
                                                           Protokół Nr  XXIV/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                              z dnia 27.06.2012
                                                            ( godz. 14 00 –  17 25 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXIV 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,  Kierownika  Referatu 
Budownictwa  –  Pana  Stanisława  Bilińskiego,  Pana  Edwarda  Rożniatowskiego  – 
Przewodniczącego Byczyńskiego Związku Rolników i  Organizacji  Społecznych,  Sołtysów 
oraz  pozostałych  przybyłych  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 193 w sprawie zmiany uchwały ( dot. regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna ). W związku 
z powyższym, Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zaproponowanej zmiany 
porządku  obrad.  Wcześniej  zaproponowana  zmiana  przez  Z-cę  Burmistrza,  została 
przegłosowana przez  Radnych  jednogłośnie  (  15 głosów „ za „  ).  Nowy  porządek obrad, 
z wcześniej przegłosowaną zmianą, 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  XXIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2011 rok wraz
               ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (druk nr 184 ),
              - zapoznanie z zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 26 marca 2012r.
               w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
               Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
               wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r.
           b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium 
               z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r. ( druk nr 185 ),
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez



              przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
              Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
          c) zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő 
              ( druk nr 186 ),
          d) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu 
              zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 187 ),
          e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 188 ), 
          f) zmiany uchwały ( druk nr 189 ),
          g) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji ( druk nr 
              190)
          h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  191  ),
            i )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  192  ), 
      7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.
      8. Zapoznanie się z problemami poszczególnych sołectw, wykorzystanie środków 
           unijnych.   
      9.  Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny  
    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  XXIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2011 rok wraz
               ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (druk nr 184 ),
              - zapoznanie z zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 26 marca 2012r.
               w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
               Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.,
               - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
               wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r.
           b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium 
               z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r. ( druk nr 185 ),
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
              przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
              Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
          c) zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő 



              ( druk nr 186 ),
          d) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu 
              zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 187 ),
          e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 188 ), 
          f) zmiany uchwały ( druk nr 189 ),
          g)przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji ( druk nr 190)
          h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  191  ),
            i )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  192  ), 
           j) zmiany uchwały ( druk nr 193 ).
      7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.
      8. Zapoznanie się z problemami poszczególnych sołectw, wykorzystanie środków 
           unijnych.   
      9.  Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny  
    10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    11.  Wolne wnioski i zapytania.
    12.  Komunikaty.
    13.  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 XXIII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XXIII 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.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  protokołu  z  XXIII  sesji.  Protokół   z   XXII  sesji  został   przyjęty  przez 
Radnych jednogłośnie. ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych

Na wstępie  głos zabrał  Radny –Robert  Świerczek i  zadał  pytanie  dot.  utrzymania  i  stanu 
technicznego  zabytków  na  terenie  g.Byczyna.  Mianowicie,  Radny  –Robert  Świerczek 
poprosił  Burmistrza  Byczyny  o  udzielenie  odpowiedzi,  w  jakim  stanie  technicznym,  są 
byczyńskie mury obronne. Następnie głos zabrał Radny – Leszek Śnieżek i zaproponował 
utworzenie  na  terenie  g.Byczyna  ligi  międzygminnej  LZS-  ów.  Powyższe  rozwiązanie, 
pozwoli uniknąć zbędnych opłat na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z kolei Radna –
Urszula Bilińska zadała  kilka pytań.  I tak,  kto przygotowuje koncepcję zagospodarowania 
byczyńskiego rynku i czy w związku z tą koncepcją, planowane są konsultacje  społeczne 



w tym zakresie. Następnie Radna – Urszula Bilińska zadała pytanie, czy istnieje możliwość 
przygotowania  tzw.  wersji  okrojonej  tj.  polegającej  na  wykonaniu  nowego  zabrukowania 
byczyńskiego  rynku.  Kolejne  zadane  pytanie  Radnej  –  Urszuli  Bilińskiej  dot.  wkładu 
własnego gminy  w w/w przedsięwzięcie.  Mianowicie,  z  jakiego  źródła  pochodzić  będzie 
wkład własny gminy w wys. - 1.300.000,00 zł. Następnie Radna –Urszula Bilińska zadała 
kolejne pytanie, kiedy ponownie ustawione zostaną pojemniki na plastik, w zachodniej części 
miasta. Na koniec Radna – Urszula Bilińska zadała pytanie, w jakim terminie  zorganizowana 
będzie tzw. „ sesja objazdowa dot. m.Byczyna”. Następnie Radny – Władysław Buła zadał 
pytanie,  kiedy  doprowadzona  zostanie  woda  bieżąca,  do  budynków  mieszkalnych 
zlokalizowanych przy stacji PKP w Biskupicach. Kolejne pytanie brzmiało, na jakim etapie 
jest sprawa budowy kanalizacji  sanitarnej we wsi Kochłowice.  Trzecie pytanie Radnego – 
Władysława  Buły dot.  planowanego zakończenia  budowy drogi  przebiegającej  obok Pana 
Wójcika we wsi Sarnów. Następnie Radny –Sławomir Nędza, w imieniu mieszkańców wsi 
Jaśkowice  zadał  pytanie,  czy  planowana  jest  i  w  jakim  czasie  wymiana  przepustów 
drogowych usytuowanych na rowie we wsi Jaśkowice. Powyższe zapytanie podyktowane jest 
pilną  potrzebą  wymiany w/w przepustów na większe,  celem udrożnienia  przedmiotowego 
rowu podczas większych opadów atmosferycznych. Z kolei Radny – Zdzisław Biliński zadał 
pytanie, dlaczego g.Byczyna zakupiła olej napędowy po cenie dnia w kwocie – 5,99 zł brutto 
w  danym  momencie,  skoro  taki  sam olej  napędowy można  było  zakupić  na  podobnych 
warunkach  w  kwocie  –  5,73  zł  np.  w  PKN  Orlen.  Następnie  Radna  –Iwona  Sobania 
nawiązując do wypowiedzi Radnego – Władysława Buły stwierdziła, że podobnych miejsc 
gdzie  nie  ma  wody  bieżącej  jest  więcej  np.  w  przysiółku  Nowy  Grodek.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  na jakim etapie  jest  sprawa sądowa byczyńskiej  hali 
sportowej. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego Gminy Byczyna  za  2011 rok  wraz  ze  sprawozdaniem z wykonania  budżetu 
gminy  za  2011  rok  (druk  nr  184  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałę Nr 204/2112  w Opolu, z dnia 23 kwietnia 2012r. 
w  sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2011r.  I  tak,  Regionalna  Izba 
Obrachunkowa  w  Opolu  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  Burmistrza  Byczyny 
z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r. Następnie Przewodniczący Rady poprosił 
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  –  Jacek  Kulisiński  o  odczytanie  treści  Uchwały 
Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Byczynie  z  dnia  10.05.2012r.  w sprawie  wniosku 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi za 2011r. 
Z  treści  odczytanej  Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Burmistrzowi Byczyny za 2011 rok, wynikało w sposób jednoznaczny, ze Komisja Rewizyjna 
pozytywnie  oceniła  wykonanie  budżetu  za  2011  rok.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 
Rewizyjnej  odczytał,  że  Komisja  Rewizyjna  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością 
głosów  (  4  głosy  „  za  ”,  1  głos  „  przeciw  ”  )  wnioskowała  o  udzielenie  absolutorium 
Burmistrzowi Byczyny za 2011 rok. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 
Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 280/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie 



pozytywnej  opinii  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Byczynie  o  udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi  Byczyny z  wykonania  budżetu  gminy za 2011 rok.  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  .  Uchwała 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2011 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (druk nr 184 ), została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  spawie  udzielenia  Burmistrzowi 
Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Byczyna  za  2011r.(  druk nr  185 ).  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  185 w sprawie  udzielenia 
Burmistrzowi  Byczyny  –  Panu  Ryszardowi  Grünerowi  absolutorium  z  tytułu  wykonania 
budżetu  Gminy  Byczyna  za  2011r.,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością 
głosów ( 14 głosów „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  aktu  partnerstwa 
pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő ( druk nr 186 ). 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 186 
w sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő, została 
podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  12  głosów  „  za  ”,  3  głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia 
międzygminnego  w  celu  przeprowadzenia  procesu  zakupowego  i  świadczenia  usługi 
dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 187 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Radny – Adam Radom zadał pytanie, czy 
dokładanie  pojedynczych  punków  świetlnych,  wchodzi  również  w  zakres  omawiane 
porozumienie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie. Na koniec Radca Prawny – Pan Jerzy 
Dela  dopowiedział,  że  omawiane  porozumienie  winno  być  sporządzone  w  5  –ciu  egz. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  omawianego  projektu 
uchwały.  Uchwała  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  w  celu 
przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 
( druk nr 187 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 188 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 188 ), 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).



f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
zaciągnięcia pożyczki i kredytu,  druk  nr 189 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały (dot. zaciągnięcia pożyczki i kredytu, druk nr 189 ), została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków 
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji ( druk nr 190). Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Uchwała w sprawie , przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji 
( druk nr 190), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr  191  )  i zmian w budżecie 
gminy  na  2012  rok  (  druk  nr  192).  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  zadał  pytanie,  dlaczego  Fundusz  Solecki  zostaje  przeniesiony 
z  Ośrodka Kultury do Urzędu.  Skarbnik  Gminy stwierdziła,  że  takie  są wymogi  prawne 
i omawiany fundusz musi być realizowany i rozliczany w tut. urzędzie. Następnie Skarbnik 
Gminy  zaapelowała  do  zebranych  sołtysów,  żeby  z  dniem  01.07.br.  wszystkie  rachunki 
związane z omawianym funduszem pobierać na Urząd Miejski. Następnie Przewodniczący 
Rady przypomniał, o przeprowadzeniu szkolenia dla wszystkich sołtysów z zakresu realizacji 
omawianego funduszu sołeckiego Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. Z kolei 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie  widzi  problemu  w  zakresie  przygotowania 
i przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
przegłosowania  projektu  uchwały  na  druku  191w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012- 2025. Uchwała przedstawiona na druku nr 191, 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  13  głosów  „za”,  1  głos 
„wstrzymujący się” , 1 głos „ przeciw ”).

i ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 192  ). 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 192, została podjęta przez Radnych zwykłą 
większością głosów  ( 13 głosów „za” , 2 głosy „ wstrzymujące się ”).

j)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. zmiany 
regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów,  druk  nr 
193 ) Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Uchwała w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany regulaminu 



udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, druk nr 193 ), została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.7  Sprawozdanie  Burmistrza  Byczyny  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przyjęte 
przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.8  Zapoznanie  się  z  problemami  poszczególnych  sołectw,  wykorzystanie  środków 
unijnych.  Przewodniczący Rady stwierdził,  że powyższe zagadnienie,  zostało szczegółowo 
omówione  i  przeanalizowane  podczas  sesji  objazdowej.  Z  kolei  Radna  –Iwona  Sobania 
podziękowała  wszystkich  sołtysom,  za czynny udział  w sesji  objazdowej.  Następnie  Z-ca 
Burmistrza  ustosunkowała  się  do  dwóch  bardzo  niemiłych  informacji  na  temat 
funkcjonowania  tut.  urzędu.  I  tak,  na  wstępnie  Z-ca  Burmistrza  ustosunkowała  się  do 
wypowiedzi  sołtysa  wsi  Jakubowice  – Pana Jerzego Pluty.  Podczas  sesji  objazdowej  Pan 
Jerzy Pluta oświadczył,  że dany strażak przedkłada zaświadczenie o wymaganym badaniu 
lekarskim opłaconym przez strażaka, a urzędnik po prostu je rozlicza. Powyższe stwierdzenie 
sugerowało przywłaszczenie omawianej kwoty przez urzędnika prowadzącego dane sprawy. 
Kontynuując  wypowiedz  Z-ca  Burmistrza  stwierdził,  że  żadna  zasugerowana  sytuacja 
kryminogenna nie miała miejsca w tym przypadku. Na dzisiejszej sesji obecny jest pracownik 
merytorycznie odpowiedzialny na dane sprawy i jeśli ktoś z zebranych ma jakieś zapytania 
w omawianej, to na pewno pracownik tut. urzędu udzieli wyczerpującej odpowiedzi na dany 
temat. Następną poruszoną sprawą przez  sołtysa wsi Jakubowice – Pana Jerzego Pluta była 
sprawa  wysokości  wpłat  na  Komitet  Rodzicielski  przy  Przedszkolu  Publicznym 
w Jakubowicach i  braku ewidencji  przedmiotowej  wpłaty.  W odpowiedzi  Pan Jerzy Pluta 
stwierdził, że przekazał jedynie opinię osób bezpośrednio zainteresowanych, ale skoro w ten 
sposób kogoś uraził, to przeprasza za pomówienie. Kontynuując wypowiedz  Pan Jerzy Pluta 
stwierdził,  że  w  przeciwieństwie  do  Z-cy  Burmistrza,  nie  ma  wglądu  do  urzędowych 
dokumentów ale chętnie sprawdził by te wątpliwości u źródeł. Z kolei Angelina Sarnowska – 
Dyrektor  Publicznego  Przedszkola  stwierdziła,  że  w  Jakubowicach  opłata  na  Komitet 
Rodzicielski  wynosi  –  15 zł,  a  na każde  następne  dziecko – 10 zł.  Wpłaty  na powyższy 
komitet  są  ewidencjonowane  ale  w  Przedszkolu  Publicznym  w  Byczynie.  Z  kolei 
w Proślicach Pan – Piotr Tkaczuk – sołtys wsi Proślice  stwierdził, że pracownik tut. urzędu – 
Pan  Stanisław  Stenzel  przyjechał  pewnego  dnia  do  Proślic  i  zakomunikował,   że  podjął 
decyzję o zabraniu przepustów sołeckich. W dniu następnym powyższa informacja została 
sprawdzona  i  okazało  się,  że  przepusty  są  nietknięte,  a  być  może  były  niewidoczne,  ze 
względu na składowanie ich  w bardzo zachwaszczonym miejscu. Kolejna informacja okazała 
się nieprawdziwa, w związku z powyższym należałoby dane zdarzenie najpierw sprawdzić, 
a dopiero później snuć wszelkiego rodzaju podejrzenia. Następnie Pan Jerzy Pluta stwierdził, 
że jako sołtys wyrażał opinię mieszkańców i nie można się z tego tytułu na kogokolwiek 
obrażać. Z kolei Burmistrz Byczyny zaapelował, o dużą rozwagę przy wyrażaniu wszelkiego 
rodzaju  opinii  i  oszczerstw.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  zasugerował,  aby  konfliktową 
sprawę badań lekarskich w Jakubowicach zbadała Komisja Rewizyjna. Z kolei Pani Angelina 
Sarnowska  –  Dyrektor  Publicznego  Przedszkola  w  Byczynie  stwierdziła,  że  nie  widzi 
problemu  aby  rodzice  wpłacali  środki  przewidziane  na  Komitet  Rodzicielski  na  konto 
bankowe.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  Burmistrz  Byczyny 



podtrzymuje  wniosek  w  sprawie  przekazania  spornej  sprawy  badań  lekarskich  danego 
strażaka  we  wsi  Jakubowice,  do  zbadania  przez  Komisję  Rewizyjną.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że tak, podtrzymuje.      Z kolei Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że 
skoro  padł  taki  wniosek,  ze  strony  Burmistrza  Byczyny,  to  Wysoka  Rada  winna  go 
przegłosować. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza 
Byczyny w sprawie skierowania spornej  sprawy badań lekarskich danego strażaka ze wsi 
Jakubowice,  do zbadania przez Komisję Rewizyjną.  Wniosek Burmistrza Byczyny w w/w 
sprawie, został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 8 głosów „za”, 4 głosy 
„wstrzymujące się” , 3 głosy  „ przeciw ”).

Ad. 9.  Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny.
Na wstępie Przewodniczący Rady zaproponował  rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny do 
zbadania przez Komisje Rewizyjną przy Radzie Miejskiej. Wniosek Przewodniczącego Rady 
w sprawie przekazania skargi Pani Ireny Kachny do zbadania przez Komisje Rewizyjną przy 
Radzie Miejskiej, został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 9 głosów „za”, 
6 głosów „wstrzymujących się” ).

Ad.10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że koszt remontu byczyńskich murów 
obronnych kształtuje się na poziomie 30 mln. zł. W związku z powyższym, nie stać nas na 
przeprowadzenie  w/w  remontu  z  własnych  środków.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że nie ma za dużych możliwości pozyskania dofinansowania powyższego 
przedsięwzięcia.  Najbliższą  nadarzającą  się  sposobnością,  będzie  nabór  w  ramach  tzw. 
Funduszu Norweskiego. Oczywiście odpowiedni wniosek w tej sprawie zostanie złożony, ale 
tak  w  sumie,  nie  wiadomo  z  jakim  skutkiem.  Następną  możliwością  jest  ubieganie  się 
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Współpracy Transgranicznej. W przypadku nie 
pozyskania  żadnego  z  w/w  funduszy,  należałoby  się  bardzo  poważnie  zastanowić  nad 
uruchomieniem  remontu  ratunkowego  murów  obronnych.  Odnośnie  utworzenia  Ligii 
Gminnej Piłki Nożnej, Burmistrz Byczyny stwierdził, że w tej sprawie w najbliższym czasie 
zorganizowane  zostanie  stosowne  zebranie.  Osoba  odpowiedzialną  za  zorganizowanie 
powyższego  zebrania  będzie  Pan Wiesław Okaj-  Dyrektor  Ośrodka  Kultury  w Byczynie. 
Na zapytanie Radnej Urszuli Bilińskiej Burmistrz Byczyny odpowiedział, że dokumentację na 
przebudowę byczyńskiego rynku wykonywać będzie Pan Gabryś. W powyższej sprawie, nie 
przewidziane są konsultacje społeczne, a ponadto nie będzie czasu na omawiane spotkanie . 
Odnośnie  sposobu  finansowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia  Skarbnik  Gminy  we 
wcześniejszej  wypowiedzi  udzieliła  odpowiedzi.  W  sprawie  ustawienia  pojemników  na 
plastik  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  za  taki  stan  rzeczy  odpowiedzialni  są  sami 
mieszkańcy,  gdyż nie przestrzegają należytego ładu podczas wypróżniania pojemników na 
śmieci. W sprawie doprowadzenia wody bieżącej do budynków zlokalizowanych przy stacji 
PKP Biskupice Burmistrz Byczyny stwierdził, że wniosek w tej sprawie został odrzucony, ze 
względu na nie prawomocne pozwolenie budowlane.  Program kanalizacji  wsi Kochłowice 
realizowany  jest  cały  czas,  bez  względu  na  to,  ze  jednym  się  to  podoba,  a  drugim nie. 
Powyższe  rozwiązanie,  jako  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków,  musi  być  dobrym 
rozwiązaniem  skoro  uzyskało  pozwolenie  budowlane.  Na  temat  realizacji  drogi  we  wsi 



Sarnów  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powyższe  przedsięwzięcie  realizowane  będzie 
w momencie wykupu części terenu pod drogę od prywatnego właściciela.  W sprawie małej 
średnicy przepustów we wsi Jaśkowice Burmistrz Byczyny odpowiedział,  że zarządca tzw. 
„  Jaśkowickiej  wody”  twierdzi,  że  zastosowane  przepusty  mają  prawidłową  średnicę, 
oczywiście  mogą być  zmienione,  ale  oczywiście  na własny koszt.  Odnośnie  przetargu  na 
zakup napędowego Burmistrz Byczyny udzielił głosu Pani Anecie Sztojko – pracownikowi 
bezpośrednio  odpowiedzialnemu  za  organizowanie  przetargów  w  tut.  urzędzie.  I  tak, 
przedmiotowy  przetarg  zorganizowany  był  na  cenę  dnia  tj.  10.01.br.,  przy  zachowaniu 
wszelkich  wymogów prawa w tym zakresie.  W omawianym  przetargu  uczestniczył  tylko 
jeden oferent i cena zaproponowana przez tego oferenta, stała się ceną rozstrzygnięcia w/w 
przetargu. Z kolei wg. Radnego –Zdzisława Bilińskiego inne firmy organizują przedmiotowy 
przetarg na innych zasadach. Mianowicie, wiążącą ceną jest cena oleju napędowego na PKN 
Orlen  minus  2  gr.  Pani  Aneta  Sztojko  odpowiedziała,  że  w  przypadku  tut.  urzędu  takie 
rozwiązanie,  nie było by najbardziej  trafnym rozwiązaniem. Następnie Burmistrz Byczyny 
w  sprawie  doprowadzenia  wody  do  przysiółka  Nowy  Grodek  stwierdził,  że  powyższe 
przedsięwzięcie jest nader kosztowne, ponieważ należałoby wykonać ok. 4 km. rurociągu dla 
kilku rodzin.  Odnośnie stopnia zawansowania sprawy sądowej w sprawie byczyńskiej  hali 
głos  zabrał  Pan  Stanisław  Biliński  i  stwierdził,  że  w  sprawie  hali  zarządzono  ponową 
ekspertyzę.  Do dnia dzisiejszego, nie znamy wyników przedmiotowej  ekspertyzy,  a co się 
z tym wiąże, proces w tej sprawie nie może być wznowiony. Następnie głos zabrała Radna –
Urszula  Bilińska  i  stwierdziła,  że  wg.  zapewnień  Burmistrza  Byczyny  na  ostatniej  sesji, 
przedmiotowa koncepcja byczyńskiego rynku nie była ostateczna. Z kolei, na dzisiejszej sesji 
Burmistrz twierdzi, że jest to wersja ostateczna, nie bardzo to rozumiem, o co chodzi. Na 
koniec  Radna  –  Urszula  Bilińska  zadała  pytanie,  co  jesteśmy  w stanie  zrobić,  za  kwotę 
przewidzianą  na  realizację  przedmiotowego  przedsięwzięcia  tj.1.3000.000,00  zł  oprócz 
naprawy nawierzchni dróg w rynku. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że można zlecić 
drugą koncepcję, ale za powyższe zlecenie trzeba będzie niestety zapłacić. Następnie Radna 
–Urszula Bilińska stwierdziła, że poprzez pozyskanie 1 mln.zł. dokonamy zeszpecenia miasta, 
poprzez  zainstalowanie  targowiska  w rynku.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  zasugerował,  że 
Byczyna nie posiada legalnego targowiska, obecnie funkcjonujące  wg. zapisów prawnych, 
jest tylko i wyłącznie parkingiem. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że wydanie 
każdej  złotówki,  winno  być  poprzedzone  głębszą  analizią  zasadności  jej  wydatkowania. 
Z kolei Radny –Adam Radom, podobnie jak jego poprzedniczka stwierdził, że na poprzedniej 
sesji odniósł wrażenie, że przedmiotowa  prezentacja jest koncepcją, a nie wersją ostateczną. 
W  związku  z  powyższym,  w  całej  rozciągłości  popiera  wypowiedz  Radnej  –  Urszuli 
Bilińskiej.  Z kolei  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  skoro nie  będzie  woli  realizacji  w/w 
przedsięwzięcia,  to  naprawdę  nie  musimy jego realizować.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził  ,  że  do  momentu  podpisania  umowy,  furtka  na  wycofanie  się  z  powyższego 
przedsięwzięcia  jest  otwarta.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  Radna  – 
Urszula  Bilińska,  chce  złożyć  wniosek  w  sprawie  formalny,  w  sprawie  zmiany  projektu 
rewilitaryzacji projektu byczyńskiego rynku. Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że jest za 
remontami  dróg  w  byczyńskim  rynku  i  zaapelowała  o  rozwagę  przy  wyborze  najlepszej 
koncepcji.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  zadał  pytanie,  jaką  formę  demokracji  wybrać, 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w w/w sprawie. Z kolei Przewodniczący 



Rady  zaproponował  wniosek  formalny,  w  sprawie  zorganizowania  zebrania  Samorządu 
Mieszkańców Byczyny w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w w/w sprawie. 
Radny –Adam Radom zwrócił  uwagę,  że  Wysoka  Rada  jest  na  etapie  realizacji  podjętej 
uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że w takim wypadku, 
należy powyższy wniosek potraktować w formie apelu. Następnie Radny – Władysław Buła 
stwierdził,  że jak do tej pory,  żadna z jego interpelacji nie została pozytywnie załatwiona. 
Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie ma wpływu na wszystkie czynniki zewnętrzne. 
Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków w Kochłowicach, to Pan Radny nie do końca 
ma rację, chociażby dlatego, że jest pewna grupa mieszkańców zainteresowanych powyższym 
rozwiązaniem. 

Ad.11  Wolne wnioski i zapytana.
Na  wstępie  głos  zabrała  Radna  –Róża  Kaniewska  i  stwierdziła,  że  podobnie  jak  jej 
poprzednicy  uważała,  że  prezentacja  na  temat  byczyńskiego  rynku  jest  koncepcją,  a  nie 
wersją ostateczną. Następnie Radna –Róża Kaniewska zaapelowała do służb Pan Burmistrza 
o generowanie projektów, w sprawie doprowadzenia wody bieżącej  do nowopowstających 
osiedli  mieszkaniowych.  Z kolei  Przewodniczący Rady odczytał  wniosek P.P.H.U MADA 
Białecki Spółka Jawna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gminnej o nr. 813/4, 
k.m.10 w m.Byczyna,  użytkowanej jako strzelnica. Następnie Przewodniczący Rady poprosił 
Radnych o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Na wstępie głos zabrał Radny – Sławomir Nędza 
i stwierdził, że ma przyjemność pracować w tej firmie. W chwili obecnej w/w firma bardzo 
dynamicznie  się  rozwija  i  powyższy  teren  jest  jej  niezbędny,  celem  przeprowadzenia 
rozbudowy  zakładu.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę,  że  w  przypadku 
ewentualnego  zbycia  w/w  nieruchomości  należałoby  najpierw  zmienić  plan 
zagospodarowania  przestrzennego.  Burmistrz  Byczyny  przyznał,  że  w/w  teren  wymaga 
zamiany  planu,  a  w  konsekwencji  Pan  Adam  Białecki  poniesie  znaczne  koszty  z  tym 
związane.  Następnie  głos  zabrał  Radcy  Prawny  –  Jerzy  Dela  i  stwierdził,  że  decyzję 
o uruchomieniu sprzedaży w/w nieruchomości leży w gestii Burmistrza. Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że w pełni jest świadom swoich praw ale równocześnie chciałby poznać zdanie 
Wysokiej Rady na ten temat. Natomiast Radny –Zdzisław Biliński przypomniał zebranym, że 
powyższa  decyzja  w  tej  sprawie  leży  w  gestii  Burmistrza  Byczyny.  Następnie  Radny  – 
Sławomir  Nędza poprosił,  o wstrzymanie  wszelkich decyzji  w w/w sprawie,  do momentu 
przeanalizowania drażliwej kwestii przekształcenia terenu na koszt Pana Adama Białeckiego. 
Z  kolei  Radna-  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  skoro  Pan  Burmistrz  zadał  zapytanie,  to 
należałoby na to pytanie odpowiedzieć. Z kolei Radny –Adam Radom podobnie jak Radca 
Prawny stwierdził,  że  w danej  sprawie  Burmistrz  ma wystarczające  umocowania  prawne. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  rozpatrzenie  powyższego  wniosku  do 
następnego  posiedzenia  Wysokiej  Rady.  Wniosek  Przewodniczącego  Rady  został  przez 
Radnych  zwykłą  większością  głosów  przegłosowany  (  8  głosów  „  za”, 
1 głos „ wstrzymujący się „ , 6 głosów „ przeciw „ ). 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych o złożonym piśmie w Biurze Rady 
od  Pani  Marii  Bilińskiej,  w  sprawie  wstrzymania  zabudowy  działki  gruntowej  przy 
ul.Okrężnej. Z kolei Radca Prawny – Jerzy Dela stwierdził, że w powyższej sprawie zostało 
wystosowane  pismo  zwrotne  do  adresatki,  w  postaci  uzupełnienia  zapisu  dot.  naruszenia 



interesu prawnego. Do dnia dzisiejszego, nie mamy  informacji o wpływie przedmiotowego 
pisma.  Następnie Sekretarz Gminy dodał, że we wczorajszej poczcie wpłynęło pismo od Pani 
Marii Bilińskiej , ale bez wskazania naruszenia interesu prawnego. W związku z powyższym, 
przygotowane  zostanie  pismo do  adresata  przedmiotowego  pisma,  w  sprawie  możliwości 
zaskarżenia uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w trybie art.101 u.o.s.g . 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  a  następnie  odczytał  skargę 
Państwa Kostrzewa na działalność Burmistrza Byczyny. Z kolei Sekretarz Gminy stwierdził, 
że wg. służb Wojewody jest to skarga. Z kolei pismo tej samej treści, które wpłynęło do tut. 
urzędu  nie  nosiło  znamion  skargi.  W  związku  z  powyższym  Sekretarz  Gminy  poprosił, 
o przeanalizowanie powyższego pisma i na następnym posiedzeniu Wysokiej  Rady podjąć 
decyzję, odnośnie kwalifikacji przedmiotowego pisma. Następnie Burmistrz Byczyny dodał, 
że w przypadku Państwa Kostrzewa nie  mógł  inaczej  postąpić,  jak uczynił,  ponieważ nie 
pozwalały mu  na  to  obowiązujące  przepisy  prawa.  Radny –  Adam Radom stwierdził,  że 
w  przypadku  odmiennej  klasyfikacji  danego  pisma  –  skargi,  musimy  to  bardzo  mocno 
uzasadnić prawnie i odesłać zwrotnie do Pana Wojewody.  Z kolei Radca Prawny – Jerzy 
Dela stwierdził, że dla zobrazowania przedmiotowej sprawy, należałoby sprawę skierować do 
zbadania  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  w  Byczynie.  Przed  przedmiotowym 
głosowaniem  salę  obrad  opuścił  Radny  –Robert  Świerczek,  w  związku  z  powyższym 
w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała  w  14  –  osobowym  składzie.  Następnie 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie skierowania skargi Państwa 
Kostrzewa na działalność Burmistrza Byczyny do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej.  Wniosek Przewodniczącego  Rady został  przez  Radnych  przegłosowany zwykłą 
większością głosów   ( 11 głosów „ za”, 3 głosy „wstrzymujące się ” ). Następnie głos zabrał 
Radny –Adam Radom i  stwierdził,  że  należy się  zastanowić  nad rzetelnym i  skutecznym 
przekazywaniem informacji na temat działalności organów gminy. Niejednokrotnie większość 
interpelacji ma charakter pytający, a nie inicjatywny.  Na koniec Radny –Adam Radom po raz 
kolejny przypomniał, o usankcjonowaniu symboli gminy. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław 
Comporek  i  na  wstępie  podziękował  za  naprawę  pobocza  przy  drodze  powiatowej 
przebiegającej  przez  wieś  Kochłowice.  Kontynuując  wypowiedz  Pan Zdzisław Comporek 
zadał  pytanie,  dlaczego podczas przyjazdu orkiestry dętej  specjalnym pociągiem,  była  tak 
mała frekwencja i dlaczego w imieniu władz nikt tej orkiestrze nie podziękował. Podobna 
sytuacja dot. zbyt małej frekwencji miała miejsce podczas Sołtysiady i zawodów strażackich. 
Powodem  tak  słabej  frekwencji,  jest  zbyt  kiepska  informacja,  na  temat  organizowanych 
imprez. Następnie Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że generalnie miasto jest zaśmiecone 
starymi plakatami i nikt nad tym nie panuje. Zdaniem Pana Zdzisława Comporka na terenie 
miasta  winien  być  zarządca  omawianych  tablic  i  słupów ogłoszeniowych.  Następnie  Pan 
Zdzisław Comporek  zaproponował  utworzenie  Gminnego  Sejmiku  d/s  Kultury.  Powyższe 
ciało nakreśliłoby kierunki rozwoju Ośrodka Kultury oraz zapotrzebowanie społeczeństwa na 
różnego rodzaju imprezy. Na koniec Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że jego skromnym 
zdaniem Ośrodek  Kultury  organizuje  za  mało  zajęć  skierowanych  do  młodzieży  i  w nie 
odpowiednim  przedziale  czasowym.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził  ,że 
podziękowania dla orkiestry dętej były na samym początku włącznie z małym poczęstunkiem 
dla uczestników omawianej imprezy. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  przez  cały  czas  rozmawiał  z  Panią  Rektor  Politechniki  Opolskiej,  ponieważ  taka 



współpraca z wyższą uczelnią wymagana będzie,  przy pozyskiwaniu środków unijnych na 
remont  murów  obronnych.  Odnośnie  rozreklamowania  w/w  imprezy  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że ma odmienne zdanie, ponieważ impreza dot. orkiestry dętej rozreklamowana 
była bardzo donośnie przez Radio Opole. Z kolei sprawa zarządcy słupów ogłoszeniowych 
i tablic na pozór nie jest prosta, ponieważ w takim przypadku społeczeństwo musiałoby za 
taką  usługę  zapłacić.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  sprawy  dworca 
i  ternu należącego  do Polskich  Kolei  Państwowych.  Mianowicie,  nie  jest  to  łatwy temat, 
ponieważ dużo wcześniej gmina próbowała przejąć omawiany teren, celem uporządkowania 
i wyremontowania mieszkań kolejowych mieszczących się w budynku stacji Polskich Kolei 
Państwowych.  W  odpowiedzi  PKP  postawiła  takie  warunki,  na  które  nie  mogliśmy  się 
zgodzić,  włącznie  z  odpowiedzialnością  cywilną  jaką  może  zaistnieć  również  na  torach 
kolejowych.  Następnie  głos  zabrał  Dyrektor  Ośrodka  Kultury  –  Pan  Wiesław  Okaj 
i  stwierdził,  że  na terenie  miasta  nie ma jego plakatów,  w większości  przypadków, są to 
plakaty osób z zewnątrz. Odnośnie braku oferty dla dzieci i młodzieży oferowanych przez 
Ośrodek Kultury Pan Wiesław Okaj stwierdził,  że ma odmienne zdanie.  Ośrodek Kultury 
organizuje  bardzo  dużo  wszelkiego  rodzaju  imprez  i  zajęć  adresowanych  do  dzieci 
i młodzieży na terenie g.Byczyna. Kontynuując wypowiedz Pan Wiesław Okaj stwierdził, że 
nie prawdą jest, że Ośrodek Kultury zamknięty jest na cztery spusty po godz. 16 00, ponieważ 
każdego dnia odbywają się wszelkiego rodzaju zajęcia i imprezy. Kończąc wypowiedz Pan 
Wiesław  Okaj  stwierdził,  że  zainteresowanie  określonymi  zajęciami  jest  bardzo  różne, 
podobnie  jak  z  uczestnictwem  mieszkańców  g.Byczyna  w  różnego  rodzaju  imprezach 
masowych organizowanych na terenie gminy.  

Ad.12  Komunikaty 

Brak 
Ad.13  Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXIV sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe  (3  kasety)  przechowywane  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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