
                                                            Protokół Nr  XXVI/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                              z dnia 28.09.2012
                                                           ( godz. 12 00 –  1425 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXVI 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, Panią Halinę Piasta – Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, Pana 
Dariusza Radosza – Kierownika Posterunku Policji  w Byczynie,  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 12 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. Nikt nie zaproponował zmiany porządku obrad. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad, został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 12 głosów „ za „ ).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 
      
      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) rozpatrzenia skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza 
               Byczyny (  druk nr 200 ),
           b) zmiany uchwały (dot.opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna, druk nr 201), 
           c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  202),
           d )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr   203 ), 
           e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
               w Byczynie ( druk nr 204 ), 
     7.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012.
     8.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
     9.    Stan przygotowań do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku
            i czystości ( ustawa śmieciowa ) – prezentacja. 



    10.  Wolne wnioski i zapytania.
    11.  Komunikaty.
    12. Zakończenie sesji.
      
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodnicząca 
Rady – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 12 głosów „za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował  przyjęcie  protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XXV 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 XXV sesji. Protokół  z  XXV sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 12 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrała Radny – Robert Świerczek  i zadał pytanie, w jaki sposób można 
zlikwidować  samosiejki  wyrastające  na  murach  obronnych.  Następne  pytanie  Radnego  – 
Roberta Świerczka dot. utworzenia miejskiego funduszu na rzecz Samorządu Mieszkańców, 
na podobnych zasadach jak to już funkcjonuje w przypadku funduszu sołeckiego.  Z kolei 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, jak wygląda sprawa budowy kanalizacji sanitarnej we 
wsi Roszkowice. Kontynuując wypowiedz Przewodniczący Rady zasugerował, jakoby firma 
realizująca powyższe przedsięwzięcie ogłosiła upadłość. W takim przypadku sytuacja staje się 
podbramkowa dla gminy, ponieważ koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a w/w zadanie 
należy w bieżącym roku budżetowym rozliczyć. 
 
Przed zaopiniowaniem niżej omawianych projektów uchwał, na salę obrad przybył Radny – 
Adam Radom i Radny – Zdzisław Biliński. W związku z powyższym, w dalszej części obrad 
uczestniczyło 14 Radnych Rady Miejskiej. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa 
Aleksandry  i  Krzysztofa  Kostrzewa  na  Burmistrza  Byczyny  (   druk  nr  200  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
w sprawie , rozpatrzenia skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza 
Byczyny  za  bezzasadną  (   druk  nr  200  ),  została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów „za” ).



b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (dot. 
opracowania Strategii  Rozwoju Gminy Byczyna,  druk nr 201).  Następnie  Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała   w  sprawie  zmiany 
uchwały (dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna, druk nr 201), została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr  202 )  i zmian w budżecie 
gminy  na  2012  rok  (  druk  nr  203).  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.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  projektu  uchwały  na  druku  202  w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012- 2025. Uchwała przedstawiona na druku nr 202, 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  12  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.  W  związku  z  powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała przedstawiona na druku nr 203, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

e)   Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Z-ca  Burmistrza  poprosiła 
o naniesienie dwóch zmian. Mianowicie, w tytule omawianego projektu uchwały poprosiła 
o  dopisanie  w   tytule  w  „  gminie  Byczyna  oraz  w  §  5  kolejnego  ppkt.  dot.  wywozu 
nieczystości.

. 
Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  z  wcześniej  zaproponowanymi  zmianami 
w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniach 
chronionych w Byczynie ( druk nr 204). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała  w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Byczynie ( druk nr 204 ), 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

Ad.7 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012, zostało przez Radnych przyjęte 
do wiadomości.



Ad. 8.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na interpelację Radnego - Roberta 
Świerczka  w  sprawie  murów  obronnych.  I  tak,  w  przyszłorocznym  budżecie  będzie 
zabezpieczona  kwota  100  tys.  zł  na  wykonanie  kompletnej  dok.  dot.  remontu  murów 
obronnych. Odnośnie usunięcia samosiejek z murów obronnych, na dzień dzisiejszy nie ma 
na  to  powyższe  zadanie  środków.  Z  kolei  zlecenie  omawianych  prac  pracownikom 
interwencyjnym  w  całej  rozciągłości  jest  niemożliwe,  ze  względu  na  bardzo  duże 
niebezpieczeństwo z tym związane. W sprawie utworzenia funduszu miejskiego, Burmistrz 
Byczyny odpowiedział, że jest to niemożliwe, ze względu na ustawę, która tylko i wyłącznie 
dot.  funduszu  sołeckiego.  Kończąc  temat  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  samorząd 
mieszkańców  w  żaden  sposób  nie  można  podciągnąć  pod  działanie  ustawy  w  zakresie 
funduszu sołeckiego.  Odnośnie realizacji  kanalizacji  sanitarnej w Roszkowicach Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  z  tym  zagadnieniem  jest  bardzo  poważny  problem.  Mianowicie, 
wykonawca przedmiotowego zadania ogłosił upadłość i w związku z powyższym jest bardzo 
duże zagrożenie  nie wykonania  w/w zadania w roku bieżącym,  a  co się z tym wiąże nie 
rozliczeniem w wymagalnym terminie i możliwością nie uzyskania dofinansowania w wys. 2 
mln.900  tys.zł.  W  związku  z  powyższym  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
najprawdopodobniej  zostanie  rozwiązana  umowa  z  w/w  wykonawcą  i  w  trybie 
bez  przetargowym  zostanie  zlecone  wykonanie  przedmiotowego  zadania.  O  powyższych 
problemach, na bieżąco informowany jest Urząd Marszałkowski w Opolu ale podobnie tak 
jak my, nie za bardzo wie, jak podejść do tak skomplikowanego zagadnienia. W najbliższy 
wtorek  tj.  02.10.2012r.  Urząd  Marszałkowski  w  Opolu  udzieli  odpowiedzi,  co  z  tym 
zagadnieniem  dalej  począć.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
omawiana  inwestycja  została  wykonana w 52%, pozostało do wykonania  48%. Następnie 
Radny – Robert  Świerczek  poprosił  o  pomoc  Panią  Skarbnik  Gminy w sprawie  sposobu 
wydzielenia i rozliczania środków na działalność samorządu mieszkańców. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowe środki będą wydzielone w budżecie gminy, 
a  rozliczać  je  będzie  Referat  Współpracy  i  Promocji.  Następnie  głos  zabrał  Sołtys  wsi 
Jaśkowice – Pan Jerzy Dworak i stwierdził, że w wyniku modernizacji drogi w Jaśkowicach 
zmieniono  przekroje  przepustów  na  mniejsze  i  w  wyniku  tego  przedsięwzięcia  podczas 
lokalnych  opadów atmosferycznych  następuje  podmywanie  drogi.  W chwili  obecnej  w/w 
droga  jest  już  miejscowo  spękana  i  ulega  procesowi  degradacji.  Następnie  Sołtys  wsi 
Jaśkowice  –  Pan  Jerzy  Dworak  zadał  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  sprawa  modernizacji 
zbiornika retencyjnego we wsi Jaśkowice. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
w sprawie nieprawidłowych przekrojów przepustów czynione były rozmowy z Dyrektorem 
Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Opolu.  W  odpowiedzi  Pan 
Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu stwierdził, że 
jego  jednostka  nie  ma  wolnych  środków  na  realizację  przedmiotowego  zadania,  a  wg. 
obowiązującego  prawa,  to  właściciel  przedmiotowego  wjazdu  winien  na  własny  koszt 
dokonać przebudowy wadliwego przepustu. Odnośnie realizacji  zbiornika retencyjnego we 
wsi Jaśkowice, Burmistrz Byczyny odpowiedział, że do chwili obecnej Skarb Państwa, nie 
przekazał  gminie  jeszcze  jednej  działki  gruntowej  niezbędnej  w  realizacji  omawianego 
zadania. 



Ad.9 Stan przygotowań do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku
           i czystości ( ustawa śmieciowa ) – prezentacja. 
 
Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Panu  Szymonowi  Kondrackiemu  – 
pracownikowi  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  tut.  urzędu,  który  następnie  dokonał 
prezentacji  multimedialnej  w  w/w  sprawie.  I  tak,  Pan  Szymon  Kondracki  –  pracownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował zebranych o genezie i zakresie obejmowania 
nowej  ustawy  w  zakresie   utrzymania  porządku  i  czystości  tzw.  ustawy  śmieciowej. 
Po dokonanej prezentacji Pan Szymon Kondracki zakomunikował zebranym, że w przypadku 
nie podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie do końca bieżącego roku przez Wysoką Radę, 
to zastępczo taką uchwałę wyda Wojewoda Opolski. Do końca bieżącego roku, winne być 
podjęte cztery uchwały w tym zakresie. Kontynuując  wypowiedz Pan Szymon Kondracki 
zakomunikował zebranym, że rozważane są dwie stawki podatku śmieciowego tj. za śmieci 
segregowane w wys. 12 zł / 1 osoby i za śmieci niesegregowane  w wys. 15 zł/1 osoby w skali 
miesiąca.  Następnie  Pan  Szymon  Kondracki  stwierdził,  że  obciążenie  danym  podatkiem 
nastąpi  na  podstawie  zadeklarowanej  ilości  osób  zamieszkałych  w  danym  gospodarstwie 
domowym. Kontynuując wypowiedz Pan Szymon Kondracki zakomunikował zebranym, że 
omawiana  ustawa  zacznie  obowiązywać  od  01.07.2013r.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że założenie 12 i 15 zł w skali miesiąca będzie za małe, bardziej wymierną skalą 
będzie 12 i 20 zł w skali miesiąca. W przypadku znikomej segregacji śmieci, gmina będzie 
musiała z tego tytułu płacić bardzo duże kary. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że tak duża dysproporcja między śmieciami segregowanymi,  a nie, zmobilizuje 
mieszkańców  naszej  gminy  do  efektywnej  segregacji.  Następnie  Z-ca  Burmistrza 
dopowiedziała,  że  płatność  w/w  podatku  odbywać  się  będzie  w  systemie  kwartalnym. 
Na koniec Z-ca Burmistrza wyczuliła zebranych, aby w odpowiednim czasie wypowiedzieli 
obowiązujące umowy na wywoź nieczystości. Następnie Burmistrz Byczyny dopowiedział, że 
w obowiązujących  umowach należy wykreślić okres obowiązywania danej umowy „ na czas 
nieokreślony”, a należy wpisać okres obowiązywania do dnia 30.06.2013r. Z kolei Radny – 
Adam  Radom  stwierdził,  że  nie  bardzo  rozumie  procesu  dublowania  umów  na  wywóz 
nieczystości, ponieważ powyższa sprawa winna być rozwiązana systemowo tj. z mocy prawa. 
Następnie Radny –Adam Radom zadał pytanie, kto przy tych wszystkich założeniach, będzie 
właścicielem odzyskanych cennych surowców w wyniku segregacji. Skoro firma wywożąca 
przedmiotowe śmieci, to stawka wywozu winna być znacznie niższa. „Nie ma co ukrywać 
i się oszukiwać, w grę wchodzą bardzo duże środki ”. W odpowiedzi Pan Szymon Kondracki 
stwierdził,  że przy uruchamianiu powyższego procesu należy przyjąć jakąś bazę,  a po np. 
okresie  półrocznym,  zostanie  to  wszystko  zbilansowane  i  wtedy będzie  można  powyższą 
stawkę wywozu nieczystości zmniejszyć lub zwiększyć.  Następnie Pani Wioletta Kardas – 
Kierownik CISPOL-u stwierdziła, że na dzień dzisiejszy w pojemnikach na plastik w 70% 
znajdują się rzeczy,  których nie  powinno tam być.  Reasumując powyższe fakty,  na dzień 
dzisiejszy  Centrum  wychodzi  praktycznie  po  kosztach  realizując  wywóz  pojemników 
plastikowych  z  terenu  g.Byczyna.  Z  kolei  Radny –Adam Radom stwierdził,  że  w chwili 
uruchamiania przetargu dany przedsiębiorca winien znać ilość śmieci segregowanych, a jaka 
ilość będzie niesegregowana. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie kto inny 



ale  dany  przedsiębiorca  wyliczy  godziwą  stawkę  do  przetargu.  Następnie  Radny  –Adam 
Radom zadał  pytanie,  co w sytuacji  kiedy będzie  nadwyżka  za uiszczane  opłaty z  tytułu 
wywozu  nieczystości.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  to  Państwo  Radni,  a  nie 
Burmistrz zdecydują, co zrobić z nadwyżką lub ewentualną niedopłatą. Z kolei Sołtys  wsi 
Jakubowice – Pan Jerzy Pluta zadał pytanie, czy ktoś na tej sali zastanawiał się, jak wielkie 
będzie to obciążenie w przypadku rodzin wielodzietnych. Kończąc wypowiedz stwierdził, że 
na pewno rodzina wielodzietna, z pewnością wytwarza o wiele mniej śmieci, niż podstawowy 
model dwa plus dwa. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że jak do tej pory nikt się 
z  tego  tytułu  nie  skarżył,  a  wręcz  przeciwnie  większość  zwracała  uwagę,  aby  w  tym 
przypadku  nie  było  żadnych  zwolnień.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w skrajnych przypadkach od tego jest OPS, ponieważ wywóz nieczystości kwalifikuje się do 
dodatku mieszkaniowego. Następnie Przewodniczący Rady zasugerował, aby przy wyliczaniu 
powyższych stawek przyjąć jako bazę  ilość zużytej wody. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ w/w współczynnik nie jest za bardzo 
miarodajny, ponieważ są rodziny które naprawdę oszczędzają wodę i przyjęcie powyższego 
współczynnika nie będzie za bardzo trafne. Na koniec Radny – Adam Radom zadał pytanie, 
czy   przy  wcielaniu  powyższej  ustawy  jest  przewidziany  wymóg  ustawowy,  w  postaci 
prowadzenia analityki kosztów. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. 

Ad.9 . Wolne wnioski i zapytania.

 Na wstępie głos zabrał Radny – Jan Romańczyk i zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa 
sądowa  z  powództwa  cywilnego  dot.  hali  sportowej  przy  gimnazjum.  W  odpowiedzi 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  ostatnim  czasie  wykonano  ponowną  ekspertyzę 
w  sprawie  połączenia  świetlika  z  kalenicą.  Wykonanie  w/w  ekspertyzy  jest  wielkim 
nieporozumieniem,  ponieważ  o  powyższą  zmianę  przedmiotowego  połączenia  zabiegał 
wykonawca,  a  nie  gmina.  Kończąc wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że zaczyna 
wątpić  w  tak  działający  w  naszym  kraju  wymiar  sprawiedliwości.  Następnie  głos  zabrał 
Sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i zadał pytanie, jak to jest, że na utrzymanie 10 psów 
wydaje się kwotę - 16 tys. zł, a wieś Jakubowice w skali roku ma tylko 14 tys. zł na bieżącą 
działalność. Kończąc wypowiedz Sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, że nie 
za bardzo rozumie tych proporcji i za cały ten bałagan odpowiedzialny jest Przewodniczący 
Rady. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził,  że opieka nad bezpańskimi psami jest 
wymogiem  ustawowym  i  czy  gminie  się  to  podoba,  czy  nie,  musi  powyższe  zadanie 
realizować i w dodatku jest bardzo skrupulatnie z tego rozliczana poprzez wszelkiego rodzaju 
organy  kontrolne.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Zdzisław  Comporek  i  zadał  kilka  pytań. 
Pierwsze, czy istnieje obowiązek informowania społeczeństwa o terminach sesji, jeśli tak, to 
w jakiej  formie.  Drugie  pytanie  brzmiało,  która  z  komisji  zajmuje  się  tematyką  ochrony 
przyrody.  Następnie  Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  nie  ma  żadnych  zasad 
i  konkretnych  terminów  podkrzesywania  drzew na  terenie  g.Byczyna.  Nie  przestrzeganie 
powyższych zasad przez tut. włodarzy doprowadza do mordowania przyrody. Na koniec Pan 
Zdzisław Comporek wyraził  duże uznanie dla Burmistrza Byczyny i  Kierownika Referatu 
Promocji  tut.  urzędu  ,za  zorganizowanie  spotkania  z  kombatantami  w  dniu  01.09.2012r. 
Przedmiotowe spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze i zostało przyjęte przez 



zainteresowanych  z  pozytywnym  odzewem.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyn 
i stwierdził, że przedmiotowe podkrzesywanie drzew odbywa się z naszej inicjatywy, ale za 
jakość wykonania i w jakiej formie, odpowiada dany zarządca drogi. Z kolei Radny – Adam 
Radom dodał, że przedmiotowe prześwietlenia wykonywane są fachowo i na pewno w dużym 
stopniu wpływają na poprawę bezpieczeństwa drogowego. Następnie głos zabrał  Sekretarz 
Gminy i  udzielił  odpowiedzi  na zapytanie  dot.  organizowanych  sesji.  I  tak,  każdorazowo 
ogłoszenie o organizowanej sesji zamieszczone jest na dwóch tablicach ogłoszeń tut. urzędu, 
na stronie internetowej oraz poprzez przesyłanie informacji osobom które są zarejestrowane 
w bazie gminnej drogą sms-ą. Kontynuując wypowiedz  Sekretarz Gminy stwierdził, że za 
całokształt  spraw  w  zakresie  ochrony  środowiska  odpowiada  Komisja  Polityki 
Gospodarczej  ,Budżetu  i  Rolnictwa.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
rozpatrzenia skargi Sołtysa wsi Kochłowice – Pana Arkadiusza Ostrowskiego na Radnego – 
Władysława Bułę              Z kolei  Sołtysa wsi Kochłowice – Pana Arkadiusz Ostrowskie 
stwierdził,  że  wycofuje  przedmiotową  skargę.  W związku  z  powyższym  Przewodniczący 
Rady  stwierdził,  że  w  takiej  sytuacji,  nie  ma  tematu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do rozpatrzenia pisma Państwa Pawlaków z m.Biskupice, oraz poprosił Radną – 
Iwonę  Sobania  o  odczytanie  treści  przedmiotowego  pisma  dot.  odcięcia  przyłącz 
wodociągowego.  Po  odczytaniu  treści  w/w  pisma  Przewodniczący  Rady  oświadczył,  że 
powyższa sprawa nie leży w kompetencji Rady                i poprosił Radcę Prawnego o 
ustosunkowanie się w przedmiotowej sprawie. Z kolei Burmistrz Byczyny pokrótce wyjaśnił 
genezę  powstania  powyższego  problemu.  I  tak,  gmina  nigdy  nie  była  zobowiązana  do 
doprowadzenia tam wody, a na domiar przedmiotowa nieruchomość ma zapewnioną wodę 
pitną w postaci studni.  Z kolei bardzo ważnym argumentem jest fakt, nie posiadania żadnego 
tytułu prawnego przez Państwa Pawlaków do omawianej nieruchomości, a właściciel nie jest 
za bardzo zainteresowany udzieleniem odpowiednich pełnomocnictw                w tym 
zakresie. Następnie Radca Prawny podzielił pogląd Przewodniczącego, że powyższa sprawa, 
nie leży w kompetencji Rady .Z kolei Przewodniczący Rady oświadczył, że powyższa sprawa 
zostanie  przekazana  Burmistrzowi  Byczyny  wg.  kompetencji  do  załatwienia.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  Państwo  Pawlakowie  doskonale  znają  stan  prawny 
omawianej  nieruchomości,  jak  również  jakie  wymogi  winni  spełnić  celem  wykonania 
przedmiotowego przyłącza wodnego. Z kolei Radny – Robert Świerczek stwierdził, że Pan 
Mieczysław Sztojko nie miał prawa odciąć dostaw wody do przedmiotowej nieruchomości. 
Następnie Pan Krzysztof Sikorski – Prezes Spółki ZGK stwierdził, że omawiane przyłącze 
wodne działało na zasadzie podlicznika i formalnie w ewidencji zakładu nigdy nie istniało. 
Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  omawiana  nieruchomość  miała  zapewnienie  dostaw 
wody  pitnej  poprzez  zlokalizowaną  na  tej  posesji  studnię,  co  też  potwierdza  Agencja 
Nieruchomości  Rolnych w Opolu.  Następnie Radca Prawny zakomunikował zebranym,  że 
omawiane  przyłącze  może  być  wykonane,  ale  po  spełnieniu  odpowiednich  wymogów. 
Przewodniczący Rady reasumując powyższe wypowiedzi stwierdził, że przedmiotowa sprawa 
została  wyjaśniona i nie wymaga dalszej dyskusji.

Ad.10  Komunikaty 
 



Na  wstępie  głos  zabrała  Pani  Elżbieta  Wodecka  i  stwierdziła,  że  autobus  szkolny 
w  m.Polanowice  zatrzymuje  się  w  bardzo  niebezpiecznym  miejscu.  W odpowiedzi  Z-ca 
Burmistrza stwierdziła., że każde miejsce zatrzymywania się autobusów szkolnych jest przez 
odpowiednie  instytucje  zatwierdzone  i  zarazem  ubezpieczone.  Zmiana  miejsca 
zatrzymywania się autobusu szkolnego, byłaby bardzo istotnym naruszeniem prawa. Z kolei 
Radny  –  Adam  Radom  stwierdził,  że  w  przedmiotowej  sprawie  będzie  interweniował 
u przewoźnika tj. w PKS-ie Kluczbork. Następnie Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że zmiana 
miejsca zatrzymywania się autobusu szkolnego w Polanowicach może spotkać się z dużym 
oporem  ze  strony  rodziców.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przypomniał  zebranym, 
o  projekcie  uchwały  w sprawie  konsultacji  społecznych  z  organizacjami  pozarządowymi. 
Przedmiotowe konsultacje odbędą się w dniu 01.10.2012r., o godz. 1500. 

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

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe ( 2 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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