
                                                           Protokół Nr  XXIII/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 29.05.2012
                                                          ( godz. 14 00 – 16 25 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXIII 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,  Pana  Edwarda  Rożniatowskiego  – 
Przewodniczącego Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Kierownika 
Posterunku Policji w Byczynie – Pana Dariusza Radosza, Sołtysów oraz 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  Burmistrz  ,  chce  wnieść  zmiany  do 
porządku obrad. Z-ca Burmistrza poprosiła o uwzględnię dodatkowego projektu uchwały na 
druku nr 183 w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach 
priorytetu  VII  Promocja integracji  społecznej  ,  Działanie  7.1  i  upowszechnianie  aktywnej 
integracji  Poddziałania  7.1.1 Rozwój i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kolei Przewodniczący Rady 
poinformował  zebranych,  że  na  wcześniej  odbytych  komisjach  dokonana  była  zamiana 
kolejności  rozpatrywania  dwóch projektów uchwał  tj.  druku nr  178 na  182 i  na  odwrót. 
W  związku  z  powyższym,  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania 
zaproponowanych  zmian.  Wcześniej  zaproponowane  zmiany  zostały  przegłosowane  przez 
Radnych  jednogłośnie  (  15  głosów  „  za  „  ).  Nowy  porządek  obrad  z  wcześniej 
przegłosowanymi  zmianami,  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  XXII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania 
              ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna  
              ( druk nr 173 ),
           b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 174 ),
           c) rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny ( druk nr 175 ),



           d) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny
               ( druk nr 176 ),
           e) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą :” Mój Rynek     
               w Byczynie „ w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich
               i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie 321.321. Podstawowe usługi dla 
              gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
              2007 – 2013 ( druk nr 177 ),
           f) zmiany uchwały ( druk nr 178 ),
           g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  179  ),
            h )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  180 ), 
            i)  zmiany uchwały ( druk nr 181 ), 
            j)przystąpienia  Gminy  Byczyna/Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL
               w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji   
               projektu pod nazwą: ”Twoje życie-nasza wspólna sprawa”; Priorytet: VII. Promocja 
               Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
               sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja społeczna   
               i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu 
              Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 182 ).
      7. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.Byczyna – oferty Ośrodka Kultury 
           i PSP, PP.
      8.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      9.  Wolne wnioski i zapytania.
    10.  Komunikaty.
    11.  Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania 
              ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna  
              ( druk nr 173 ),
           b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 174 ),
           c) rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny ( druk nr 175 ),
           d) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny
               ( druk nr 176 ),
           e) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą :” Mój Rynek     
               w Byczynie „ w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich



               i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie 321.321. Podstawowe usługi dla 
              gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
              2007 – 2013 ( druk nr 177 ),
            f)przystąpienia  Gminy  Byczyna/Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL
               w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji   
               projektu pod nazwą: ”Twoje życie-nasza wspólna sprawa”; Priorytet: VII. Promocja 
               Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
               sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja społeczna   
               i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu 
               Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 178 ).
           g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  179  ),
            h )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  180 ), 
            i)  zmiany uchwały ( druk nr 181 ), 
            j) zmiany uchwały ( druk nr 182 ),
           k) przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII 
              Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 i upowszechnianie aktywnej integracji 
              Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
              pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 183 ).
      7. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.Byczyna – oferty Ośrodka Kultury 
           i PSP, PP.
      8.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      9.  Wolne wnioski i zapytania.
    10.  Komunikaty.
    11.  Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady zaproponował  aby Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15 
głosów „za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

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



Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Sławomir  Nędza  i  zadał  pytanie  dot.  wyników 
przeprowadzonych  odwiertów  geologicznych  ,które  będą  przepustką  do  uruchomienia 
przydomowych oczyszczalni ścieków w sześciu sołectwach. Z kolei Przewodniczący Rady 
zadał  pytanie,  jak  wypadły  oględziny  biegłego,  w  sprawie  byczyńskiej  hali,  które  miały 
miejsce w dniu 10 maja br. Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła  i zadał pytanie, 
dlaczego Burmistrz Byczyny, nie kieruje pracowników interwencyjnych do porządkowania - 
wykaszania poszczególnych sołectw. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   Przed  zaoponowaniem omawianego  projektu  uchwały  Przewodniczący  Rady  poprosił 
Sekretarza Gminy o przybliżenie tematu. Następnie Sekretarz Gminy  w sposób szczegółowy 
i  wyczerpujący  omówił  przedmiotowe  zagadnienie.  Mianowicie,  głównym  założeniem 
przedmiotowego  projektu  uchwały,  jest  uruchomienie  zespołu  ratunkowego  na  terenie 
g.Byczyna poprzez odpowiednie służby Pana Wojewody. 

 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady 
Miejskiej  w  Byczynie  dotyczącego  funkcjonowania  ratownictwa  medycznego  na  terenie 
powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna ( druk nr 173). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania . Uchwała przedstawiona na druku nr 173, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 174 ). Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania . Uchwała przedstawiona na druku nr 174, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uznania  skargi  Pani  Marii 
Bilińskiej na Burmistrza Byczyny za bezzasadną ( druk nr 175 ). Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Na wstępie głos zabrał 
Radny – Zdzisław Biliński  i  stwierdził,  że  w pełni  zgadza  się,  ze  stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej dot. bezzasadności przedmiotowej skargi. Jednakże, istnieje jeszcze takie coś, jak 
czynnik ludzki, w związku z powyższym stwierdził, że będzie głosować „przeciw”. Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania . Uchwała przedstawiona na druku nr 175, 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  9  głosów  „za”  ,  3  głosy 
„ wstrzymujące się ”, 3 głosy „ przeciw ”).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Jarosława 
Soroczyńskiego  na  Burmistrza  Byczyny  za  bezzasadną  (  druk  nr  176  ).  Kontynuując 
wypowiedz Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że w między czasie wpłynęło 



dodatkowe  pismo  w  tej  sprawie  od  Pana  Jarosława  Soroczyńskiego.  W  związku 
z powyższym Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie, jaki wpływ na 
rozpatrzenie  powyższej  skargi,  ma w/w pismo. I tak,  Pan Zdzisław Pelc – Radca Prawny 
stwierdził, że powyższe pismo, nie ma żadnego wpływu na przygotowane stanowisko Komisji 
Rewizyjnej  w  tej  sprawie.  Kończąc  wypowiedź   Pan  Zdzisław  Pelc  –  Radca  Prawny 
stwierdził,  że  w/w  pismo,  nie  wnosi  nic  nowego  do  sprawy.  Radna  –  Róża  Kaniewska 
zaapelowała  do  Burmistrza  Byczyny  o  pozostawienie  spornego  terenu  przy  ul.Okrężnej 
i Kościelnej w takim stanie, jaki jest w chwili obecnej. Kończąc wypowiedź Radna –Róża 
Kaniewska zadała pytanie, czy istnieje taka możliwość. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 
istnieje, ale należy uruchomić procedurę dot. zmiany planu i w konsekwencji ponieść z tego 
tytułu  odpowiednie  koszty.  Następnie  Radna  –Iwona  Sobania  przychyliła  się  do  prośby 
poprzedniczki tj. Radnej - Róży Kaniewskiej. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania . Uchwała przedstawiona na druku nr 176, została podjęta przez Radnych zwykłą 
większością głosów ( 10 głosów „za” , 2 głosy  „ wstrzymujące się ”, 3 głosy „ przeciw ”).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna 
do realizacji  projektu pod nazwą :” Mój Rynek w Byczynie  „ w ramach Działania osi 3: 
Jakość  życia  na  obszarach  wiejskich  i  różnicowanie  gospodarki  wiejskiej,  Poddziałanie 
321.321.  Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiejskiej  Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  na  lata  2007  –  2013  (  druk  nr  177  ).  Po  odczytanie  w/w projektu 
uchwały na druku nr 177 Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do obejrzenia prezentacji 
w w/w sprawie. I tak, prezentacji dokonał Pan Przemysław Mączka – Kierownik Referatu 
Promocji.  Przedmiotową  koncepcję  modernizacji  byczyńskiego  rynku,  opracowało  biuro 
projektowe z Opola pn. Opolprojekt. Omawiany zakres prac, był już wcześniej planowany do 
wykonania, w ramach programu rewilitaryzacji, ale powyższe przedsięwzięcie zakończyło się 
skutkiem  negatywnym.  Dodatkowym  minusem  powyższego  przedsięwzięcia  jest  fakt,  że 
byczyński  rynek  jest  drogą  wewnętrzną.  Z  tego  powodu,  nie  można  było  danego 
przedsięwzięcia  zrealizować  w  ramach  tzw.  Schetynówek.  Dodatkowo  Byczyna,  nie  ma 
statutu pomnika historii, co jest bardzo ważne, przy wszelkiego rodzaju dofinansowaniach. 
Kontynuując  wypowiedz  Pan  Przemysław  Mączka  stwierdził,  że  jedynym  sposobem 
sfinansowania powyższego przedsięwzięcia, środkami z zewnątrz,  jest w ramach programu 
pn.  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  działanie  dot.  budowy,  przebudowy  i  wyposażenia 
targowiska stałego. Jednakże, warunkiem realizacji niniejszego programu, jest przeniesienie 
targowiska spod murów na rynek. W ramach realizowanego projektu, dotychczasowa funkcja 
rynku  zostanie  zachowana  wraz  z  przeniesieniem  targowiska  na  rynek,  z  zachowaniem 
ogólnej  tendencji  w  tym  zakresie.  W  zakres  omawianego  projektu,  wchodzą  cztery 
podstawowe elementy tj.  budowa kramów, budek wolnostojących,  fontanny miejskiej oraz 
elementy  małej  architektury.  I  tak,  kramy  kupieckie  zlokalizowane  były  by  w  części 
południowej i wschodniej rynku. Dodatkową innowacją były by ławki, które w bardzo prosty 
sposób  rozkładały  by  się  na  stargany  handlowe.  Stragany  zadaszone  będą  żaglami,  aby 
chronić  sprzedawców  przed  słońcem i  deszczem.  Naprzeciwko  kawiarni  „  Hetmańska  ”, 
zlokalizowana będzie fontanna. Kończąc wypowiedz Pan Przemysław Mączka stwierdził, że 
powyższy projekt realizowany był by w latach 2012 – 2014. Następnie głos zabrała Radna –
Urszula  Bilińska  i  zadała  pytanie,  jaki  był  by koszt  wymiany nawierzchni  na rynku,  bez 



elementów małej architektur. W odpowiedzi Pan Przemysław Mączka odpowiedział, że ok. 
800 tys.zł brutto. Następnie  Radna –Urszula Bilińska stwierdziła, że realizacja powyższego 
przedsięwzięcia jest nie trafiona, ponieważ przestrzeń w rynku, będzie za bardzo zapełniona. 
Kontynuując  wypowiedź  Radna  –Urszula  Bilińska  stwierdziła,  że  wg.  jej  opinii,  można 
poprzestać  na  wymianie  nawierzchni  w  rynku,  bez  dodatkowych  elementów  małej 
architektury. Następnie Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że będzie głosować przeciwko 
temu projektowi uchwały. Powodem takiego stanowiska,  jest brak  konsekwencji w realizacji 
priorytetów, chociażby w postaci  - hali sportowej. Radna – Iwona Sobania stwierdziła,  że 
jednym z głównych powodów odpływu młodzieży z byczyńskiego gimnazjum, jest brak hali 
sportowej. Następnie Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że jej osobiście jest wstyd z tego 
powodu.  Kończąc  wypowiedz  Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  wg.  opinii  RIO 
w  Opolu,  jesteśmy  bardzo  zagrożą  gminą,  pod  względem  finansowo  –  kredytowym. 
Na koniec Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że nas, po prostu na takie rozwiązania nie stać. 
Z  kolei  Radny –  Władysław  Buła  i  stwierdził,  że  podobnie  jak  jego  koleżanka,   będzie 
głosować  przeciw,  temu  projektowi  uchwały.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny 
i stwierdził, że nie kto inny, ale sami Radni domagali się dokończenia remontu byczyńskiego 
rynku. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że są to ostatnie konkursy, na 
dofinansowywanie  takich  i  podobnych  projektów.  Przy  okazji  realizacji  przedmiotowego 
projektu, załatwiona będzie sprawa szaletu miejskiego i targowiska z prawdziwego zdarzenia. 
Z kolei Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, o bardzo rygorystycznych zmianach 
jakie nas czekają od m.września, w zakresie finansów publicznych. Mianowicie, nie będziemy 
mogli  wydać  więcej,  niż  zostanie  zebrane  z  podatków  plus  wcześniejsze  zobowiązania. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przystępując  do  realizacji  omawianego 
projektu, to na pewno, nie wybudujmy hali sportowej, no bo z czego. Odnośnie wcześniej 
wymienionych zmian w zakresie finansów gminy Skarbnik Gminy stwierdziła, że nie jest to 
żadna rewolucja, ponieważ wcześniej wymienione zasady obowiązują już od pewnego czasu. 
Reasumując  wypowiedz  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  budżet  g.Byczyna  jak  na  razie, 
równoważy się i nie ma z tego tytułu żadnego zagrożenia. Następnie głos zabrał Radny – 
Sławomir Nędza i zadał pytanie,  dlaczego nie realizujemy priorytetów gminy w pierwszej 
kolejności np. hali sportowej. Kończąc wypowiedz  Radny – Sławomir Nędza stwierdził, że 
z  jego strony,  jest  przyzwolenie  na realizację  w/w inwestycji,  ale  po kolei  wg. hierarchii 
ważności tj. hala, a dopiero później rynek. Następnie Radna –Urszula Bilińska stwierdziła, że 
na rynku powinno wymienić się nawierzchnię i poprzestać na tym zagadnieniu. Z kolei Sołtys 
wsi Jakubowice – Jerzy Pluta zadał pytanie, jak prawdziwe targowisko może funkcjonować 
w byczyńskim rynku. Po pierwsze, za mało terenu, po drugie jak rolnicy będą sprzedawać 
chociażby prosiaki,  czy kury.  Następnie Pan Zdzisław Comporek stwierdził,  że byczyński 
rynek,  jest  za  mały  na  wcześniej  przedstawione  rozwiązania  architektoniczne.  Kończąc 
wypowiedz  Pan  Zdzisław  Comporek  zadał  pytanie,  czy  powyższa  koncepcja  została 
uzgodniona  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  w  Opolu.  W  odpowiedzi 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  raczej  tak.  Z  kolei  Radna  –Róża  Kaniewska  zadała 
pytanie, gdzie osoby handlujące na nowym rynku,  będą parkować samochody. W odpowiedzi 
Pan Przemysław Mączka stwierdził,  że  jest  to  wstępna koncepcja,  w której  nie wszystkie 
elementy zostały do końca dopracowane. Przedmiotowe przedsięwzięcie, nie zostało również 
uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 



Przed przegłosowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 177 salę obrad opuścił 
Radny –Zdzisław Biliński, w związku z powyższym, w dalszej części obrad Rada głosowała 
w 14 – osobowym składzie. 

Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  177  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Byczyna  do 
realizacji projektu pod nazwą :” Mój Rynek w Byczynie „ w ramach Działania osi 3: Jakość 
życia  na  obszarach  wiejskich  i  różnicowanie  gospodarki  wiejskiej,  Poddziałanie  321.321. 
Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiejskiej  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 7 głosów „za” , 3 głosy  „ wstrzymujące się ”, 4 głosy „ przeciw ”).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna/
Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej 
UHP w Byczynie do realizacji projektu pod nazwą: ”Twoje życie-nasza wspólna sprawa”; 
Priorytet: VII. Promocja Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
wzmocnienie  sektora  ekonomii  społecznej;  Poddziałanie:  7.2.1  Aktywizacja  społeczna   i 
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki  (  druk  nr  178 ).  Następnie  Przewodniczący  Rady zaprosił  do  dyskusji  w 
sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do głosowania . Uchwała przedstawiona na druku nr 178, została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr  179  )  i zmian w budżecie 
gminy  na  2012  rok  (  druk  nr  180).  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 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania . Następnie  Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  przegłosowania  projektu  uchwały  na  druku  179  w  sprawie  zmian 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-  2025.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 179, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” ).

h) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr  180 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego projektu uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do 
głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  180,  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, druk nr 181).



Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  . 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  181,  została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów „za” ).

 j)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
zaciągnięcia pożyczki i kredytu, druk nr 182 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący 
Rady przystąpił  do głosowania .  Uchwała przedstawiona na druku nr 182, została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

k) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 
pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działanie 
7.1  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  Poddziałania  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
( druk nr 183 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania . 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  173,  została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów „za” ).

Ad.7.  Organizacja  wypoczynku  letniego  na  terenie  g.Byczyna  –  oferty  Ośrodka  Kultury 
i Publicznych Szkół Podstawowych , Publicznych Przedszkoli.  Na wstępie Przewodniczący 
Rady stwierdził, że materiały w powyższej sprawie, zostały przygotowane bardzo rzetelnie. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  propozycje  wypoczynku 
letniego na terenie gminy, będą odpowiednio rozplakatowane. 

Ad. 8.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
                                                         
Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  odpowiedziała  na  zapytanie  dot. 
przyzagrodowych  oczyszczalni  ścieków.  Mianowicie,  nie  wszystkie  odwierty  udało  się 
wykonać,  ze względu na brak notarialnej zgody, osób zainteresowanych. Powyższa zgoda, 
jest  bezwzględnie  wymagalna,  przy  realizacji  tego  rodzaju  przedsięwzięcia.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział  na  zapytanie  dot.ewentualnego  zaangażowania 
pracowników interwencyjnych, przy utrzymaniu trenów zielonych na terenie poszczególnych 
sołectw.  I  tak,  w/w pracownicy nie  zostaną skierowani  do prac porządkowych,  powodem 
takiego stwierdzenia, jest fakt nie posiadania należytej ilości  pracowników w stosunku do 
planowanych  potrzeb.  Jedynym  wyjątkiem,  będą  pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach 
melioracyjnych, ze względu na coraz częstsze podtopienia lokalnych sołectw. Następnie głos 
zabrała Z-ca Burmistrza i odpowiedziała na zapytanie dot. hali sportowej przy byczyńskim 
gimnazjum.  I  tak,  w  dniu  28.05.2012r.  odbyła  się  ostatnia  ekspertyza  w  w/w  sprawie. 
Wg.  zapewnień  biegłych  powołanych  przez  sąd,  wyniki  przedmiotowej  ekspertyzy  znane 
będą na końca czerwca br. 



Ad. 12. Wolne wnioski i zapytana.

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  odczytał  pismo   dot.  zamiaru  włączenia 
Radnych,  do  prac  komisji  zajmującej  się  zbywaniem  mienia  gminy  Byczyna.  Powodem 
wystosowania  powyższego wniosku,  jest  duża ilość niesnasek,  jakie  powstały przy okazji 
ostatniej  sprzedaży.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  odczytał  kolejne  pismo  w  sprawie, 
wytypowania  Radnych,  do  prac  w  komisji,  zajmującej  się  zamówieniami  publicznymi. 
Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  w  jakim  terminie  należałoby  podać  w/w  składy 
osobowe. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jak najszybciej, ponieważ cały czas odbywają 
się  czynności z tym związane. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że ma 
jeszcze jedną sprawę do Radnych, ale powyższe zapytanie, poprzedzone będzie prezentacją. 
Następnie  Pan  Przemysław  Mączka  –  Kierownik  Referatu  Promocji  dokonał  prezentacji 
multimedialnej, na temat byczyńskiej strefy rozwoju gospodarczego. I tak, nasza strefa, cieszy 
się w ostatnim czasie, bardzo dużym zainteresowaniem, ze strony potencjalnych inwestorów. 
Dodatkowo na naszym terenie może powstać, podstrefa Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej 
„ INWEST – PARK ” w oparciu, o byczyńską strefę rozwoju ekonomicznego. Byczyńska 
strefa zlokalizowana jest, przy drodze krajowej nr 11 ( mówiąc potocznie między stacją paliw, 
a przejazdem kolejowym ) i o pow. ok..24 ha. Część powierzchni omawianej strefy została 
już  zbyta  w drodze  przetargu.  Omawiany teren,  posiada  aktualny  plan  zagospodarowania 
przestrzennego.  W  dniu  05.05.2012r.  odbyło  się  spotkanie  Burmistrza  Byczyny  z  Z-cą 
Dyrektora  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  Opolu  oraz  z  Panią  Prezes  Zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Panią Urszulą Solińską – Marek. Tematem 
spotkania,  było  omówienie  oferty  g.Byczyna  w  przedmiotowej  sprawie.  Kontynuując 
wypowiedz  Pan  Przemysław  Mączka  –  Kierownik  Referatu  Promocji  zakomunikował 
zebranym, że byczyńska strefa rozwoju ekonomicznego, może być powiększona o kolejne 
140 ha, które są w posiadaniu skarbu państwa, a obecnie zarządzane są przez ANR w Opolu. 
W wyniku powyższego przejęcia,  powstała  by bardzo atrakcyjna oferta,  dla potencjalnych 
inwestorów, chcących zainwestować na naszym terenie. Następnie  Pan Przemysław Mączka 
–  Kierownik  Referatu  Promocji  wytłumaczył  zebranym,  co  kryje  się  pod  pojęciem 
Wałbrzyskiej  Strefy  Ekonomicznej  i  na  jakich  zasadach  funkcjonuje.Warunkiem 
przystąpienia  do  Wałbrzyskiej  Strefy  Ekonomicznej  jest  spełnienie  kilku  warunków. 
Mianowicie,  należy zapewnić infrastrukturę techniczną (  gaz,  woda,  kanalizacja  sanitarna, 
prąd ), wykonać prace przygotowawcze, w postaci podziałów geodezyjnych, stanu prawnego, 
wykonania  wyceny przedmiotowych  nieruchomości,  scedowania wykonywania  wszelkiego 
rodzaju przetargów z tym związanych, partycypacji w kosztach ogłoszeń prasowych, oraz od 
każdej sprzedanej działki oprowadzamy prowizję w wys. 15%. Z Kolei Burmistrz Byczyny 
dopowiedział, że w naszym przypadku nie będzie prowizji, ani nie będziemy cedować woli 
przeprowadzania przetargów, ponieważ grunty pozostaną nadal własnością ANR w Opolu. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny zakomunikował  zebranym ,  że  gaz na tym terenie  już jest, 
ponieważ przebiega przez ten teren.  Z doprowadzeniem pozostałych mediów, również nie 
będzie  większych  problemów.  Realizacja  powyższego  przedsięwzięcia,  wymaga  podjęcia 
stosownej  uchwały  Rady  Miejskiej  w  tej  sprawie.  Następnie  Pan  Przemysław  Mączka 



stwierdził,  że  praktycznie  gmina  zobowiązana  będzie  również  do  załatwienia  wszelkich 
formalności  prawnych  w  tym  zakresie.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że 
zagraniczni inwestorzy zainteresowani są woj. opolskim. Następnie Radny –Jan Romańczyk 
zadał  pytanie,  skąd  pochodzić  będą  środki  na  wykonanie  uzbrojenia  omawianego  terenu, 
ponieważ  w  grę  wchodzą,  duże  kwoty.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że 
powyższe zapytanie w omawianej sprawie, podyktowane jest faktem przystąpienia w ostatnim 
czasie,  do  opracowywania  nowego  studium zagospodarowania  przestrzennego  g.Byczyna. 
W  przypadku  braku  akceptacji  powyższego  przedsięwzięcia,  powyższe  zagadnienie  nie 
będzie uwzględniane w nowym studium. Odnośnie środków Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
wg. opinii Urzędu Marszałkowskiego w następnym rozdaniu, będą duże środki przeznaczone, 
na rozwój tego rodzaju działalności gospodarczej. Z kolei Radny –Jan Romańczyk stwierdził, 
że  mimo  wszystko,  będzie  wymagany  wkład  własny.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że nadal upiera się przy realizacji omawianego zagadnienia, ponieważ nie ma innej 
alternatywy dla stworzenia nowych miejsc pracy na naszym terenie. Następnie Radny – Adam 
Radom i  zadał  pytanie,  jak  wyglądać  będzie  rozliczanie  prowizji,  w  przypadku  gruntów 
gminnych, a jak w przypadku agencyjnych. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że za gminne 
grunty odpowiada gmina, a za grunty agencyjne odpowiadać będzie ANR. Z kolei Radny –
Adam  Radom  stwierdził,  że  ANR  w  Opolu  winna  scedować  na  rzecz  gminy  wolę 
przystąpienia  do  w/w  przedsięwzięcia,  z  całym  dobrodziejstwem,  z  tym  związanym. 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  agencja  na  pewno złoży  stosowny wniosek,  w sprawie 
uwzględnienia  omawianego  terenu  w  nowym  studium  na  w/w  cel.  Następnie  Radny  –
Władysław  Buła  stwierdził,  że  agencja,  nie  jest  do  końca  w  porządku,  ponieważ  lubi 
zaskakiwać  dziwnymi  decyzjami.  Dobrym  przykładem  takiego  działania,  jest  sprawa 
przekazania stawu w Kochłowicach. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że przystąpienie 
do omawianej strefy, wraz z przejęciem gruntów agencyjnych, stwarza możliwość stworzenia 
nowych  miejsc  pracy.   Następnie  głos  zabrał  sołtys  wsi  Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta 
i stwierdził, że jeśli istnieje możliwość przystąpienia do omawianej strefy, wraz z przejęciem 
gruntów  od  agencji,  to  nie  ma  się  nad  czym  zastanawiać,  tylko  należy  to  realizować. 
Następnie Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, dlaczego żaden z byczyńskich włodarzy, 
nie uczestniczył  w obchodach dnia strażaka we wsi Roszkowice.  Kontynuując wypowiedz 
Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że podobna sytuacja, miała miejsce podczas ostatnich 
dożynek.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  momencie  wręczania 
zaproszenia  na  wcześniej  wymienioną  uroczystość  informował,  o  innym  zaplanowanym 
spotkaniu  w  tym  terminie.  Z  kolei  Radna  –Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że  skoro  Pan 
Burmistrz sam osobiście nie mógł, to powinien inną osobę w swoim imieniu oddelegować. 
Następnie  Sekretarz  Gminy dopowiedział,  że  również  zgłaszał  swoja  nieobecność  w tym 
terminie,  z  powodu wyjazdu  za  granicę.  Następnie  Radny  –Jan  Romańczyk  powrócił  do 
wcześniej rozpatrywanych skarg. Mianowicie, zgodnie z obowiązującym prawem, Komisja 
Rewizyjna przygotowała takie, a nie inne stanowiska, które następnie przegłosowała Wysoka 
Rada.  Ważnym  czynnikiem  w  powyższych  sprawach,  jest  czynnik  ludzki,  o  czym  Pan 
Burmistrz  winien  pamiętać.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nie  bardzo 
rozumie aluzji poprzednika, ponieważ wszystkie poczynania w obu przypadkach mieściły się 
w granicach obowiązującego prawa.  Z kolei Pani Iwona Jurczyk zakomunikowała zebranym, 
aby  wstrzymać  wybory  delegatów  do  Samodzielnej  Miejsko  –Gminnej  Spółki  Wodnej 



w Byczynie.  Powyższy apel  podyktowany jest  decyzją  Pana Starosty,  ponieważ na  dzień 
dzisiejszy  w/w  podmiot  nie  posiada  już  osobowości  prawnej.  W  momencie  powołania 
Zarządu  Komisarycznego  cała  procedura  z  tym  związana  ruszy  na  nowo,  o  czym 
niezwłocznie będziecie Państwo poinformowani. Następnie Pan Zdzisław Comporek powrócił 
do  sprawy  wycinki  drzew  i  w  następstwie  wykonywanych  nasadzeń.  Wg.  opinii  Pana 
Zdzisława  Comporka,  wszystkie  nasadzenia  wykonane  do  tej  pory,  są  chaotyczne  i  tak 
w  sumie  bez  sensu.  Kontynuując  wypowiedz  Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  za 
wszystkie drogi, bez względu na właściciela odpowiada Burmistrz jako gospodarz. Kończąc 
wypowiedź  Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  utrzymanie  terenów  zielonych,  jak 
również  utrzymanie  czystości,  jest  wykonywane  niefachowo,  a  wręcz  niedbale. 
W odpowiedzi  Burmistrz Byczyny stwierdził, że za każdym razem, za nasadzenia odpowiada 
dany  zarządca  drogi  i  terenu,  jak  również,  za  utrzymanie  terenów  zielonych.  Odnośnie 
wycinki  drzew  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  ostatnim  czasie  podjął  kilka  decyzji 
odnośnie wycinki drzew na terenie g.Byczyna, ponieważ nasi mieszkańcy nagminnie  kradną 
drewno. W przypadku Kostowskim sam osobiście podjął w/w decyzję i osobiście dokonał 
przeliczenia  ilości  drzew przewidzianych  do  wycinki.  Za  środki  pozyskane  ze  sprzedaży 
drewna, Kostowska jednostka OSP zakupiła nowe mundury, a w przyszłości planują  zakupić 
jeszcze pneumatyczne nożyce do rozcinania karoserii samochodowych. Kończąc wypowiedz 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  chyba  lepiej,  wyciąć  i  sprzedać  pozyskane  drewno, 
a  pozyskane  środki  przeznaczyć  na  jakiś  konkretny  cel.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
poprosił  o powrócenie  do zadanego zapytania,  a w konsekwencji  do jego przegłosowania 
powyższego zapytania. Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że jest jak najbardziej za 
powstaniem  w/w  strefy,  ponieważ  jest  za  powstaniem  nowych  miejsc  pracy.  Przed 
przeprowadzeniem przedmiotowego głosowania, salę obrad opuścił Radny – Jan Romańczyk 
i Radny Robert Świerczek, w związku z powyższym, w dalszej części obrad Rada obradowała 
w 12 – osobowym składzie. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek 
Burmistrza  Byczyny,  w  sprawie  powstania  na  terenie  g.Byczyna  specjalnej  strefy 
ekonomicznej.  Wniosek  Burmistrza  Byczyny,  w sprawie  powstania  na  terenie  g.Byczyna 
specjalnej  strefy  ekonomicznej,  został  przegłosowany  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 12 głosów „za” ). 

Ad. 13. Komunikaty 

Na wstępie głos zabrała Pani Wioletta Kardas – Kierownik CISPOL-u i zaprosiła zebranym 
na  organizowane  w  dn.  04,05.06.2012r.  „Targi  aktywnej  formy  pomocy”.  Kończąc 
wypowiedz  Pani  Wioletta  Kardas  –  Kierownik  CISPOL-u  dodała,  że  jest  to  impreza, 
o  zasięgu  ogólnopolskim.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Wiesław  Okaj  –  Dyrektor  Ośrodka 
Kultury i zakomunikował zebranym, że planowany na dzień  10.06. 2012r.  przegląd orkiestr 
dętych, został przeniesiony na dzień 16.09.20112r. Z kolei Z-ca Burmistrza w imieniu swoim 
i  Rady  Sołeckiej  wsi  Jaśkowice  zaprosiła  zebranych,  do  uczestnictwa  w  imprezie  pn. 
„Noc  Świętojańska”,  organizowanej  we  wsi  Jaśkowice,  w  dn.  23.06.21012r.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że w dniach 21,22.06. 2012r. odbędzie się 
sesja  objazdowa  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  po  terenie  g.Byczyna.  Mianowicie  w  dniu 



21.06.2012r. objeżdżana będzie zachodnia część gminy, od ul.Poznańskiej. Z kolei w dniu 
22.06.2012r. objeżdżana będzie wschodnia część gminy.  

Ad.12 Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXIII 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 

 Protokołował: Marek Rychlicki
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