
                                                           Protokół Nr  XXII/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 26.04.2012
                                                          ( godz. 14 00 – 1555 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXII 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  Zdzisława  Pelca,  Kierownika  Referatu 
Budownictwa  –  Pana  Stanisława  Bilińskiego,  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,  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 Z-ca Burmistrza chce wnieść zmiany do 
porządku obrad. Nikt nie zabrał głosu. Z kolei Przewodniczący Rady skierował zapytanie do 
Radcy Prawnego,  czy  dołączona  do  materiałów „  Ocena  zasobów pomocy społecznej  na 
2012r., winna być włączona do porządku obrad, a następnie przegłosowana. W odpowiedzi 
Radca  Prawny  odpowiedział,  że  omawiana  informacja,  nie  wchodzi  w  obowiązujący 
porządek obrad, jak również powyższa informacja, nie musi być przegłosowywana. Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za” ). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zmiany Uchwały Nr XXI/155/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca
               2012r. ( druk nr 169 ),    
           b) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do realizacji zadania pracy 
               z rodziną ( druk nr 170 ),
           c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012- 2025 
               ( druk nr 171- przedmiotowy projekt uchwały, zostanie dostarczony bezpośrednio,
               przed posiedzeniem komisji ), 
           d) zmian w budżecie gminy na 2012 rok ( druk nr 172- przedmiotowy projekt uchwały,
                zostanie dostarczony bezpośrednio, przed posiedzeniem komisji ).



      7.  Stan infrastruktury sportowej na terenie g. Byczyna, dostępność i frekwencja.
      8.  Struktura zatrudnienia w administracji samorządowej, aktualne potrzeby w przyszłości 
           wraz z jednostkami pomocniczymi. 
      9.  Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny.
    10.  Rozpatrzenie skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny.
    11.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    12.  Wolne wnioski i zapytania.
    13.  Komunikaty.
    14.  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 ( 15 głosów „za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych

Na wstępie głos zabrał Radny – Robert Świerczek i zadał dwa pytania, dotyczące podziału 
środków,  w  otwartym  konkursie  na  realizację  zadania  publicznego,  w  zakresie 
rozpowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu.  Radny-  Robert  Świerczek  stwierdził,  że 
powyższy  podział,  budzi  bardzo  wiele  kontrowersji.  I  tak,  przy  podziale  omawianych 
środków,  były  brane  pod  uwagę  dwa  kryteria,  po  pierwsze  to  wolontariat,  a  po  drugie, 
w jakim stopniu oferta dociera do beneficjenta. W związku, z preferowaniem tylko dwóch 
kryteriów, to jakie znaczenie ma w tym przypadku, Uchwala Rady Miejskiej w Byczynie, 
w  sprawie  :  Rocznego  planu  współpracy  Gminy  Byczyna  z  innymi  organizacjami 
pozarządowymi.  W w/w uchwale  jest  większa ilość kryteriów,  w związku z  powyższym, 
jakie  kryteria  będą preferowane w następnych  latach?.  Drugie pytanie  Radnego -  Roberta 
Świerczek dot. składu przedmiotowej komisji. I tak, komisja konkursowa powoływana jest 
w  ośmioosobowym  składzie  tj.4  przedstawicieli  Urzędu  Miejskiego  i  4  przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, które mogą składać wnioski. A pytanie 
brzmiało:  „  kto  z  imienia  i  nazwiska  reprezentował  organizacje  pozarządowe 
w przedmiotowej komisji i jakie konkretnie organizacje były reprezentowane. Następnie głos 
zabrała  Pani  Radna  –  Iwona  Sobania  i  zadała  pytanie  „  czy  istnieje  możliwość 
dofinansowywania małych projektów, między innymi projektu „ Górna Prosna” –  w wys. 
25 tys. zł.  Omawiane organizacje składają wnioski, bez wymagalnego wkładu własnego, czy 



istnieje możliwość, żeby g.Byczyna pożyczyła wymagane środki, które w następstwie będą 
zwrócone. Kończąc wypowiedz Radna –Iwona Sobania dodała, „ a może g.Byczyna udzieliła 
by odpowiednich poręczeń ”.                                              

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr  XXI/155/12  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  29  marca  2012  r.  (  druk  nr  169  ). 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania . Uchwała przedstawiona na 
druku nr 169 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
29 marca 2012 r. 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,  została  podjęta przez Radnych jednogłośnie  (  15 głosów 
„za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  na druku nr 170 w sprawie wyznaczenia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do realizacji zadania pracy z rodziną ( druk nr 170 ). 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania .Uchwała przedstawiona na 
druku nr 170 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do realizacji 
zadania pracy z rodziną , została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012- 2025 i zmian w budżecie gminy. Przewodniczący 
Rady poprosił Skarbnik Gminy o objaśnienie tych dwóch projektów uchwał. Skarbnik Gminy 
w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej  Gminy Byczyna  na lata  2011- 2025 i  zmian w budżecie  gminy na 2012 rok. 
Następnie  głos  zabrała  Radna  -  Róża  Kaniewska  i  powróciła  do  tematu  składu  komisji 
dzielącej środki na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Mianowicie, Radna – Róża 
Kaniewska poprosiła o przedstawienie przedmiotowego składu komisji z imienia i nazwiska. 
Następnie  głos zabrała  Z-ca Burmistrza  i  stwierdziła,  że  omawiana komisja  kierowała się 
dużą  rzetelnością,  przy podziale  przedmiotowych  środków.  Kontynuując  wypowiedz  Z-ca 
Burmistrza  stwierdziła,  że  piłka  nożna  nie  jest  jedyną  dyscypliną  sportową uprawianą  na 
terenie  naszej  gminy.  Kolejną  osobą  która  zabrała  głos,  był  Radny  -  Adam  Radom 
i nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi stwierdził, jak można być zadowolonym z takiego 
podział  środków,  jaki  miał  miejsce.  Mianowicie,  pięciu  klubom sportowym przydzielono 
kwotę 17 tys. zł na całoroczną działalność, a inne stowarzyszenie na jednodniową imprezę 
otrzymuje  4  tys.  zł..Ponownie  głos  zabrała  Z-ca  Burmistrza  i  odczytała,  jakie  kwoty 
otrzymały poszczególne stowarzyszenia.  Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła,  że nie we 
wszystkich LZS-ach grają tylko młodziki, są również osoby starsze. Skoro, te starsze osoby 
traktują  piłkę  nożną  jako  hobby,  to  niech  ponoszą  z  tego  tytułu  pewne  koszty.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  czy Radni mogli  by mieć  wgląd do tych  wniosków, 



celem  zapoznania  się  z  ich  treścią.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  nie  widzi 
przeciwwskazań w tym zakresie.  Następnie  Radny -  Robert  Świerczek  zadał  pytanie,  czy 
organizacje ubiegające się o dotację miały wiedzę, co będzie punktowane, jakie kryteria będą 
wyróżniane  i  czy  w  rezultacie,  będą  miały  odpowiednią  pulę  środków  na  normalne 
funkcjonowanie. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że kluby sportowe mogłyby 
również  same  zadbać  o  swój  budżet  np.  poprzez  zorganizowanie  płatnych  miejsc 
parkingowych na terenie m.Byczyna. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że w przypadku akceptacji tego rozwiązania, na kolejną sesję można by było przygotować 
odpowiedni projekt uchwały, w przedmiotowej sprawie  i wtedy kluby miały by dodatkowe 
środki na bieżącą działalność. Podobne rozwiązanie praktykuje już od dawna klub sportowy 
„  Hetman”  poprzez  egzekwowanie  opłaty  targowej  w  Byczynie.  Wpływy,  z  tego  tytułu, 
w skali roku wynoszą ok. 20 tys. zł. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że gro środków 
z LZS-ów pochłania PZPN, takiego stanu rzeczy, nie można nadal tolerować. Następnie Z-ca 
Burmistrza  odczytała skład przedmiotowej komisji i jeszcze raz powtórzyła, że cała komisja 
kierowała  się  rozsądkiem  i  rzetelnością  i  jak  najbardziej  zasadnie  dokonała  podziału 
omawianych  środków.  Kończąc  wypowiedz  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  rozgrywki 
LZS-ów w grupie „B „ z pewnością, nie jest sportem wyczynowym, a raczej hobby. Przy 
takim zestawieniu, przedstawiciele karate i tenisa stołowego, mają na pewno lepsze wyniki 
w dziedzinie sportu. Z kolei Radny -  Adam Radom stwierdził, że podział niewielkiej puli 
środków pieniężnych jest trudny, ale bieda winna być podzielona równo, może bez zbędnej 
satysfakcji dla większości klubów, ale omawiany podział winien być sprawiedliwy. Następnie 
Z-ca  Burmistrza  przypomniała,  o  corocznej  możliwości  konsultacji  wszystkich 
przedkładanych projektów, takie konsultacje odbyły się ostatnio, w październiku 2011 roku. 
Następnie  Radny  -  Robert  Świerczek  przytoczył  stwierdzenie,  jakie  padło  na  ostatnim 
posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej.  Mianowicie,  bez istnienia  LZS- ów na wsi,  sport będzie 
również istniał i będzie funkcjonować. Z kolei Burmistrz Byczyny zadał pytanie, z czyich ust 
padło takie stwierdzenie. Radny – Robert Świerczek odpowiedział, że takiego stwierdzenia 
użyła Z-ca Burmistrza. Z kolei Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nie przypomina sobie, aby 
użyła takiego stwierdzenia. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady i stwierdził, że my 
jako  Radni  musimy  znaleźć  odpowiedni  sposób  i  pieniądze,  aby  dofinansować  sport  dla 
dorosłych.  Następnie  Radna  -  Iwona  Sobania  i  stwierdziła,  że  trzeba  znaleźć  dobre 
rozwiązanie, na zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków, na normalne funkcjonowanie 
LZS-sów.  Następnie  głos  zabrał  Radny-  Roman  Biliński  i  stwierdził,  że  jest  bardzo 
zaskoczony, tak wysokim wzrostem kosztów wybudowania kotłowni w Centrum Integracji 
Społecznej w Polanowicach, z 65 tys.zł  na 165 tys.zł.  W związku z powyższym Radny – 
Roman  Biliński  poprosił  o  wyjaśnienie,  tak  znaczącego  wzrostu  kosztów  omawianej 
kotłowni. Następnie Z-ca Burmistrza w sposób szczegółowy omówiła poszczególne składniki 
kosztorysowe,  składające  się  na  omawiane  przedsięwzięcie.  Mianowicie,  kosztorys 
inwestorski opiewa na kwotę : 152.778,58 zł, demontaż istniejącej kotłowni – 6.150,00 zł, 
zakup kompletnej  armatury – 111.081,93 zł,  roboty budowlane – 35.546,65 zł.  Następnie 
Radny – Roman Biliński stwierdził, że skoro zakup armatury kształtuje się na poziomie stu 
paru  tysięcy,  to  o  jakich  my  oszczędnościach  mówimy  po  przeprowadzonym  przetargu, 
oszczędności za wielkich, to na pewno nie będzie w tym przypadku. Następnie głos zabrał 
Pan Stanisław Biliński – Kierownik Referatu Budownictwa i stwierdził, że w chwili obecnej, 



kosztorysy  opracowuje  się  metodą  elektroniczną.  Kontynuując  wypowiedz  Pan  Stanisław 
Biliński  –  Kierownik  Referatu  Budownictwa  stwierdził,  że  cena  wykonania  omawianego 
zadania będzie na pewno mniejsza,  ponieważ przy kosztorysowaniu przyjmowane są ceny 
ogólnopolskie, a nie z naszego terenu. Następnie Burmistrz Byczyny uzupełniając wypowiedź 
Pana Stanisława Bilińskiego – Kierownika Referatu Budownictwa stwierdził, że  duży wpływ 
na wynik przetargu mają same firmy budowlane, które zaniżają swoje koszty, w taki sposób, 
aby wygrać przetarg.  Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  jaki będzie  okres gwarancji  na 
omawiany kocioł, przy tak drogim kotle. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 36 miesięcy 
i 12 miesięcy rękojmi. Radna - Iwona Sobania stwierdziła, że będzie głosować przeciwko tym 
zmianom  w  budżecie,  ponieważ  nie  chce  odpowiadać,  za  błędy  urzędników.  Z  kolei 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że nie jest  to błąd urzędnika,  ale wina starego kosztorysu, 
który był  sporządzony 6 lat  temu,  który nie  przewidywał  wymiany kotła.  Następnie  głos 
zabrał  Przewodniczący  Rady  i  zaproponował  wykreślenie  tej  inwestycji  z  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  Gminy Byczyna  na lata  2012-  2025 i  zmian  w budżecie  gminy na 
2012r. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady zaproponował przygotowanie, innych 
alternatywnych możliwości ogrzewania omawianego obiektu. Powyższe nowe rozwiązania, 
mogą  być  przedstawione  Radnym  na  następnym  posiedzeniu  Wysokiej  Rady.  Następnie 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wycofania z dzisiejszego 
porządku obrad proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna 
na  lata  2012-  2025  i  zmian  w  budżecie  gminy  na  2012r.  dot.  kompleksowej 
termomodernizacji  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna  (  zabezpieczenie 
kosztów  nowej  kotłowni  w  budynku  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Polanowicach  ). 
Wniosek  Przewodniczącego  Rady  w  sprawie  wycofania  z  dzisiejszego  porządku  obrad 
proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012- 
2025 i zmian w budżecie gminy na 2012r. dot. kompleksowej termomodernizacji budynków 
użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna  (  zabezpieczenie  kosztów  nowej  kotłowni 
w budynku  Centrum Integracji  Społecznej  w  Polanowicach  ),  został  zwykłą  większością 
głosów przegłosowany ( 9 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”, 2 głosy „przeciw” ). 
Następnie Radna – Jolanta Rudziewicz stwierdziła, że w/w obiekt musi być ogrzewany, ale 
nie koniecznie, tak drogim rozwiązaniem. W konsekwencji wcześniej przegłosowanej zmiany 
Skarbnik Gminy poprosiła o naniesienie pewnych zmian w omawianych projektach uchwał. 
Następnie  Radna  –Iwona  Sobania  wyraziła  duże  niezadowolenie  z  powodu  panującego 
bałaganu,  podczas  realizacji  wszelkiego  rodzaju  projektów.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  nie  ma  żadnego bałaganu w tej  materii,  ponieważ pewne rzeczy wychodzą 
w trakcie realizacji i są to rzeczy, których wcześniej nie można było przewidzieć.  Na koniec 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  szkoda  że  Wysoka  Rada  zrezygnowała  z  realizacji 
przedmiotowego  przedsięwzięcia,  ze  względu na  możliwość  skorzystania  z  preferencyjnej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która w bardzo poważnej części, 
była by umorzona. Radna - Róża Kaniewska stwierdziła, że wcześniej nikt nie wspomniał, 
o tak wspaniałej  ofercie  WFOŚ w Opolu.  Burmistrz  Byczyny odpowiedział,  że nikt,  o to 
zagadnienie  nie  pytał.  Następnie   Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania 
projektu uchwały na druku 171 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2012- 2025 wraz z wcześniej przegłosowanymi poprawkami , została podjęta 



przez Radnych zwykłą  większością  głosów ( 9 głosów „za”,  4 głosy „wstrzymujące  się”, 
2 głosy „przeciw” ). 

d) Przewodniczący Rady odczytał uchwałę na druku 172 w sprawie zmian w budżecie gminy 
na  2012  rok  wraz  z  wcześniej  przegłosowanymi  poprawkami.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała na druku 172 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 
rok wraz z wcześniej przegłosowanymi poprawkami, została podjęta przez Radnych zwykłą 
większością głosów ( 9 głosów „za”, 5 głosów „wstrzymało się”, 1 głos „przeciw” ).

Ad.7.  Stan  infrastruktury  sportowej  na  terenie  gminy  Byczyna,  dostępność  i  frekwencja. 
Przewodniczący  Rady poprosił o przedstawienie wniosków . Nikt nie zabrał głosu. Z kolei 
Przewodniczący Rady zaproponował,  aby Dyrektor  Ośrodka Kultury – Pan Wiesław Okaj 
przygotował  na  następną  sesję  materiały  dot.  „możliwości  zagospodarowania  sztucznego 
lodowiska wybudowanego w parku, jaki byłby to koszt i co zrobić, żeby to lodowisko zaczęło 
w końcu funkcjonować”.

Ad.8. Struktura zatrudnienia w administracji samorządowej, aktualne potrzeby w przyszłości 
wraz jednostkami pomocniczymi. Przewodniczący zapytał Radnych o wnioski i uwagi w tej 
kwestii. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do 
rozpatrywania następnego pkt. obrad.

Ad.9.  Rozpatrzenie  skargi  Pana  Jarosława  Soroczyńskiego  na  Burmistrza  Byczyny. 
Na wstępie głos zabrał Radny - Adam Radom i stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu 
zadał  pytanie,  jaka  będzie  zastosowana  procedura,  przy  rozpatrywaniu  omawianej  skargi. 
”Na  posiedzeniu  w/w  komisji,  cała  procedura  została  wyjaśniona  i  całkowicie  się  z  nią 
zgadzam”.  Następnie  Przewodniczący  Rady,  poprosił  Radcę  Prawnego  o  przedstawienie 
formy, rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny. Następnie 
Radca Prawny – Pan Zdzisław Pelc stwierdził, że skargę na Burmistrza Byczyny rozpatruje 
Rada, ale musi mieć na ten temat wiedzę od Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym, 
Rada w dniu dzisiejszym winna przekazać skargę do zbadania Komisji Rewizyjnej. Następnie 
Komisja Rewizyjna zapozna się szczegółowo z treścią skargi i na najbliższym posiedzeniu 
Rady  przedstawi  swoje  stanowisko.  Wówczas  Wysoka  Rada  podejmie  stosowną  uchwałę 
w tej sprawie, czy skarga jest zasadna, czy nie. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
odczytania treści skargi. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i pokrótce zakomunikował 
zebranym,  że  chodzi,  o  zagospodarowanie  parkingu  przylegającego  do  działki  Pana 
Soroczyńskiego, mowa jest o „grilu”, który będzie dodatkowy punktem rekreacyjny.  Przed 
przeprowadzeniem  głosowania  w  w/w  sprawie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  obu 
przypadkach chodzi o przestrzeganie prawa, do czego jest zobligowany, poprzez piastowanie 
urzędu  Burmistrza  Byczyny.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania, 
w sprawie skierowania  skargi  Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza  Byczyny do 
zbadania przez Komisję Rewizyjną. Wniosek Przewodniczącego Rady zastał przez Radnych 
przegłosowany zwykłą większością głosów  ( 9 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymało się” ).



Ad.10.  Rozpatrzenie  skargi  Pani  Marii  Bilińskiej  na  Burmistrza  Byczyny. 
Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  są  jakieś  zapytania  w  przedmiotowej  sprawie. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym,  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania, w sprawie skierowania skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny do 
rozpatrzenia  przez  Komisję  Rewizyjną.  Skierowanie  skargi  Pani  Marii  Bilińskiej  na 
Burmistrza Byczyny do zbadania przez Komisję Rewizyjną zostało przegłosowane zwykłą 
większością głosów  ( 9 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymało się” ).       
 
Ad.11.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i  zapytania radnych.  Na wstępie głos zabrał 
Burmistrz Byczyny i zakomunikował, że interpelacja Radnego Roberta Świerczka  została już 
wyjaśniona. Następnie Burmistrz Byczyny odpowiedział na pytanie Radnej – Iwony Sobania. 
I tak, możliwość dofinansowania jest zawsze, ale w budżecie gminy, w chwili obecnej brak 
jest  środków  na  ten  cel.  Natomiast  poręczenie  kredytu  jest  możliwe,  ale  będzie  to 
równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania przez gminę, a w tej kwestii, to Wysoka Rada 
jest władna.

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytana.

Na wstępie głos zabrała Z-ca Burmistrza i zadała zapytanie w imieniu nauczycieli Zespołu 
Szkół  Gimnazjalnych  Licealnych  i  Zawodowych  w  Byczynie,  czy  Państwo  Radni 
dysponowali by czasem w dniu 16.05.2012r.,o godz. 14 00. Powyższe zapytanie, podyktowane 
jest chęcią zaprezentowania gry planszowej  dot. gminy Byczyna, przez Panią Kalinę Włodek. 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w przedmiotowej sprawie. W wyniku 
głosowania,  tylko  czterech  Radnych  wyraziło  zainteresowanie  uczestnictwa  w omawianej 
prezentacji  w proponowanym terminie.  Następnie  z  sali  obrad  zaczęły  dobiegać  wnioski, 
w sprawie przesunięcia terminu w/w prezentacji, ze względu na bardzo niefortunny termin. 
W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  porozmawia  z  Panią  Kaliną  Włodek, 
o  ewentualnym  przesunięciu  terminu  omawianej  prezentacji,  o  którym  niezwłocznie 
powiadomi zainteresowanych.  

Ad. 13. Komunikaty 

Na wstępie głos zabrał Sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i zakomunikował zebranym, 
że w imieniu Rady Sołeckiej  wsi Jakubowice zadeklarował chęć organizowania gminnych 
dożynek, ale pod jednym warunkiem. Mianowicie, pod warunkiem zabezpieczenia i przelania 
kwoty 10 tys.zł   na konto rady sołeckiej. Następnie Sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta 
stwierdził, że w przypadku, nie zabezpieczenia i fizycznego przelania w/w kwoty wycofa się 
z  organizowania  przedmiotowych  dożynek.  Następnie  głos  zabrała  mieszkanka  Biskupic 
i  powróciła  do  sprawy  skażonej  wody  we  wsi  Biskupice  i  Kochłowice.  Mianowicie, 
mieszkanka  wsi  Biskupice  stwierdziła,  że  sprawa  ta,  winna  być  wyjaśniona  do  końca 
i w stosunku do winnych przedmiotowego zaniedbania, winne być wyciągnięte konsekwencje 
służbowe i karne. Kontynuując wypowiedz mieszkanka Biskupic stwierdziła, że mieszkańcy 
w/w wsi  mają  prawo wiedzieć,  co się  tak  naprawdę stało  i  kto  z  imienia  i  nazwiska,  za 
powyższe zaniedbanie odpowiada. Wg. relacji mieszkanki wsi Biskupice, to co na ostatniej 



sesji przedstawił Pan Prezes Spółki ZGK - Pan Krzysztof Sikorski , było wielkim kłamstwem. 
Mianowicie, wg. słów Pana Prezesa Spółki ZGK wglądało to tak, jakby Pan Prezes Spółki 
ZGK nosił mieszkańców w/w wsi na rękach, a tak naprawdę,  nikt przez pierwszy tydzień, nie 
panował nad tym bałaganem. Sprawę skażenia wody do Sanepid-u, nie zgłosił  Pan Prezes 
Spółki ZGK, a jeden z mieszkańców Biskupic na telefon alarmowy. Na koniec mieszkanka 
wsi Biskupic stwierdziła, że dobry gospodarz, nawet bydłu,  nie pozwolił by spożywać tak 
skażonej wody. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na ostatniej sesji  Pan Prezes 
Spółki  ZGK  przeprosił  wszystkich  mieszkańców  za  powstałe  uciążliwości  z  tego  tytułu. 
Burmistrz  Byczyny,  po  raz  kolejny  przeprosił  mieszkańców  zainteresowanych  wiosek, 
jednocześnie zaznaczając, ze wykrycie sprawcy praktycznie będzie nie możliwe. Powodem 
takiego stwierdzenia, jest fakt upływu czasu od powyższego zdarzenia. Odnośnie skutecznego 
powiadamiania  ludności Burmistrz Byczyny stwierdził,  że wykorzystane zostały wszystkie 
dostępne środki w tej materii. Następnie Radny - Jan Romańczyk stwierdził, że wszystkim 
mieszkańcom  w/w  wsi  zostaną  odliczone  2  m3  wody.  Z  kolei  Radny  –Władysław  Buła 
stwierdził,  że  wykrycie  sprawcy  winno  być  priorytetem.  Ze  względu  na  możliwość 
ewentualnego powtórzenia się powyższego zdarzenia. Burmistrz Byczyny odpowiedział,  że 
Spółka ZGK przeprowadzi kontrolę w tym zakresie, ale na efekty za bardzo nie ma co  liczyć, 
ponieważ  pracownicy  Spółki  ZGK  nie  są  w  stanie  skontrolować  każdego  pomieszczenia 
w danym gospodarstwie. Z kolei Radny –Adam Radom zadał pytanie, czy znana jest liczba 
ilości  zgłoszeń  do  szacowania  szkód  od  rolników,  w  jaki  sposób  gmina  może  dopomóc 
rolnikom w tej trudnej sytuacji. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że wnioski nadal spływają, 
pobieżny szacunek szkód wynosi od 4 do 5 tys. ha. Jedynym wsparciem, na jakie mogą liczyć 
rolnicy, będzie odroczenie wpłaty należnego podatku, tuż po zbiorach. Kończąc wypowiedz 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  na  całkowite  umorzenie,  nie  mogą  rolnicy  liczyć,  ze 
względu  na  bardzo  napięty  i  skomplikowany  budżet.  Następnie  głos  zabrała  Sołtys  wsi 
Miechowa Pani Halina Kapral i stwierdziła, że jak jej Rada Sołecka organizowała dożynki, to 
od tut. urzędu nie otrzymała takiej kwoty jakiej domaga się  Sołtys wsi Jakubowice – Pan 
Jerzy Pluta.  Środki  na organizację  dożynek  pochodziły  głównie  od  sponsorów,  Starostwa 
Powiatowego i tut. urzędu w wys.5.700 zł. Z kolei pan Zdzisław Comporek powrócił do starej 
sprawy.  tj.  ustawienia  stojaków  na  rowery  na  tut.  targowisku.  Następnie  Pan  Zdzisław 
Comporek zadał pytanie, dlaczego na terenie miasta, jest tak mało miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych.  Kolejną poruszoną sprawą przez  Pan Zdzisława Comporka  było 
bardzo duże zanieczyszczenie fosy, która nadomiar złego, jest za mało spiętrzona. Na koniec 
Pan Zdzisław Comporek zwrócił uwagę, na nie fachowe wykonywanie wycinki zakrzewień 
przy drogach gminnych. Problem polega na tym, że przy okazji wykonywania w/w czynności 
wycinane są zdrowe drzewa,  z pewnością nie przeznaczone do wycinki. Następnie Burmistrz 
Byczyny odpowiedział na zapytania Pan Zdzisława Comporka. I tak, zgodę na wycinkę drzew 
gminnych  wydaje  Starostwo Powiatowe,  a  nie  Burmistrz  Byczyny.  Z reguły taka decyzja 
powiązana  jest,  z  równoczesnym  wykonaniem  nasadzeń  nowych  drzew.  Odnośnie 
zagospodarowania  fosy,  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  tej  materii  będą  czynione 
starania,  celem znalezienia  gospodarza tego obiektu.  W sprawie miejsc parkingowych,  dla 
osób  niepełnosprawnych  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  najbliższym  czasie  będą 
wykonane.  W  odpowiedzi,  na  wniosek  Sołtysa  wsi  Jakubowice  –  Pana  Jerzego  Pluty, 
w  sprawie  przekazania  kwoty  10  tys.  zł  na  organizacje  dożynek,  Burmistrz  Byczyny 



odpowiedział,  że  w  chwili  obecnej,  nie  jest  w  stanie  zabezpieczyć  wymaganej  kwoty. 
Na  takie  stwierdzenie  Sołtys  wsi  Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  w  takiej 
sytuacji, definitywnie rezygnuje z organizacji w/w dożynek. Z kolei Burmistrz Byczyny na 
taką  odpowiedz  stwierdził,  że  jest  to  swoisty  szantaż,  ze  strony  Pana  Sołtysa. 
Następnie Burmistrz Byczyny zwracając się do Sołtysów zakomunikował, że odbyło się II 
walne  zebranie  delegatów Samodzielnej  Miejsko  –  Gminnej  Spółki  Wodnej  w Byczynie. 
I tak, w wyniku odbycia się w/w zebrania, ustalono wybór nowych delegatów we wszystkich 
sołectwach.  Następnie  nowo  wybrani  delegaci  dokonają  wyboru  spośród  siebie  nowego 
zarządu,  ustalą  wysokość  składek  itd.  Starosta  Kluczborski  nakazał,  żeby  nowe  władze 
Samodzielnej Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Byczynie, ukonstytuowały się w okresie 
dwóch miesięcy, w przeciwnym wypadku Spółka ulegnie rozwiązaniu. Następnie Burmistrz 
Byczyny powrócił do sprawy sprzedaży ZEC-u. I tak, Burmistrz Byczyny stwierdził, że w tej 
sprawie nie ma sobie i pracownikom zajmującym się tym zagadnieniem,  nic do zarzucenia, 
ponieważ wszystkie wymogi formalne i prawne zostały spełnione. Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  chwili  obecnej  dochodzi  do  spięć  między  nowym 
właścicielem, a ECO., ale tylko i wyłącznie, na tle finansowym polegającym na urealnieniu 
cen  rynkowych  zajmowanych  przez  ECO  pomieszczeń.  Kończąc  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  wszelkie  dokumenty  na  ten  temat,  są  do  wglądu w tut.  urzędzie. 
Z kolei Radna – Iwona Sobania zaapelowała do Burmistrza Byczyny o zorganizowanie w tej 
sprawie spotkania z mieszkańcami, celem wyjaśnienia wszelkich nieścisłości i niedomówień 
na ten temat. Następnie Pani Iwona Jurczyk – Prezes Samodzielno Miejsko – Gminnej Spółki 
Wodnej  w  Byczynie  zakomunikowała,  że  jest  w  posiadaniu  formularzy  dla  nowo 
wybieranych  delegatów  i  chętnie  każdej  zainteresowanej  osobie,  taki  formularz  użyczy. 
Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  wszyscy  obecni  na  sali  podpisali  listę 
obecności.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przypomniał,  o  konieczności  złożenia 
oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. 

Ad.12 Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXII 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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