
                                                           Protokół Nr  XXVII/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                              z dnia 25.10.2012
                                                            ( godz. 1400 –  1635 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica, który przywitał Radnych, Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, 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,  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 i przedstawiciela lokalnej prasy. Następnie Przewodniczący Rady przywitał 
Pana Karola Grzyba - Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Byczynie  i Pana Ryszarda 
Wróbla – Komendanta OSP w Paruszowicach. W oparciu o listę obecności Przewodniczący 
Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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  ( 14 głosów „ za „ ).

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

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXVI sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Prezentacja dot. działalności jednostek OSP na terenie g.Byczyna.

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) podziału Gminy Byczyna na okręgi wyborcze, ich granic, numery oraz liczbę 
               radnych wybieranych w każdym okręgu ( druk nr 205 ),
           b) podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
               granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ( druk nr 206 ), 
           c) przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie projektu pod 
               nazwą „ e-Inclusion Gminy Byczyna” wnioskowanego w ramach Programu 
               Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie 
               wykluczeniu cyfrowemu eInclusio: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – 
               zwiększenie innowacyjności gospodarki ( druk nr 207 ),
           d) uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami



               Pozarządowymi na 2013 rok ( druk nr 208 ),
           e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych    
              ( druk nr 209 ), 
           f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
              ( druk nr 210 ), 
           g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 211 ),
           h ) opłaty od posiadania psów ( druk nr 212 ), 
           i ) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  213 ),
           j ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  214  ), 
     8.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
     9.   Informacja dot. powstania strefy ekonomicznej na terenie gminy. 
    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  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów „za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XXVI 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  XXVI  sesji.  Protokół   z   XXVI  sesji  został   przyjęty  przez 
Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie  głos  zabrała  Radna –  Róża  Kaniewska i  zadała  pytanie,  na  jakim etapie  jest 
sprawa budowy kanalizacji  sanitarnej we wsi Roszkowice.  Następnie głos zabrał  Radny – 
Krzysztof  Janki  i  zadał  pytanie,  czy  planowany jest  wzrost  środków w przyszłorocznym 
budżecie  na bieżącą działalność Ochotniczych Starzy Pożarnych. 

Ad.6. Prezentacja dot. działalności jednostek OSP na terenie g.Byczyna.

Na wstępie przedmiotowa prezentację rozpoczął Pan Karol Grzyb – Komendant Gminnego 
Związku  OSP  RP  w  Byczynie.  I  tak,  na  wstępie  Pan  Karol  Grzyb  ponowił  zapytanie 



poprzednika  tj.  „czy  możliwe  jest  zwiększenie  środków w przyszłorocznym  budżecie  na 
działalność  OSP”.  Mianowicie  przedmiotowy  budżet  należałoby  zwiększyć  i  powinno, 
ponieważ jest to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców g.Byczyna. Następnie Pan Karol 
Grzyb  zapoznał  zebranych  z  podstawami  prawnymi,  w  zakresie  bieżącej  działalności 
jednostek OSP. Kolejną poruszoną sprawą przez Pana Karola Grzyba było przedstawienie 
zakresu działania jednostek OSP na terenie g,Byczyna. Gmina Byczyna na dzień dzisiejszy 
posiada dziewięć strażnic OSP, z czego utrzymuje tylko siedem strażnic OSP, pozostałe dwie 
tj.w Paruszowicach i Kostowie zlokalizowane są na terenie istniejących gospodarstw rolnych. 
Kontynuując wypowiedz  Pan Karol Grzyb pokrótce przedstawił zebranym osiągnięcia, jak 
również  bolączki  poszczególnych  jednostek  OSP  na  terenie  g.Byczyna.  I  tak,  główną 
bolączką  poszczególnych  jednostek  OSP,  jest  niedobór  środków  finansowych  na  bieżącą 
działalność  oraz  na  zakup  sprzętu  specjalistycznego  niezbędnego  do  prawidłowego 
funkcjonowania. Następnie Pan Karol Grzyb dodał, że wszystkie jednostki OSP działające na 
terenie  g.Byczyna  aktywnie  poszukują możliwości  pozyskania  dodatkowych  środków we 
własnym zakresie.   Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest z bardzo dobrym skutkiem 
finansowym,  niestety  mimo  tak  wielkiego zaangażowania,  powyższe  kroki  nie  pokrywają 
wszystkich niedoborów finansowych. Następnie Pan Karol Grzyb zaapelował do zebranych 
o  to,  żeby  budżet  jednostek  OSP  na  2013r.  zaplanować  na  poziomie  200  tys.zł.  Na 
uzasadnienie  powyższego  stwierdzenia  podał  planowane  budżety  gmin  ościennych. 
W  wyniku  przedstawienia  przedmiotowego  zestawienia  wynikało  jednoznacznie,  że, 
g.Byczyna  przeznacza  najmniejszą  ilość  środków finansowych  w przeliczeniu  na  jednego 
mieszkańca  na  bieżąca  działalność  jednostek  OSP  w  powiecie  kluczborskim.  Następnie 
Radny – Krzysztof Janki dokonał prezentacji dot. działalności OSP w Kostowie. I tak, wg. 
wypowiedzi Radnego – Krzysztofa Janki największą bolączką w/w jednostki jest brak własnej 
siedziby.  Kontynuując  wypowiedz  Radny  –  Krzysztof  Janki  stwierdził,  że  w  ramach 
programu unijnego „  Odnowa wsi Kostów „ realizowana jest  siedziba  świetlicy wiejskiej 
i w ramach tego zadania, uda się również wygospodarować pomieszczenia dla OSP. Kolejną 
osobą  która  zabrała  głos  był  Pan  Tadeusz  Czuba  i  przedstawił  prezentację  na  temat 
działalności  OSP w Paruszowicach.  I  tak,  podobnie  jak  poprzednicy  Pan Tadeusz  Czuba 
stwierdził,  że  największą  bolączką  jego  jednostki,  jest  niedobór  posiadanych  środków 
finansowych  na  bieżącą  działalność,  jak  również   dokończenie  remontu  drugiego garażu. 
Następnie  głos zabrał  Pan Roman Czajkowski i przedstawił  bieżące bolączki,  jak również 
osiągnięcia  OSP  w  Roszkowicach.  Na  koniec  wystąpienia  Pan  Roman  Czajkowski 
zaapelował  do Wysokiej  Rady,  o uchwalenie  budżetu dla poszczególnych jednostek OSP, 
w takiej kwocie, jaką postulował Pan Karol Grzyb. Kolejną osobą, która dokonała prezentacji 
działalności jednostki OSP w Jakubowicach był Pan Michał Pluta. I tak, Pan Michał Pluta 
stwierdził,  że  są  stosunkowo młodą  jednostką  OSP na  terenie  gminy,  bo  raptem istnieją 
dopiero  od  3  lat.  Następnie  Pan  Michał  Pluta  stwierdził,  że  nowopowstała  remiza  OSP 
Jakubowice zaistniała dzięki zaangażowaniu się lokalnej społeczności. Mimo młodego stażu, 
jednostka  OSP  Jakubowice  bardzo  czynnie  włączyła  się  w  życie  społeczne  sołectwa. 
Kontynuując  wypowiedz  Pan  Michał  Pluta  stwierdził,  że  w  bieżącej  działalności  OSP 
Jakubowice  bardzo pomocna  jest  cykliczna  zbiórka  złomu.  Dzięki  przedmiotowej  zbiórce 
złomu, udało się zakupić szereg niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania danej 
jednostki. Kończąc wypowiedź Pan Michał Pluta stwierdził, że mimo młodego stażu, mają 



bardzo duże osiągnięcia w dziedzinie współzawodnictwa w zakresie p.poż. Na koniec Pan 
Michał Pluta zaapelował do zebranych o pomoc finansową w zakresie dokończenia remontu 
remizy OSP. Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Rożniatowska i dokonała prezentacji 
najmniejszej jednostki OSP na terenie g.Byczyna tj. Wojsławic. Na wstępie Pani Małgorzata 
Rożniatowska  zakomunikowała  zebranym,  że  jej  najmłodsi  strażacy  przygotowali  krótką 
prezentację  plastyczną  na temat  strażnicy w Wojsławicach,  którą puszcza w obieg,  celem 
zapoznania się z nią. I tak, Pani Małgorzata Rożniatowska stwierdziła, że mimo że strażnica 
w  Wojsławicach  jest  najmniejszą  w  g.Byczyna,  to  w  niczym  to  nie   przeszkoda,  żeby 
organizować liczne imprezy i uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.  Na koniec Pani 
Małgorzata Rożniatowska podobnie jak jej poprzednicy, zaapelowała o zwiększenie środków 
przeznaczonych  na  bieżącą  działalność  jednostek  OSP  w nadchodzącym  roku.  Następnie 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Karola Grzyba o krótkie posumowanie wcześniejszych 
prezentacji i wystąpień.  I tak, Pan Karol Grzyb stwierdził,  że wszystkie jednostki OSP na 
terenie g.Byczyna w miarę możliwości wywiązują się należycie z zadań na nie nałożonych. 
We  wszystkich  wcześniej  omawianych  jednostkach,  jest  jeden  mankament,  w  postaci 
niedoszacowania  potrzeb  finansowych.  Powyższe  stwierdzenie  podyktowane  jest  troską 
dot. należytego zabezpieczenia p.poż mieszkańców g.Byczyna. Kontynuując wypowiedz Pan 
Karol  Grzyb  stwierdził,  że  dalsze  zawieszenie  w  czasie  zakupu  nowego  i  remontu  już 
posiadanego sprzętu, spowoduje wyłączenie jednostek OSP z bieżącej działalności. Następnie 
Pan Karol Grzyb stwierdził, że najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej mieści się 
w Kluczborku ale korzystanie z ich usług wymaga czasu, w najlepszym wypadku ok. 15 min. 
W  sytuacjach  zagrożenia  przedmiotowe  15  minut  jest  na  wagę  złota.  Po  tej  części 
Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do zadawania pytań. Na wstępie głos zabrała Radna 
– Iwona Sobania  stwierdziła,  że  wszystkim strażakom z ternu g.Byczyna  należą  się  duże 
słowa uznania i szacunek, za tak wielkie zaangażowanie. Następnie Radna – Iwona Sobania 
zadała pytanie, czy możliwe jest rozbicie na poszczególne jednostki OSP ilości środków przez 
nich  wydatkowanych.  Pan  Karol  Grzyb  odpowiedział,  że  nie  jest  to  możliwe,  ponieważ 
większość  tych  środków  wydatkuje  gmina,  poprzez  wszelkiego  rodzaju  zakupy 
i ubezpieczenia strażaków i samochodów. Następnie Radna- Iwona Sobania zadała kolejne 
pytanie,  w jaki sposób byczyńska jednostka OSP pozyskuje środki z zewnątrz.  Pan Karol 
Grzyb  odpowiedział,  że  poprzez wykonywanie  wszelkiego rodzaju usług na zewnątrz  np. 
wycinki  -  podcinki  drzew,  odśnieżanie  dachów itp.  Z  kolei  Pan  Edward  Rożniatowski  – 
Przewodniczący Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych i stwierdził, że 
historia  lubi  się  powtarzać.  Mianowicie,  w  momencie  tworzenia  jednostki  OSP 
w Wojsławicach,  tuż po wojnie były podobne problemy finansowe jak w chwili  obecnej. 
Kończąc wypowiedz  Pan Edward Rożniatowski – Przewodniczący Byczyńskiego Związku 
Rolników  i  Organizacji  Społecznych  stwierdził,  że  na  powyższy  cel  winne  być 
wyasygnowane  niezbędne  środki,  ponieważ  w  grę  wchodzi  prawidłowe  funkcjonowanie 
wszystkich jednostek OSP z terenu g.Byczyna, Następnie glos zabrał Pan Jerzy Pluta - sołtys 
wsi  Jakubowice  i  stwierdził,  że  nie  bardzo  rozumie  problem  z  rozliczeniem  środków 
finansowych  na  poszczególne  jednostki  OSP.  Mianowicie  wszystkie  wydatki  są 
ewidencjonowane  i  możliwe  do  wyliczenia.  Na  koniec  Pan  Jerzy  Pluta  -  sołtys  wsi 
Jakubowice  poprosił  o  przygotowanie  zestawienia,  jakie  środki  przeznaczane  są  na 
poszczególne  jednostki.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowe 



zestawienie  zostanie  przygotowane  i  przedstawione  na  następnym  posiedzeniu  Wysokiej 
Rady. Na koniec Przewodniczący Rady wyraził duże zadowolenie z dotychczasowej pracy 
strażaków ochotników, jak również życzył im wszelkiej pomyślności. 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Byczyna na 
okręgi wyborcze,  ich granic,  numery oraz liczbę  radnych wybieranych w każdym okręgu 
( druk nr 205 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Z kolei Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza 
Gminy o wyjaśnienie przedmiotowego projektu uchwały. I tak, Sekretarz Gminy w sposób 
szczegółowy  i  wyczerpujący  wyjaśnił  przedmiotowy  projekt  uchwały.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała   w  sprawie  podziału  Gminy 
Byczyna na okręgi wyborcze, ich granic, numery oraz liczbę  radnych wybieranych w każdym 
okręgu ( druk nr 205 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Byczyna na 
stałe  obwody głosowania  i  ustalenia  ich  numerów,  granic  i  siedzib  obwodowych  komisji 
wyborczych ( druk nr 206 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała  w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody m 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ( druk 
nr 206 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna 
do  konkursu  na  dofinansowanie  projektu  pod  nazwą  „  e-Inclusion  Gminy  Byczyna” 
wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.3 
–  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  eInclusion:  Priorytet  8  –  Społeczeństwo 
informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności  gospodarki  (  druk  nr  207  ).Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie projektu pod nazwą 
„  e-Inclusion  Gminy  Byczyna”  wnioskowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna  Gospodarka  –  Działanie  8.3  –  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu 
eInclusio:  Priorytet  8  –  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności 
gospodarki  (  druk  nr  207  ),  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 11 głosów „za”, 2 glosy „ przeciw ”, 1 glos „ wstrzymujący się „ ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „  Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok” ( druk 
nr  208  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania.  Uchwała   w  sprawie  uchwalenia  „  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy 



Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok ( druk nr 208 ), została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

e)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  wysokości  stawek opłat  za 
zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych ( druk nr 209 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała  w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych ( druk nr 209 ), została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych( druk nr 210 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Z kolei 
Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika  Gminy  o  objaśnienie  przedmiotowego  projektu 
uchwały.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  planowana  podwyżka  od  w/w 
środków transportowych w 2013r. wyniesie ok. 5%, a skutek finansowy to kwota ok. 4 tys.zł. 
Z kolei Przewodniczący Rady dodał, że większość pojazdów ciężarowych na terenie naszej 
gminy jest lizingowanych , a należny z tego tytułu podatek wpływa do gminy w której jest 
dany  pojazd  zarejestrowany.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania. 
Uchwała  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  środków 
transportowych (  druk nr 210 ),  została  podjęta  przez Radnych jednogłośnie  (  14 głosów 
„za” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku  od  nieruchomości  (  druk  nr  211  ).  Podobnie  jak  w  poprzednim  przypadku 
Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnik  Gminy,  o  objaśnienie  wysokości  planowanych 
stawek  podwyżek,  jak  również  dokonania  porównania  z  dotychczas  obowiązującymi 
stawkami.  Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła 
planowane  stawki  omawianego  podatku  oraz  dokonała  porównania  z  dotychczas 
obowiązującymi stawkami. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Z  kolei  Radny –  Zdzisław Biliński  stwierdził,  że  nie  we 
wszystkich przypadkach jest wzrost w granicach 5%, ponieważ w niektórych przypadkach 
jest  wzrost  w  wys.  14%.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  podobnie  jak 
poprzednik nie lubi  podnosić podatków ale  sytuacja  gminy jest  taka jaka jest  i  wcześniej 
przedstawione  stawki  podatkowe  winne  być  uchwalone  w  zaproponowanej  wersji. 
W przeciwnym wypadku, nie uda się zbilansować budżetu gminy na 2013r. Z kolei Radna- 
Urszula Bilińska stwierdziła, że rozumie sytuację finansową gminy ale nie do końca rozumie 
zasadności wydatkowania niektórych zadań. Kończąc wypowiedz Radna – Urszula Bilińska 
zaapelowała o bardziej roztropne wydatkowanie środków finansowych. Bardzo namacalnym 
dowodem na powyższe stwierdzenie, jest wcześniej uchwalony projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia  Gminy  Byczyna  do  konkursu  na  dofinansowanie  projektu  pod  nazwą  „  e-
Inclusion Gminy Byczyna” wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka – Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusio: Priorytet 
8  –  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności  gospodarki  (  druk  nr 



207  ).Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała   w  sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 211 ), została podjęta przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 10 głosów „za”, 4 głosy „ wstrzymujące się ” ).

Przed  zaopiniowaniem  kolejnego  projektu  uchwały  salę  obrad  opuścił  Radny  –  Robert 
Świerczek,  w związku z  powyższym w dalszej  części  Wysoka Rada obradowała  w 13 – 
osobowym składzie. 

h)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  opłaty od posiadania  psów 
( druk nr 212 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –Leszek  Śnieżek  i  stwierdził,  że 
z przedmiotowym  projektem uchwały będzie duży problem. Mianowicie, na terenie wiejskim 
będzie  duży  problem  z  ustaleniem  właściciela  danego  czworonoga.  Z  kolei  Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że  od czegoś  należało  by zacząć.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  musi  powstać  ewidencja  posiadanych  czworonogów,  sprawa  nie 
będzie łatwa. Być może chipowanie rozwiąże omawiany problem, a może jakieś inny sposób 
sprawdzi się w tym przypadku. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
Uchwała  w sprawie opłaty od posiadania psów ( druk nr 212 ), została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr  213 )  i zmian w budżecie 
gminy  na  2012  rok  (  druk  nr  214).  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika  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  213  w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012- 2025. Uchwała przedstawiona na druku nr 213, 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  11  głosów  „za”,  2  głosy 
„ przeciw ”).

j ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 214 ). 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 214, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

Ad.8 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Przewodniczący Rady zaprosił 
do dyskusji na w/w temat. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący 
Rady przystąpił do przegłosowania przedmiotowego sprawozdania.  
Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przyjęte  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).



Ad.9.   Informacja dot. powstania strefy ekonomicznej na terenie gminy. 

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Burmistrza  Byczyny  o  przybliżenie 
przedmiotowego  zagadnienia.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
zainteresowanie  byczyńską  strefą  ekonomiczną  jest  na  średnim  poziomie.  Dużym 
mankamentem  powyższej  strefy  ekonomicznej,  jest  brak  studium  uwarunkowań 
zagospodarowania  przestrzennego.  Wykonanie  przedmiotowego  studium  dobiega  ku 
końcowi, w najbliższym czasie będzie przedłożona do wglądu i potencjalnie każdy będzie 
mógł  wnieść  uwagi  do  przedmiotowego  studium.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny zakomunikował zebranym, że teren, o którym jest mowa ma pow. 140 ha. Na koniec 
Burmistrz  Byczyny  wyraził  ubolewanie,  że  przedmiotowy  teren  nie  posiada  aktualnego 
studium, ponieważ w tym tygodniu odbywają się w Warszawie targi gospodarcze z udziałem 
V-ce  Premiera  Waldemara  Pawlaka.  Omawiane  targi  cieszą  się  bardzo  dużym 
zainteresowaniem ze strony delegacji chińskiej. Coraz częściej inwestorzy, ze strony chińskiej 
rozważają  możliwość  inwestowania  w  naszym  kraju,  chociażby  że  względu  na 
wykwalifikowaną siłę roboczą. 

Ad.10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  udzielił  odpowiedzi  w sprawie  dokończenia 
budowy  kanalizacji  sanitarnej  w  Roszkowicach.  Mianowicie,  w  chwili  obecnej  jesteśmy 
w trakcie  ponownego  postępowania  przetargowego  w  w/w  sprawie.  Najprawdopodobniej 
w najbliższy  poniedziałek  zostanie  wyłoniony  nowy wykonawca  i  uda  się  przedmiotowe 
zadanie  zakończyć  w  wymagalnym  terminie.  Na  interpelację  Radnego  –Krzysztofa  Janki 
Burmistrz  Byczyny  udzielił  następującej  odpowiedzi.  Mianowicie,  bardzo wiele  poczynań 
jednostek OSP z terenu g.Byczyna jest dublowane z zakresem działania Państwowej Straży 
Pożarnej  w  Kluczborku.  Nasze  jednostki  OSP  są  jednostkami  pomocniczymi  PSP 
w Kluczborku , a nie równoległymi  - zamiennymi. Przyjmując powyższą hierarchię można 
by  również  sporo  środków  zaoszczędzić.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że bardzo poważnie zastanawia się nad zwiększeniem omawianego budżetu ale na 
dzień  dzisiejszy  nie  bardzo  widzi  taką  możliwość.  Powodem  takiego  stwierdzenia,  jest 
zmniejszająca  się  subwencja  oświatowa.  W  miarę  możliwości  będą  czynione  starania  w 
sprawie zwiększenia środków na działalność jednostek OSP z terenu g.Byczyna. W pierwszej 
kolejności planowane jest doposażenie finansowe jednostek OSP Jakubowice i w Kostowie.   

Ad. 11.  Wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrała Radna – Róża Kaniewska i powróciła do spawy uchwalonych  podatków od 
nieruchomości.  Mianowicie,  Radna – Róża  Kaniewska stwierdziła,  że  wspólnie  z  mężem 
prowadzi działalność gospodarczą na terenie g.Byczyna, ale niestety podatki wszyscy muszą 
płacić i nie ma w tym względzie żadnych zwolnień. 



Ad.12  Komunikaty 
 
Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Byczyny i zadał zapytanie, czy powinne być czynione 
działania,  celem  użyczenia  na  okres  20  lat  byłego  budynku  ZHP  przy  ul  Dworcowej. 
Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nie  jest  możliwe  przejęcie 
przedmiotowej  nieruchomości,  ze  względu  na  bardzo  wysoką  hipotekę  na  rzecz  Zakładu 
Ubezpieczeń  Społecznych  w  Opolu.  Przejęcie  przedmiotowej  nieruchomości  na  zasadzie 
użyczenia  jest  jedynym  sposobem  pozwalającym  na  wstrzymanie  procesu  degradacji 
omawianego obiektu, jak również sposobem na sensowne jego zagospodarowanie. Następne 
zapytanie Burmistrza Byczyny dotyczyło ewentualnego przejęcia dworca PKP w Byczynie 
i  terenu wokół. W chwili  obecnej  przedmiotowy obiekt  jest bardzo zaniedbany i  wymaga 
natychmiastowego  remontu.  Wspomniany  obiekt  posiada  wolne  pomieszczenia,  które 
ewentualnie  można  by  było  zagospodarować  np.  na  świetlicę  dla  młodzieży.  Oczywiście 
Polskie  Koleje  Państwowe  mają  w  tym  względzie  bardzo  dużo  obwarowań  włącznie 
z  utrzymywaniem  stacji  nastawczych  w  zakresie  ruchu  kołowego  pociągów.  Kończąc 
zapytanie Burmistrz Byczyny wyraził przekonanie, że w wyniku rokowań uda się niektóre 
obwarowania oddalić. Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził, że Radni na powyższe dwa 
zapytania potrzebują trochę czasu i być może na najbliższej sesji tj. listopadowej, Wysoka 
Rada udzieli odpowiedzi, czy warto się angażować w w/w sprawy. Z kolei Radny – Sławomir 
Nędza  stwierdził,  że  warto  się  w  te  zagadnienia  angażować,  ale  po  kolei.  Mianowicie, 
najpierw winna być załatwiona sprawa hali przy byczyńskim gimnazjum, a dopiero potem 
można się angażować w w/w zagadnienia. Z kolei Przewodniczący Rady dopowiedział, że na 
obiekcie  byłej  harcówki  można  by  zorganizować  plac  zabaw i  ewentualnie  świetlicę  dla 
dzieci  i  młodzieży  zamieszkującej  tą  część  miasta.  Następnie   Radna  –Iwona  Sobania 
dodała ,że w całej rozciągłości zgadza się z wypowiedzią Radnego – Sławomira Nędzy w 
zakresie  ewentualnego  przejęcia  omawianych  nieruchomości.  Z  kolei  Radna  –  Jolanta 
Rudziewicz  zadała  pytanie,  czy  w  związku  z  wcześniejszymi  apelami  strażaków, 
przedmiotowy budżet straży będzie zwiększony, czy nie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, 
że na takie zapytanie, odpowiedz nie jest prosta. Powodem takiego stwierdzenia są bardzo 
liczne  obciążenia,  związane  z  utrzymaniem  jednostek  OSP  na  terenie  g.Byczyna. 
Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  pierwszej  kolejności 
dofinansowywane będą Jakubowice, chociażby ze względu na duży potencjał ludzki. Kończąc 
wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że na pewno wszystkie jednostki OSP będą miały 
zabezpieczone środki na wydatki bieżące,  a z pozostałymi  wydatkami okaże się w trakcie 
roku budżetowego. Następnie sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, że siedziba 
remizy  OSP  w  Jakubowicach  będzie  skończona,  ponieważ  przedmiotowy  obiekt  jest 
priorytetem dla lokalnej społeczności tj. mieszkańców wsi Jakubowice. Kończąc wypowiedz 
sołtys  wsi  Jakubowice  –  Pan Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  powyższe  przedsięwzięcie  będzie 
ukończone  z  pomocą  gminy  lub  bez  jej  pomocy.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Róża 
Kaniewska  i  również  zaapelowała  do  zebranych,  o  zwiększenie  budżetu  na  2013r  dla 
jednostek  OSP  z  terenu  g.Byczyna.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –Jan  Romańczyk  i 
stwierdził, że wg. niego, wszystkim strażakom działającym na terenie g.Byczyna należą się 
duże  słowa  uznania,  za  tak  wielkie  zaangażowanie  w  niesieniu  pomocy  naszym 
mieszkańcom.  Następnie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy  i  zakomunikował,  że  przed 



posiedzeniem Wysokiej  Rady rozdany został  przykładowy projekt  nowego statutu  danego 
sołectwa.  Prośba  polega  na  zapoznaniu  się  z  danym  materiałem  i  podzieleniem  się 
ewentualnymi  uwagami  w  tym  zakresie.  Przy  pozytywnym  zaakceptowaniu  wzorcowego 
statutu,  można by było jeszcze w tym roku zatwierdzić  nowe statuty wszystkich  sołectw. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo z Referatu Promocji, w sprawie wyznaczenia 
czterech osób do pracy w komisji ws. oceny złożonych wniosków na dotację celową prac 
konserwatorskich, robót budowlanych, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków na terenie g.Byczyna.  Następnie Przewodniczący Rady zasugerował, że w skład 
omawianej  komisji  winne  wejść  osoby,  które  jeszcze  w niej  nie  uczestniczyły.  Na  takie 
przedstawienie  sprawy  przez  Przewodniczącego  Rady  zostały  zgłoszone  następujące 
kandydatury : Radna – Iwona Sobania, Radna – Urszula Bilińska, Radny – Jan Romańczyk, 
Radny – Władysław Buła.  Na koniec Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  czy wcześniej 
zgłoszeni Radni, wyrażają zgodę na uczestnictwo                            w pracach przedmiotowej 
komisji. W odpowiedzi Przewodniczący Rady usłyszał, że tak. 
    
Ad.13  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXVII 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


	                                                           Protokół Nr  XXVII/12
	                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie


