
                                                            Protokół Nr  XXV/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                              z dnia 07.08.2012
                                                           ( godz. 14 00 –  14 45 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXV 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,  Pana  Edwarda 
Rożniatowskiego  –  Przewodniczącego  Byczyńskiego  Związku  Rolników  i  Organizacji 
Społecznych,  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  Panią  Joannę  Myślińską,  Radną 
Powiatową – Panią Wiolettę Kardas, 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 Byczyny, chce wnieść zmiany do 
porządku obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Byczynie – Jacek 
Kulisiński  zawnioskował  wycofanie  projektu  uchwały  na  druku  nr  199  dot.  rozpatrzenia 
skargi  Państwa Aleksandry i  Krzysztofa  Kostrzewa na Burmistrza  Byczyny.  Kontynuując 
wypowiedz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  –  Jacek 
Kulisiński stwierdził, że zaistniały nowe okoliczności i w związku z powyższym powyższa 
sprawa  winna  być  wnikliwiej  zbadana  i  przeanalizowana.  W  związku  z  powyższym, 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  –  Jacek  Kulisiński 
zaproponował  rozpatrzenie  i  ostateczne  załatwienie  w/w  sprawy  na  sesji  wrześniowej. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  zaproponowanej  zmiany 
porządku obrad w postaci  wycofania  projektu uchwały na druku nr 199 dot.  rozpatrzenia 
skargi  Państwa  Aleksandry  i  Krzysztofa  Kostrzewa  na  Burmistrza  Byczyny.  Wcześniej 
zaproponowana  zmiana  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej 
w Byczynie – Jacka Kulisińskiego, 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  XXIV sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń ( druk nr 194 ),



          b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 195 ),
          c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  196  ),
          d )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  197 ), 
          e) rozpatrzenia skargi Pani Ireny Kachny na Burmistrza Byczyny ( druk nr 198 ),
          f) rozpatrzenie skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza 
              Byczyny ( druk nr 199 ).
      7.  Stan obiektów dziedzictwa narodowego, działania podejmowane w celu poprawy stanu 
           technicznego ( dachy na wieżach ) 
     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  XXIV sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń ( druk nr 194 ),
          b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 195 ),
          c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  196  ),
          d )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  197 ), 
          e) rozpatrzenia skargi Pani Ireny Kachny na Burmistrza Byczyny ( druk nr 198 ),
      7.  Stan obiektów dziedzictwa narodowego, działania podejmowane w celu poprawy stanu 
           technicznego ( dachy na wieżach ) 
     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  zwykłą  większością 
głosów  ( 14 głosów „za”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ). 



Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XXIV sesji był dostępny w Biurze Rady oraz był wyłożony 
był 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  XXIV sesji.  Protokół   z   XXIV sesji  został   przyjęty  przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych

Na wstępie głos zabrała Radna – Urszula Bilińska i zadała pytanie, kiedy Przewodniczący 
Rady zorganizuje sesję objazdową dot. m.Byczyny. Kontynuując wypowiedz Radna –Urszula 
Bilińska  stwierdziła,  że  w  ostatnim  czasie  była  ustalona  data  omawianej  sesji  ale 
w  ostatniej  chwili   została  odwołana,  w  sumie  to  nie  wiadomo  z  jakiego  powodu. 
W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że po odbytej sesji zostanie ustalony nowy 
termin sesji objazdowej dot. m.Byczyna. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  gospodarowania 
i  wynajmowania  tymczasowych  pomieszczeń  (  druk  nr  194 ).  Następnie  Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  .  Uchwała   w  sprawie  zasad 
gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń ( druk nr 194 ), została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 195 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała   w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk  nr  195  ),  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr  196  )  i zmian w budżecie 
gminy  na  2012  rok  (  druk  nr  197).  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  przystąpił  do  przegłosowania  projektu  uchwały  na  druku  196 
w sprawie zmian  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Byczyna  na lata  2012- 2025. 



Uchwała przedstawiona na druku nr 196, została podjęta przez Radnych zwykłą większością 
głosów ( 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” , 1 głos „ przeciw ”).

d ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 197 ). 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  197,  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny 
Kachny na Burmistrza Byczyny ( druk nr 198 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji  w sprawie omawianego projektu uchwały.  Radny – Adam Radom zadał  pytanie, 
dlaczego woda w Biskupicach została zbadana dopiero po upływie dwóch dni tj. 19 marca 
2012r. W odpowiedzi Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Jacek Kulisiński stwierdził,  że 
przedmiotową  sprawę  zna  bardzo  dokładnie,  ponieważ  mieszka  w  Biskupicach.  I  tak, 
powodem dwudniowej  zwłoki był weekend. Z kolei Radna –Jolanta Rudziewicz dodała, że 
poniedziałkowe  badania  w  dniu  19.03.2012r.  nie  stwierdziły  zanieczyszczenia  i  skażenia 
wody. Następnie Radny –Adam Radom stwierdził, że mieszkańcom wsi Biskupic należy się 
rzetelne wyjaśnienie całej zaistniałej sytuacji związanej z przedmiotowym skażeniem wody. 
Z kolei Przewodniczący Rady zasugerował, że sprawa zwłoki Sanepidu w przebadaniu wody 
winna  być  wyjaśniona  ze  służbami  Starosty  Kluczborskiego.  Radny  –  Adam  Radom 
stwierdził,  że  w  pełni  się  z  tym  stwierdzeniem  zgadza.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  rozumie  postępowanie  Sanepid-u  w  tej  konkretnej  sytuacji,  ponieważ 
w czasie awarii woda wypływa i nie ma możliwości skażenia wody. W dniu awarii nikt nie 
przewidział tak okropnego scenariusza w postaci uruchomienia np. starego nieczynnego od lat 
hydroforu i wtłoczenia skażonej wody do sieci.  Następnie Radny –Adam Radom stwierdził, 
że  wg.  jego  wiedzy  z  zakresu  praw  fizyki,  powyższa  sytuacja  nie  mogła  mieć  miejsca. 
Powodem takiego stwierdzenia jest fakt, że woda w sieci ma odpowiednie ciśnienie i trudno 
jest wtłoczyć wodę do w/w sieci. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że być może w tym 
momencie nie zadziałał któryś z zainstalowanych zaworów zwrotnych i wpompował skażoną 
wodę  do  sieci.  W  najbliższym  czasie  będą  wykonywane  przeglądy  sieci,  celem 
wyeliminowania podobnych przypadków. Z kolei Przewodniczący Rady zasugerował, że na 
terenie  Biskupic  jest  kilka  nie  zamieszkałych  nieruchomości  i  w  tych  nieczynnych 
przyłączach  mogła  zalegać  stara,  zakisła  woda.  W  momencie  awarii  i  ponownego 
uruchomienia wodociągu, skażona woda mogła wpłynąć do sieci. Z kolei Burmistrz Byczyny 
przyznał, że taki przypadek mógł mieć miejsce. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do  głosowania  .  Uchwała  w  sprawie  uznania   skargi  Pani  Ireny  Kachny  na  Burmistrza 
Byczyny za bezzasadną  ( druk nr 198 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością 
głosów  ( 13 głosów „za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ).

Ad.7.  Stan obiektów dziedzictwa narodowego, działania podejmowane w celu poprawy stanu 
           technicznego ( dachy na wieżach ).



Na wstępie  głos  zabrała  Radna  –  Iwona Sobania  i  zadała  pytanie,  co  służby Burmistrza 
Byczyny planują w najbliższym czasie, w zakresie powstrzymania procesu degradacji murów 
obronnych  i  wież  wjazdowych.  Z  kolei  Radna –  Róża  Kaniewska zadała  ,  co  słychać  w 
sprawie remontu pałacu w Roszkowicach. W powyższej sprawie nic się nie dzieje, a obiekt 
popada  w  ruinę.  Odnośnie  remontu  murów  obronnych  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w  najbliższym  czasie  złożony  będzie  odpowiedni  wniosek  do  funduszu  Interreg  IIIA. 
W ramach  omawianego  funduszu  możliwe  jest  pozyskanie  dofinansowanie  w  wys.  75%. 
kosztów  kwalifikowanych.  W  przypadku  braku  możliwości  pozyskania  jakiegokolwiek 
dofinansowania, samodzielny remont nie będzie możliwy w realizacji,  ze względu na zbyt 
wysoki  koszt  w  wys.  30  mln.zł.  Warunkiem  niezbędnym  w  przypadku  realizacji  w/w 
dofinansowania  jest  znalezienie  lustrzanego  projektu  po  stronie  czeskiej.  Kontynuując 
wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  w  przypadku  braku  możliwości  pozyskania 
przedmiotowego  dofinansowania,  przedmiotowe  zadanie  realizowane  by  było  przez  okres 
20-30  lat  ze  środków  własnych.  Odnośnie  pałacu  w  Roszkowicach  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  jedynym  rozsądnym  rozwiązaniem  w  tym  przypadku  jest  wszczęcie 
postępowania  sądowego,  celem  odpłatnego  zwrotu  w/w  nieruchomości  na  rzecz  Skarbu 
Państwa.  
    
Ad.8.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na  interpelację  Radnej  –  Urszuli  Bilińskiej,  Przewodniczący  Rady  udzielił  odpowiedzi 
w pkt. 5 przyjętego porządku obrad. 

Ad.9  Wolne wnioski i zapytana.

Na wstępie głos zabrał Pan Zdzisław Comporek i wypowiedział się na temat informacji dot. 
stan  obiektów  dziedzictwa  narodowego,  działania  podejmowane  w  celu  poprawy  stanu 
technicznego ( dachy na wieżach ). I tak, powyższy dokument jest bardzo nierzetelny, a wręcz 
jest  wyrazem braku szacunku dla Wysokiej  Rady.  Kontynuując  wypowiedz Pan Zdzisław 
Comporek stwierdził, że na temat zabytkowych parków zlokalizowanych na terenie gminy, 
nie  ma  w  ogóle  mowy w omawianym  dokumencie.  Na  koniec  Pan  Zdzisław  Comporek 
stwierdził,  że  postępowanie  sądowe  odnośnie  zwrotu  nieruchomości,  winno  być  również 
wszczęte w przypadku pałacu  w Miechowej. 

Ad.10  Komunikaty 

Przewodniczący Rady odczytał  komunikat od Starosty Kluczborskiego dot. oddelegowania 
jednej  osoby  z  członków  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  do  pracy  w  Powiatowej  Radzie 
Zatrudnienia.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  do 
przedmiotowej  rady.  Radna  –  Jolanta  Rudziewicz  zgłosiła  kandydaturę  Radnej  –  Róży 
Kaniewskiej. Radna – Róża Kaniewska wyraziła zgodę na uczestnictwo w omawianej radzie. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  wniosek  Referatu  Współpracy  i  Promocji  dot. 
oddelegowania  dwóch  członków  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  do  pracy  w  komisjach, 
w sprawie  organizowanych  konkursów dożynkowych.  Zgłoszono  kandydaturę  Radnego  –



Władysława  Buły.  Radny –Władysław Buła  wyraził  zgodę na uczestnictwo  w omawianej 
komisji.  Następnie  zgłoszono kandydaturę   Radnej  –  Urszuli  Bilińskiej.  Radna – Urszula 
Bilińska  wyraziła  zgodę  na  uczestnictwo  w  przedmiotowej  komisji.  Następnie 
Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że w Biurze Rady znajduje się do wglądu 
protokół  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Byczynie  dot.  spornej  sprawy 
badania lekarskiego strażaka we wsi Jakubowice. Z kolei Burmistrz Byczyny zakomunikował 
sołtysom, że na początku września zorganizowane będzie szkolenie w zakresie zarządzania 
i  wydatkowania  funduszu  sołeckiego.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  na  omawiane  szkolenie  zaproszeni  będą  również  przedstawiciele  Sanepidu 
i  Urzędu  Skarbowego.  Powyższe  zaproszenie  w/w  przedstawicieli  podyktowane  jest 
zamieszaniem wokół organizowanych festynów przez poszczególne sołectwa. Z kolei Radny 
–Adam  Radom  zaprosił  zebranych  na  dożynki  gminne  organizowane  przez  sołectwo 
Polanowice w dniu 02.09.2012r. Następnie Pani Iwona Jurczyk zakomunikowała zebranym 
,że są jeszcze wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników tj. osoby które opłacają KRUS. 
Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  z  końcem  sierpnia  upływa 
termin  rozliczania  akcyzy  na  paliwo  rolnicze.  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  poprosił 
Radnych o pozostanie na sali obrad po zakończonej sesji.  

Ad.13  Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXV sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe ( 1 kaseta ) 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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