
                                                           Protokół Nr  XXVIII/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 29.11.2012
                                                            ( godz. 14 00 –  16 35 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  XXVIII  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,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca,  Przewodniczącego  Rady 
Powiatu  –  Pana  Władysława  Zawadzkiego,  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. 
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.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  zaproponował  wprowadzenie 
dodatkowego projektu uchwały na druku nr 220 w sprawie : przystąpienia do partnerstwa 
w ramach projektu pt:„ Działania studyjno- koncepcyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
w gminach  Byczyna  i  Pokój”  w ramach  Programu Operacyjnego  Innowacja Gospodarka, 
działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych 
terenów  inwestycyjnych  Poddziałanie  6.2.2  wsparcie  działań  studyjno-koncepcyjnych 
w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych . W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił  do przegłosowania zmiany porządku obrad 
w  postaci  uzupełnienia  o  dodatkowy  projekt  uchwały  na  druku  nr  220  w  sprawie  : 
przystąpienia  do  partnerstwa  w  ramach  projektu  pt:„  Działania  studyjno-  koncepcyjne 
i  uzbrojenie  terenów  inwestycyjnych  w  gminach  Byczyna  i  Pokój”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Innowacja Gospodarka, działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów 
i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Poddziałanie 6.2.2 wsparcie 
działań  studyjno-koncepcyjnych  w  ramach  przygotowania  terenów  inwestycyjnych  dla 
projektów  inwestycyjnych .  Zmieniony  porządek   obrad,  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  (  14  głosów  „  za  „  ).Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  porządku obrad  ze  zmianami.  Nowy porządek obrad  ze  zmianami,  został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „ za „ ).



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

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Prezentacja dot. działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa.

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) ) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  215 ),
           b ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  216), 
           c) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna
               na lata 2013-2017 ( druk nr 217 ), 
           d) określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie 
                prowadzonej przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „ Tarcza” 
                Polanowice 92, 46-220 Byczyna ( druk nr 218 ),
            e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
                ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2013 roku
                ( druk nr 219 ).
     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  XXVII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Prezentacja dot. działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa.

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) ) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  215 ),
           b ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  216), 
           c) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna
               na lata 2013-2017 ( druk nr 217 ), 
           d) określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie 
                prowadzonej przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „ Tarcza” 
                Polanowice 92, 46-220 Byczyna ( druk nr 218 ),
            e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
                ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2013 roku



                ( druk nr 219 ).
            f) przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt:„ Działania studyjno-
                koncepcyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Byczyna i Pokój”  
                w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarka, działanie 6.2 Rozwój
                sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów 
                inwestycyjnych Poddziałanie 6.2.2 wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych  
                w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. 
               ( druk nr 220 ).
     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  został  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością 
głosów ( 13 głosów „za” , 1 głos „ wstrzymujący się ”). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrała Radna - Iwona  Sobania i zadała pytanie, na jakim etapie jest sprawa 
sądowa  w  sprawie  hali  gimnastycznej  przy  byczyńskim  gimnazjum. 
Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Róża  Kaniewska  i  zadała  kilka  pytań.  Mianowicie,  czy 
sprawa budowy kanalizacji  sanitarnej  we wsi  Roszkowice  przebiega  zgodnie z  przyjętym 
harmonogramem. Co słychać w sprawie remontu roszkowickiego pałacu, czy Wojewódzki 
Konserwator Zabytków wydał jakieś nowe zalecenia w omawianej sprawie. Następnie Radna 
– Róża Kaniewska po raz kolejny ponowiła wniosek w sprawie prześwietlenia z krzaków 
i drzew drogi o przebiegu Sierosławice – Wojsławice. Na koniec Radna –Róża Kaniewska 
zgłosiła również pilną potrzebę remontu mostku usytuowanego w drodze polnej o przebiegu 
Roszkowice – Sierosławice. Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, 
kiedy  w  końcu  doprowadzona  zostanie  sieć  wodociągowa  do  budynków  mieszkalnych 
zlokalizowanych  przy stacji  PKP Biskupice.  Kolejną  poruszoną  sprawą przez  Radnego  – 
Władysława Bułę była  prośba dot. objaśnienia,  w ilu etapach i w jakiej  kolejności będzie 



realizowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a w następstwie chodnika we wsi 
Kochłowice. Na koniec Radny - Władysław Buła zadał kolejne pytanie, na jakim etapie jest 
sprawa dot. przejęcia stawu i terenu wokół we wsi Kochłowice. W przypadku pomyślnego 
załatwienia przedmiotowego przejęcia, można by na ten teren przenieść istniejący już plac 
zabaw dla dzieci. 

Ad.6. Prezentacja dot. działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa.

Na wstępie przedmiotową prezentację rozpoczął Pan Łukasz Kapral i dokonał prezentacji 
dot. działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa. I tak, Pan Łukasz Kapral 
przedstawił  założenia  i  efekty  projektu  pn.  „  Miechowa  pokażmy  jak  działać  razem  ”. 
Przedmiotowy  projekt  dot.  integracji  lokalnej  społeczności,  jak  również  kultywowania 
tradycji  danego  regionu.  Korzyści  dot.  realizacji  przedmiotowego  projektu  są  bardzo 
wymierne np. w postaci integracji lokalnej społeczności. W ramach omawianego programu, 
realizowane były  również  warsztaty językowe.  Kolejnym programem realizowanym przez 
wieś Miechowa były warsztaty dot. lepienia pierogów pod nazwą „ Miechowa przy naszych 
pierogach świat się chowa ”. Następnie Pan Łukasz Kapral wspomniał o zorganizowanej nocy 
świętojańskiej nad zalewem „ Brzózka”. Celem omawianej imprezy było przede wszystkim, 
rozpropagowanie  wśród  osób  przyjeżdżających  nad  zalew,  turystycznych  zalet  naszej 
przepięknej  gminy.  Następnie  Pan  Łukasz  Kapral,  celem  zobrazowania  przebiegu 
zorganizowanego  „  Święta  Piroga”  zaprezentował  krótką  prezentację  multimedialną  na 
omawiany  temat.  Na  koniec  przedmiotowej  prezentacji  Pan  Łukasz  Kapral  podziękował 
zespołowi  „  Miechowianki  ”za  duże  zaangażowanie  w realizację  omawianych  projektów. 
Następnie  Pan Łukasz Kapral  przekazał  również  podziękowania  dla  Spółdzielni  Socjalnej 
w Polanowicach,  Spółdzielni  Socjalnej  Gród, Fermie Tuczu Trzody Przemysłowej  – Pana 
Pawła Święcickiego, Kołu Łowieckiemu Cyranka, Kołu Łowieckiemu Knieja, Chempestowi 
w  Byczynie,  OSP  w  Kostowie  oraz  Radnemu  –  Krzysztofowi  Janki.  Następnie 
Przewodniczący Rady podziękował, za przeprowadzenie tak interesującej prezentacji. Z kolei 
Burmistrz  Byczyny  dodał,  że  wieś  Miechowa  nie  do  końca  pochwaliła  się  swoimi 
osiągnięciami.  Powodem  takiego  stwierdzenia,  było  zorganizowanie  również  dwóch 
wspaniałych imprezy wspólnie z Kołem Łowieckim Słonka tzw. „Hubertowin”. Na koniec 
Sołtys  wsi  Miechowa  –  Pani  Halina  Kapral  wspomniała  o  zamiarze  organizacji  gry 
planszowej  pn.  śladami  rodziny  Frankenbergów.  Ostatnią  poruszoną  sprawą  przez  Panią 
Halinę Kapral było zapytanie, czy ewentualnie na bazie dwóch niewykorzystanych bloków 
mieszkalnych we wsi Miechowa nie mógł by powstać dom spokojnej starości. 
  
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr  215 )  i zmian w budżecie 
gminy  na  2012  rok  (  druk  nr  216  ).  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. Glos 
zabrała  Radna  –Iwona  Sobania  i  zadała  pytanie,  czy  środki  zaplanowane  na  nagrody 
w CISPOl-u mają pokrycie w budżecie gminy. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że CISPOL 
ma swój odrębny budżet, a środki przewidziane na nagrody pochodzić będą z wypracowanych 
zysków.  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  pracownicy  CISPOL-u  są  na  najniższych 
stawkach  tj.  najniższych  krajowych  i  skoro  wypracowali  zysk,  to  jak  najbardziej  winni 
otrzymać omawiane nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Następnie 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 215, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 12 głosów „za”, 1 głos „ wstrzymujący się ”, 1 głos  „ przeciw ”).

b ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 216 ). 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 216, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

 c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017 ( druk nr 217 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
Uchwała  w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem 
Gminy  Byczyna  na  lata  2013-2017  (  druk  nr  217  ),została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia granic obwodu dla 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie prowadzonej przez Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe  „  Tarcza”,  Polanowice  92,  46-220  Byczyna  (  druk  nr  218  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Radny 
–  Zdzisław  Biliński  zadał  pytanie,  w  jakim  celu  podejmowany  jest  omawiany  projekt 
uchwały.  W  dopowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  powodem  jest  uporządkowanie 
przypisanego  obwodu  do  danej  szkoły.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania.  Uchwała  w  sprawie  określenia  granic  obwodu  dla  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  w  Kostowie  prowadzonej  przez  Byczyńskie  Stowarzyszenie  Oświatowe 
„ Tarcza”, Polanowice 92, 46-220 Byczyna ( druk nr 218 ), została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia  2013 roku ( druk nr 219 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do dyskusji  w sprawie omawianego projektu uchwały.  Radny –Zdzisław Biliński 
zadał  pytanie,  czy  opłata  za  odprowadzenie  ścieków  opadowych  jest  nowa  opłatą.  Z-ca 
Burmistrza odpowiedziała, że nie, funkcjonuje już od kilku lat. Następnie Radny –Zdzisław 



Biliński  porosił  o  podanie  w procentach,  jakiego rzędu będzie  podwyżka  wody i  kanału. 
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że wody – 23%, a kanału 6%.  Z kolei Radny – 
Jacek  Kulisiński  zadał  pytanie,  z  jakich  wyliczeń  wynika  tak  duża  podwyżka  wody. 
W odpowiedzi Pan Krzysztof Sikorski – Prezes ZGK Sp.z.o.o odpowiedział, że na podstawie 
poniesionych  kosztów  przez  spółkę  i  planowanych  inwestycji  do  przeprowadzenia 
w przyszłym roku. Radny – Adam Radom zadał pytanie, czy prawnie przedmiotowy projekt 
jest poprawnie sporządzony. W odpowiedzi Radca Prawny – Zdzisław Pelc stwierdził, że tak. 
Następnie Radny –Adam Radom zadał kolejne pytanie, jaki będzie wynik finansowy Spółki 
ZGK na koniec roku. W odpowiedzi Pan Krzysztof Sikorski – Prezes Spółki ZGK stwierdził, 
że  będzie  na  minusie.  Powodem  takiego  stanu  rzeczy,  jest  fakt  realizowania  statutowej 
działalności  po  kosztach.  Z  kolei  Radny  –  Jan  Romańczyk  dodał,  że  gminy  ościenne 
dopłacają do wody i kanału po 0,85 zł. Następnie Burmistrz Byczyny dopowiedział, że bardzo 
ważną   inwestycją  do  przeprowadzenia  w  przyszłym  roku,  będzie  połączenie  wodociągu 
Gołkowickiego  z  Kostowskim.  Powodem  wykonania  przedmiotowej  inwestycji  w  takim 
trybie, jest bardzo wysokie stężenie azotanów w kostowskim wodociągu. Następnie Radny – 
Michał  Buła  zaapelował  do  zebranych,  w  sprawie  pilnego  wykonania  wodociągu  do 
budynków zlokalizowanych przy stacji PKP Biskupice. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  przedmiotowe  zadanie  raczej  nie  będzie  wykonane,  ze  względu  na  brak 
środków na  ten  cel.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2013 roku ( druk nr 
219 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 11 głosów „za”, 3 głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa 
w ramach projektu pt:„ Działania studyjno- koncepcyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
w gminach  Byczyna  i  Pokój”  w ramach  Programu Operacyjnego  Innowacja Gospodarka, 
działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych 
terenów  inwestycyjnych  Poddziałanie  6.2.2  wsparcie  działań  studyjno-koncepcyjnych 
w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. ( druk nr 
220 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  omówił  przedmiotowy  projekt 
uchwały.  I tak, o powyższej możliwości ubiegana się o przedmiotowe dofinansowanie jest 
bardzo  świeżą  sprawa,  o  której  dowiedzieliśmy  się  na  ostatnio  organizowanych  targach 
przedsiębiorczości.  Mianowicie,  bardzo  ważnym  kryterium  ubiegania  się  przedmiotowe 
dofinansowanie  jest  posiadanie  terenu  o  pow.  min.15  ha.  przewidzianych  do  uzbrojenia. 
Gmina Byczyna posiada teren o pow. 8 ha, dlatego wspólnie z g.Pokój  będziemy się ubiegać 
o przedmiotowe dofinansowanie. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia można będzie zrealizować następujące zadania. 
I  tak,  będzie  można  wybudować drogę dojazdową do zalewu ale  od strony wsi  Proślice. 
Następnie  będzie  można  wykonać  połączenie  sieci  wodociągowej  wsi  Proślice,  ze  stacją 
uzdatniania  wody  w  Polanowicach.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  było  by  korzystne, 
chociażby ze względu na sposobność modernizacji stacji uzdatniana wody w Polanowicach. 
Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  ze  w  trakcie  realizacji 



przedmiotowego  wodociągu,  będzie  można  wykonać  również  na  omawianym  odcinku 
kanalizacji  sanitarnej.  Z  kolei  Radny  –Adam  Radom  zadał  pytanie,  jakie  będą  koszty 
omawianego  przedsięwzięcia.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  pobieżnie 
mówiąc w granicach ok. 2,5 mln.  zł.,  przy dofinansowaniu w wys.  80%. Przewodniczący 
Rady zadał pytanie, jaki był by przebieg omawianej kanalizacji sanitarnej. Burmistrz Byczyny 
odpowiedział, że o przebiegu Brzózka – Polanowice. Z kolei Radny –Jan Romańczyk dodał, 
że  powyższe  przedsięwzięcie  mogło  by  być  możliwe  w  realizacji,  pod  warunkiem 
modernizacji  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  w  Polanowicach.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że tak, pod tym warunkiem Następnie  głos zabrał  Radny –Sławomir  Nędza 
i stwierdził, że pomysł jest bardzo dobry, ale czy nas po prostu na takie rozwiązania w chwili 
obecnej stać. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, żeby kogoś zainteresować omawianym 
terenem, należy go wcześniej uzbroić i dopiero wtedy oferować potencjalnemu inwestorowi. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  ważnym  elementem  naszej 
polityki winno być stwarzanie nowych miejsc pracy, co w konsekwencji przysporzy dochody 
gminie, chociażby w postaci  podatku od osób fizycznych. Następnie głos zabrał Radny –
Adam Radom i  zakomunikował  zebranym,  że  16 listopada  br.  Sejm RP uchwalił  bardzo 
ciekawa  ustawę  dot.  udogodnienia  pracy  w  administracji.  Mianowicie,   przedmiotowe 
rozwiązanie  przewiduje  bardziej  liberalną  politykę  w  zakresie  partnerstwa  publiczno  – 
prywatnego  i  być  może  jest  to  dobry moment  na  pozyskanie  potencjalnego inwestora  na 
omawiany  teren.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
w  sprawie  przystąpienia  do  partnerstwa  w  ramach  projektu  pt:„  Działania  studyjno-
koncepcyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Byczyna i Pokój”  w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarka, działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi 
inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Poddziałanie 6.2.2 
wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych 
dla  projektów  inwestycyjnych  (  druk  nr  220  )  ,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów  ( 13 głosów „za”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ).

Ad.9.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  udzielił  odpowiedzi  w  sprawie  hali  przy 
byczyńskim  gimnazjum.  I  tak,  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nie  chciałby  zapeszać, 
ponieważ  jesteśmy przed  dniem rozprawy sądowej,  która  odbędzie  się  w  dniu  03.12  br. 
i  wszelkie  dyskusje  na  temat,  będzie  wróżeniem z  fusów.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
zaproponował  zebranym,  że  o  wynikach  przedmiotowej  rozprawy  poinformuje  na 
dodatkowym spotkaniu tj. w dniu 03.12.br., w sali nr. 9,  o godz. 1800. W sprawie interpelacji 
Radnej  –Róży  Kaniewskiej  w  sprawie  postępu  prac  przy  realizacji  kanalizacji  sanitarnej 
w  Roszkowicach,  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  wszystko  przebiega  pomyślnie 
i  termin  realizacji  przedmiotowego przedsięwzięcia  nie  jest  zagrożony.  Odnośnie remontu 
pałacu w Roszkowicach, Burmistrz Byczyny nie przekazał żadnej informacji, ze względu na 
opieszałość  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków w Opolu  w przedmiotowej  sprawie. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  ,że  wniosek  Radnej  –Róży  Kaniewskiej  dot. 
prześwietlenia  drogi  z  krzaków i  zarośli  o  przebiegu   Sierosławice  –  Wojsławice  będzie 
w najbliższym czasie  wykonane.  W sprawie  remontu  mostku  zlokalizowanego  na  drodze 



polnej  o  przebiegu  Roszkowice  -  Sierosławice  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
przedmiotowa sprawa będzie w najbliższym czasie rozpoznana i w następstwie załatwiona. 
Odnośnie  zapytania  dot.  kolejności  realizacji  przydomowych  oczyszczalni  ścieków, 
a  w  następstwie  budowy  chodnika  we  wsi  Kochłowice  Burmistrz  Byczyny  udzielił 
następującej  odpowiedzi.  I  tak,  w  pierwszej  kolejności  realizowana  będzie  budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków, następnie zarurowany będzie z jednej strony rów na 
koszt gminy. Przed realizowaniem omawianego zadania należy wcześniej wykonać aktualne 
podkłady  geodezyjne  i  oczywiście  niezbędne  rozgraniczenia.  Po  wykonaniu  wcześniej 
wymienionych czynności, będzie można przystąpić do wykonania  projektu, a następnie do 
realizacji  omawianego chodnika.  Następnie Burmistrz Byczyny wypowiedział  się na temat 
przejęcia stawu i terenu wokół we wsi Kochłowice. Mianowicie,  w chwili obecnej jesteśmy 
na  etapie  korekty  studium  i  kierunków  zagospodarowania  przedmiotowego  terenu. 
W  przypadku  pozytywnego  zatwierdzenia  omawianego  studium  zagospodarowania, 
przedmiotowe  przejęcie  będzie  dokonane.  Następnie  Radna  –Róża  Kaniewska  poprosiła, 
o  wystosowanie  pisma  do  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków w Opolu,  w sprawie 
przyśpieszenia prac remontowych w roszkowickim pałacu. 

Ad. 11.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie Przewodniczący Rady i zakomunikował zebranym, że 19.09.br. wpłynęła skarga 
od Zarządu OSP Kochłowice na Radnego –Władysław Bułę. Następnie Przewodniczący Rady 
odczytał  treść  przedmiotowej  skargi.  I  tak,  z  treści  przedmiotowej  skargi  w  sposób 
jednoznaczny  wynikało,  że  Radny  –  Władysław  Buła  zachowuje  się  w  sposób  niegodny 
Radnego Rady Miejskiej, przy tym jest bardzo opryskliwy w stosunku do osób pełniących 
funkcje  społeczne.  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  odpowiedz  na  w/w  skargę. 
Powyższa  odpowiedz  została  zredagowana  wspólnie  z  Radcą  Prawnym  –  Panem Jerzym 
Dela. Z treści pisma wynikało, że Rada Miejska w Byczynie nie jest władna do rozpatrywania 
przedmiotowej skargi, jak również Radny – Władysław Buła zostanie upomniany w sprawie 
godnego  sprawowania  mandatu  Radnego  Rady  Miejskiej  w  Byczynie.  Ponadto  stronie 
skarżącej przysługuje prawo do wniesienia powództwa cywilno – prawnego w stosunku do 
Radnego –Władysława Buły. Następnie głos zabrał Sołtys wsi Kochłowice – Pan Ostrowski 
Arkadiusz i stwierdził, że każdemu sołtysowi przysługuje ochrona prawna, z tytułu pełnienia 
funkcji funkcjonariusza publicznego. W odpowiedzi Radny – Władysław Buła stwierdził, że 
Sołtys  wsi  Kochłowice  –  Pan Arkadiusz  Buła  cały  czas  prowokuje  jego  osobę.  Kończąc 
wypowiedź Radny – Władysław Buła stwierdził, że głównym powodem niesnasek z Panem 
Sołtysem są tylko i wyłącznie nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych. Następnie 
głos zabrał Radca Prawny – Pan Zdzisław Pelc i stwierdził, że w całej rozciągłości zgadza się 
z treścią udzielonej odpowiedzi w tym zakresie i praktycznie nie ma co dalej „siana suszyć”. 
Z kolei  Burmistrz  Byczyny przypomniał  zebranym zasady funkcjonowania samorządności 
i  kto  za  co  w danym zakresie  odpowiada  i  jakie  ma  kompetencje.  Następnie  Sołtys  wsi 
Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, że jako sołtys wszystkich sołtysów czuje się urażony 
atakami  Radnego  –Władysława  Buły  w  zakresie  rzekomych  malwersacji  w  zakresie 
rozliczania  funduszu sołeckiego.  W związku z  powyższym,  winna  być  powołana komisja 
śledcza  w  tym  zakresie.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nie  rozumie  całego 



zamieszania tytułem rozliczania środków z funduszu sołeckiego, skoro co roku jest zebranie 
i każdy z sołtysów przedstawia szczegółowe rozliczenie w zakresie wykorzystania funduszu 
sołeckiego.  Następnie  Radny  –Adam  Radom  stwierdził,  że  nie  należy  demonizować 
przedmiotowego tematu, ponieważ wszystko w tym zakresie funkcjonuje prawidłowo i nie 
powinniśmy się tym tematem zajmować. Z kolei Przewodniczący Rady poprosił Radnego –
Władysława Bułę o sprecyzowanie swoich oczekiwań od Wysokiej Rady w przedmiotowej 
sprawie. W odpowiedzi Radny – Władysław Buła stwierdził,  że zastanowi się nad swoimi 
wnioskami i złoży je na piśmie w biurze rady.  Następnie głos zabrał Radny Powiatowy – 
Władysław Zawadzki  i  wyraził  duże  zaniepokojenie  z powodu złej   jakości  wody pitnej 
w  Kostowie.  Jednocześnie  zaapelował  do  Burmistrza  Byczyny  o  pilną  interwencję 
w  przedmiotowej  sprawie.  Na  koniec  Radny  Powiatowy  –  Władysław  Zawadzki  zadał 
pytanie,  czy  nie  można  by  było  wykonać  odcinka  70m  drogi  od  gospodarstwa  rolnego 
w stronę  kościoła  w m.Kostów.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  ze  sprawa 
jakości  wody  pitnej  jest  pierwszoplanowa  i  będzie  w  najbliższym  czasie  realizowana. 
Odnośnie  ułożenia  przedmiotowego  dywanika  we  wsi  Kostów,  Burmistrz  Byczyny 
ustosunkował się negatywnie do omawianego zagadnienia, ze względu na brak środków na 
bieżącym utrzymaniu dróg. Następnie Burmistrz Byczyny ponowił zapytania z ubiegłej sesji 
dot. ewentualnego przejęcia dworca PKP w Byczynie, jak również budynku byłej harcówki 
ZHP  w Byczynie.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  dodał,  że  budynek  byłej 
harcówki ZHP można by było  przejąć na zasadzie  użyczenia  na okres 20 lat,  a  budynek 
dworca PKP na własność. Przejęcie przedmiotowego dworca PKP pozwoliło by uruchomić 
poczekalnię, a pozostałe pomieszczenia będzie można wykorzystać np. na świetlicę . Z kolei 
Radny –Adam Radom stwierdził, że budynek byłej harcówki ZHP jest obłożony hipoteką na 
rzec ZUS-u. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak ale hipoteka w żadnym wypadku nie 
przejdzie na nas. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny dodał, że przy nie wielkich 
nakładach  finansowych  budynek  byłej  harcówki  ZHP  będzie  można  uruchomić.  Z  kolei 
Radny  –Adam  Radom  stwierdził,  czy  nie  warto  rozważyć  możliwości  przejęcia 
przedmiotowego  obiektu  od  wierzyciela,  pod warunkiem uregulowaniu  części  zadłużenia. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że taki wariant nie wchodzi w grę, ponieważ 
ZUS nie  jest  takim wariantem w ogóle  zainteresowany.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zadał  pytanie,  czy  ewentualne  przejęcie  dworca  PKP  w  Byczynie  będzie  równoznaczne 
z  przejęciem  przychodni  zlokalizowanej  obok  omawianego  obiektu.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  nie.  Z  kolei  Radny –  Jan  Romańczyk  stwierdził,  że  przed  dokonaniem 
przejęcia budynku byłej  harcówki ZHP w Byczynie winno to być poprzedzone ekspertyzą 
budowlaną,  w zakresie  stanu  technicznego  owianego  obiektu.  Odnośnie  przejęcia  dworca 
PKP w Byczynie, Radny – Jan Romańczyk wyraził się pochlebnie. Następnie Radny – Jacek 
Kulisiński stwierdził, że jest za przejęciem dworca PKP w Byczynie, w sprawie ewentualnego 
przejęcia budynku byłej harcówki ZHP w Byczynie zaproponował wstrzymanie się. Radny – 
Władysław Buła  stwierdził,  że  jest  za  przejęciem obu obiektów.  Radny –Krzysztof  Janki 
stwierdził, że dworzec tak, harcówka nie. Radny – Zdzisław Biliński stwierdził , że przejęcie 
harcówki winno być poprzedzone wcześniejszą ekspertyzą, a na temat ewentualnego przejęcia 
dworca  PKP  nie  ma  wyrobionego  zdania.  Radny  –  Adam Radom stwierdził,  że  sprawa 
harcówki winna być poprzedzona ekspertyzą, a odnośnie przejęcia dworca PKP – to tak, ale 
kompleksowo z terenem obok, wraz z byłą przychodnią zdrowia. Radna – Róża Kaniewska 



stwierdziła, że ma podobne zdanie jak Radny – Jan Romańczyk. Radna – Jolanta Rudziewicz 
stwierdziła,  że  ma  podobne  zdanie  jak  jej  przedmówczyni.  Radny  –  Sławomir  Nędza 
stwierdził,  że  dworzec  PKP  tak,  harcówka  również  tak,  pod  warunkiem  potwierdzenia, 
w miarę przyzwoitego stanu technicznego omawianego obiektu. Następnie Przewodniczący 
Rady stwierdził, że za przejęciem budynku dworca PKP w Byczynie opowiedziało się ośmiu 
Radnych. Z kolei  za przejęciem budynku byłej  harcówki ZHP jest  tylko dwóch Radnych, 
w związku z powyższym sytuacja w obu przypadkach jest dla Burmistrza Byczyny bardzo 
klarowna.  Kontynuując  Przewodniczący  Rady  zasugerował,  aby  w  obu  przypadkach 
przygotować  kosztorysy  ewentualnych  remontów.  Kończąc  wypowiedź  Przewodniczący 
Rady stwierdził,  że na powyższy temat  będzie  można jeszcze podyskutować na spotkaniu 
Radnych  w  dniu  03.12.2012r.  Z  kolei  Radny  –Adam  Radom  zasugerował,  że 
w przedmiotowej sprawie nie musi być zwoływana sesja, ponieważ stanowisko Rady może 
zapaść  nawet  na  spotkaniu  nieformalnym.  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  poprosił 
o pozostanie sali obrad wszystkich Radnych, celem omówienia pewnej spraw. 

Ad.12  Komunikaty 
 
Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  zakomunikował  zebranym,  że  następne 
posiedzenie Wysokiej Rady odbędzie się  w dniu 28.12.2012r., o godz. 10 00. Z kolei Radna – 
Iwona  Sobania  podziękowała  wszystkim  zainteresowanym  za  organizację  letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Następnie Przewodniczący Rady odczytał 
petycję  rodziców  i  dzieci  z  Publicznego  Przedszkola  w  Jakubowicach,  w  sprawie 
pozostawienia  Pani  Małgorzaty  Firlej  na  obecnym  stanowisku.  Po  odczytaniu  niniejszej 
petycji  Przewodniczący  Rady  przekazał  niniejszą  petycję  na  ręce  Burmistrza  Byczyny. 
W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  nikt  Pani  Małgorzaty Firlej  nie  zwolnił. 
Powodem  takiego  stwierdzenia  jest  fakt,  że  Pani  Małgorzata  Firlej  była  pracownikiem 
interwencyjnym,  której  po  prostu  wygasła  umowa.  Z  kolei  Panią  Dyrektor  Publicznego 
Przedszkola  w  Jakubowicach,  nie  stać  aby  Panią  Małgorzatę  Firlej  przyjąć  do  pracy  na 
zasadzie stałej umowy o pracę. W przypadku uruchomienia programu prac interwencyjnych 
Pani Małgorzata Firlej z pewnością będzie ponownie przyjęta. Następnie głos zabrał Sołtys 
wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i stwierdził, że Pani Małgorzata Firlej przez okres trzech 
miesięcy była pracownikiem stałym, nie interwencyjnym. Burmistrz Byczyny odpowiedział, 
że  to  prawda, ponieważ po ukończeniu prac interwencyjnych  należy każdą osobę przyjąć 
w ramach tzw. aktywizacji zawodowej. Następnie głos zabrała Pani Angelina Sarnowska – 
Dyrektor Publicznego Przedszkola i podobnie jak osoby podpisane w petycji, również bardzo 
ciepło  wyraziła się na temat pracy Pani Małgorzaty Firlej. Ale niestety takie są czasy, jakie są 
i  należy  się  z  tym  pogodzić  i  pracować  dalej.  Z  kolei  następczyni  podobnie  jak  Pani 
Małgorzata Firlej  radzi sobie również bardzo dobrze i powinniśmy pozwolić jej  spokojnie 
pracować. Następnie Sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził,  że wolał by aby 
w  Jakubowicach  nadal  pracowała  Pan  Małgorzat  Firlej.  Na  koniec  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że zainteresuje się omawianym przypadkiem, ponieważ wcześniej nie znał genezy 
przedmiotowego sporu. Następnie głos zabrał Pan Dariusz Radosz – Kierownika Posterunku 
Policji  w  Byczynie  i  zaapelował  do  zebranych  o  zgłaszanie  wszelkich  przypadków 



bezdomności i trudnych sytuacji dot. braku zaradności życiowej. Powodem przedmiotowego 
apelu jest zbliżający się okres zimowy i związane z tym zagrożenia.  

Ad.13  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXVIII 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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