przez sołtysa wsi Jakubowice – Pana Jerzego 



Pluta.  I  tak,  Radny  –  Adam  Radom  stwierdził,  że  decyzję  o  lokalizacji  w/w  znaków 
podejmowała  powołana  ku  temu  stosowna  komisja.  Kończąc  Radny  –Adam  Radom 
stwierdził, że przedmiotowe zdarzenie, będzie bardzo szczegółowo sprawdzone i wyjaśnione. 
W przypadku  potwierdzenia  powyższych  faktów,  to  wtedy,  w stosunku do  wykonawców 
i nadzoru tego przedsięwzięcia , zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Następnie głos 
zabrał  Pan  Edward  Rożniatowski  –  Przewodniczący  Byczyńskiego  Związku  Rolników 
i Organizacji Społecznych i odczytał  pismo, w sprawie lokalnych przemarznięć ozimin na 
terenie g.Byczyna. Z treści odczytanego pisma wynikało, w sposób jednoznaczny, że sytuacja 
jest zła oraz,  że rolnicy oczekują pomocy ze strony tut.władz.  Na koniec Przewodniczący 
Rady złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.    

Ad.12 Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXI sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe  (2  kasety)  przechowywana  w  Biurze  Rady,  zgodnie  z  §  30  Statutu 
Gminy, przez okres jednego roku.

                                Przewodniczący
                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                              Grzegorz Kapica 
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