
                                                           Protokół Nr  XXIX/12
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 28.12.2012
                                                            ( godz. 10 00 –   1335 )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  Z-ca 
Burmistrza – 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  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  wycofanie 
z  porządku  obrad  projektu  uchwały  na  druku  nr  241  dot.  wyrażenia  zgody  na  przejecie 
nieruchomości w formie darowizny nieruchomości  zabudowanej położonej w Byczynie  na 
własność  Gminy Byczyna.  Zmieniony porządek   obrad,  w postaci  wycofania  z  porządku 
obrad projektu uchwały na druku nr 241 dot. wyrażenia zgody na przejecie nieruchomości 
w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Byczynie na własność Gminy 
Byczyna  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  XXVIII sesji.
5.  Wyróżnienie byczyńskich sportowców.
6.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zmiany uchwały ( druk nr 221), 
           b) zmiany uchwały ( druk nr 222 ),
           c) zmiany uchwały ( druk nr 223 ), 



          d) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 224 ),
           e ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  225),
           f)  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
                ( druk nr 226 ),
           g) autopoprawki do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 227 ),
           h) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok ( druk nr 228 ),
            i ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012 – 2025
             ( druk nr 229 ) ,
            j ) uchwalenia budżetu gminy na 2013r. ( druk nr  230 ), 
           k)  zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 231 ),
           l )  zaciągnięcia kredytu ( druk nr 232 ), 
          m) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości Gminy 
              Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Augustyna w Kostowie ( druk 
               nr 233 ), 
           n) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
               zwierząt na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 234 ),
           o) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
               składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 235 ),
           p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
               ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), 
           q) określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
               odpadami komunalnymi ( druk nr 237),  
           r) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr 238 ),
           s) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
               komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
                w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
                odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ),
           t) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
                odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
                i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( druk nr 240),  
            u) wyrażenia zgody na przejecie nieruchomości w formie darowizny nieruchomości
                zabudowanej położonej w Byczynie na własność Gminy Byczyna ( druk nr 241 ), 
            v) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ( druk nr 242 ), 
            w) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych       
               ( druk nr 243 ),
            x) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
                 Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 244 ),
            y) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w g.Byczyna   
                ( druk nr 245 ), 
             z) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
                 i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
                całkowitego zwolnienia z opłatności oraz z trybu ich  pobierania ( druk nr 246 ),



             ź) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
                 w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna ( druk nr 247 ).
     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  XXVIII sesji.
5.  Wyróżnienie byczyńskich sportowców.
6.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zmiany uchwały ( druk nr 221), 
           b) zmiany uchwały ( druk nr 222 ),
           c) zmiany uchwały ( druk nr 223 ), 
          d) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 224 ),
           e ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  225),
           f)  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
                ( druk nr 226 ),
           g) autopoprawki do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 227 ),
           h) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok ( druk nr 228 ),
            i ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012 – 2025
             ( druk nr 229 ) ,
            j ) uchwalenia budżetu gminy na 2013r. ( druk nr  230 ), 
           k)  zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 231 ),
           l )  zaciągnięcia kredytu ( druk nr 232 ), 
          m) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości Gminy 
              Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Augustyna w Kostowie ( druk 
               nr 233 ), 
           n) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
               zwierząt na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 234 ),
           o) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
               składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 235 ),
           p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
               ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), 
           q) określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
               odpadami komunalnymi ( druk nr 237),  
           r) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr 238 ),



           s) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
               komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
                w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
                odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ),
           t) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
                odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
                i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( druk nr 240),  
            u) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ( druk nr 242 ), 
            v) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych       
               ( druk nr 243 ),
            w) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
                 Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 244 ),
            x) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w g.Byczyna   
                ( druk nr 245 ), 
             y) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
                 i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
                całkowitego zwolnienia z opłatności oraz z trybu ich  pobierania ( druk nr 246 ),
             z) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
                 w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna ( druk nr 247 ).
     8.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     9.  Wolne wnioski i zapytania.
    10.  Komunikaty.
    11. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodnicząca 
Rada – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

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

Ad.5  Wyróżnienie byczyńskich sportowców.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Radnemu  –Sławomirowi  Nędzy 
w  sprawie  zaprezentowania  byczyńskich  sportowców.  I  tak,  Radny  –Sławomir  Nędza 
stwierdził,  że pierwszym wybitnym uhonorowanym sportowcem na dzisiejszej sesji będzie 



Konrad Kardas – ćwiczący karate tradycyjne. Następnie Radny –Sławomir Nędza przedstawił 
zebranym liczne osiągnięcia i wyróżnienia w/w zawodnika. Trenem Konrada Kardasa jest od 
wielu lat Pan Zbigniew Sitarz. Pan Konrad Kardas w ubiegłym roku był dwukrotnie  v-ce 
mistrzem Polski  w fukugu i  kata  i  należy  do  ścisłego grona  reprezentacji  Polski  w w/w 
kategorii. W roku bieżącym na mistrzostwach świata zajął drugie miejsce  w kategorii kata 
drużynowego. Następnie Radny – Sławomir Nędza przybliżył sylwetkę kolejnego wybitnego 
byczyńskiego sportowca Macieja Chmielewskiego. I tak, Maciej Chmielewski zajął trzecie 
miejsce w mistrzostwach polski młodzików, które odbyły się Słupicach.  Kolejnym bardzo 
ważnym  osiągnięciem  był  udział  w  międzywojewódzkich  mistrzostwach  młodzików 
w Częstochowie,  I – miejsce w biegu na 110m przez płotki,  II miejsce w biegu na 300m 
również  przez  płotki.  Trenerem  Macieja  Chmielewskiego  jest  Pan  Przemysław  Buśko. 
Kontynuując wypowiedz Radny -  Sławomir Nędza stwierdził,  że Maciej Chmielewski nie 
mógł być obecny na dzisiejszym posiedzeniu Wysokiej Rady, że względu na pokrywający się 
termin   zgrupowania  kadry  narodowej  w Spale.  Kończąc  wypowiedz  Radny –  Sławomir 
Nędza poprosił Konrada Kardasa, rodziców obu zawodników oraz trenera Pana Zbigniewa 
Sitarza  o wystąpienie  na środek sali,  celem przyjęcia  wyrazów uznania  i  szacunku z  rąk 
Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera.  Burmistrz  Byczyny  w  kilku  słowach 
podziękował  osobom  wyróżnionym  za  godne  reprezentowanie  naszej  gminy  na  arenach 
sportowych,  jak również za krzewienie  kultury sportowej.   Z kolei  Przewodniczący Rady 
również dołączył się do podziękowań skierowanych w stronę obu sportowców i życzył  im 
jeszcze większych sukcesów, w tak dobrze rozpoczętej karierze sportowej.  Na koniec Radny 
–Sławomir  Nędza  podziękował  Burmistrzowi  Byczyny,  za  umożliwienie  zorganizowania 
i przedstawienia  tak dobrze zapowiadających się byczyńskich sportowców  

Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.

 Brak 
 
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
zaciągnięcia pożyczki i kredytu,  druk nr 221). 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 221, została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
zaciągnięcia pożyczki,  druk nr 222). 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 222, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
zaciągnięcia pożyczki,  druk nr 223). 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 223, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

d ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr 224)  i zmian w budżecie gminy na 
2012 rok ( druk nr 225 ). 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. Następnie Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  przegłosowania  projektu  uchwały  na  druku  224  w  sprawie  zmian 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-  2025.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 224, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 12 głosów „za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).

e ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok. ( druk nr 225 ). 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 225, 
została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji 
przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego  (  druk  nr  226  ).  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  226,  została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów „za”  ).

g) Przewodniczący Rady odczytał  autopoprawkę do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (druk nr 227 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianej  autopoprawki  do  projektu  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (druk 
nr 227 ). Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania. Autopoprawka do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 
227 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów „za”, 2 głosy 
wstrzymujące się ”  ).

h) ) Przewodniczący Rady odczytał  autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 2013 rok 
( druk nr 228 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianej 
autopoprawki  .  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania  autopoprawki  do  projektu  budżetu  gminy  na  2013  rok  (  druk 
nr 228 ).  Autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2013 rok ( druk nr 228 ),  została 
podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów „za”, 2 głosy wstrzymujące 
się ”  ).



i)  Przed zaopiniowaniem dwóch kolejnych projektów uchwał  na druku nr  229 i  230 dot. 
uchwalenia budżetu gminy Byczyna na 2013r. Na wstępie Przewodniczący Rady odczytał 
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej  sprawie. I tak, Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Byczyna  na  lata  2012-2025 jak i  budżet  g.Byczyna  na  2013r.  Następnie  Przewodniczący 
Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr 229)  i projektu budżetu gminy na 2013r. ( druk 
nr  230  ).  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 2012- 2025 
(  druk nr  229 )i  projektu  uchwalenia  budżetu  na 2013r.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaprosił  do dyskusji  w sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Następnie  Radny – Jacek 
Kulisiński zadał pytanie, czy w myśl zawartych zapisów w omawianym projekcie uchwały na 
druku  nr  229,  sprawa  likwidacji  PSP  Roszkowice  i  PSP  Biskupice  jest  już  ostatecznie 
przesądzona. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że sprawa finansowania oświaty 
jest bardzo skomplikowana, ponieważ subwencja oświatowa jest cały czas niedoszacowania. 
Z kolei w kwestii ewentualnej likwidacji którejkolwiek ze szkół, będzie odrębna dyskusja. 
Następnie  Radna  -  Róża  Kaniewska  zadała  pytanie,  czy  subwencja  oświatowa  należna 
g.Byczyna  przypadkiem  w  2013r.  nie  będzie  większa.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
kwota subwencji oświatowej ulega zmianie,  ale jednocześnie cały czas zmniejsza się ilość 
dzieci,  a  co  się  z  tym  wiąże  zmniejszeniu  ulega  subwencja  oświatowa.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zadał pytanie,  dlaczego w budżecie gminy na 2013r. nie wykazano 
środków na zakup łyżew i utrzymanie czterech kortów tenisowych. Natomiast  w budżecie 
Ośrodka Kultury wykazany jest deficyt w wys. 30 tys.zł., czy aby przypadkiem omawiany 
deficyt  nie  będzie  ulegać  zwiększeniu  w  latach  następnych.  W  odpowiedzi  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że niezbędne środki na utrzymanie kortów i zakup łyżew pochodzić będą 
z  dofinansowania  unijnego  pozyskanego  przez  jedną  z  naszych  spółdzielni.  W  ramach 
pozyskanych środków, uruchomione będą również dodatkowe etaty,  w zakresie  bieżącego 
utrzymania  w/w obiektów.  Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  przegłosowania 
projektu uchwały na druku 229 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2012- 2025. Uchwała przedstawiona na druku nr 229, została podjęta przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 11 głosów „za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”).

j ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2013r.  (  druk nr  230 ).  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 230 
w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2013r.,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”).

k) Przed uchwaleniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki  ( druk nr 231 ) 
Radna – Iwona Sobania  wytłumaczyła zebranym zamysł podjęcia  przedmiotowego projektu 
uchwały.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 



w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 231 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie 
( 14 głosów „za”  ).

l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ( druk nr 
232 ). 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  232,  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 14 głosów „za”  ).

m)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne  zbycie  w  drodze  darowizny  nieruchomości  Gminy  Byczyna  na  rzecz  Parafii 
Rzymskokatolickiej  p.w.Św.  Augustyna  w  Kostowie  (  druk   nr  233  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Z kolei 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  zapytanie  dot.  oddania  przedmiotowego  terenu 
w  użytkowanie  wieczyste  jest  nie  najlepszym  pomysłem,  ponieważ  w  takim  przypadku 
ciążyły by na gminie  pewne obowiązki  z tym związane.  Następnie  Przewodniczący Rady 
przystąpił  do głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na druku nr  233,  została  podjęta  przez 
Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za”  ).

n)  Przed  zaopiniowaniem omawianego  projektu  uchwały  salę  obrad opuścił  Radny –  Jan 
Romańczyk,  w  związku  z  powyższym  w dalszej  części  obrad  Rada  obradowała  w  13  – 
osobowym składzie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 
234 ). 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  234  w  sprawie  programu  opieki  nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna  (  druk  nr  234  ),  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 9 głosów „za”, 1 głos „ przeciw ”,  3 głosy „ wstrzymujące się ”).

o) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
( druk nr 235 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu uchwały. Na wstępie głos zabrała Z-ca Burmistrza i wyjaśniła sporną kwestię dot. 
wydawania  decyzji  administracyjnej  Burmistrza  Byczyny  w  w/w  sprawie.  Podstawą 
naliczenia  należnego  tzw.  podatku  śmieciowego  będzie  złożona  deklaracja  przez  danego 
podatnika.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Zdzisław  Biliński  i  stwierdził,  że  kolejność 
omawianych projektów uchwał w sprawie tzw. podatku śmieciowego jest niefortunna i winna 
być zamieniona. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że w Sejmie RP trwają już intensywne 
prace nad nowelizacją w/ w ustawy. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że przedstawiony model naliczania tzw. podatku śmieciowego jest najbardziej optymalnym 
i  sprawiedliwym rozwiązaniem.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  skoro  Radni 



mają odmienny pogląd w sprawie naliczania i rozliczania przedmiotowego podatku, to proszę 
zgłosić to w formie wniosku formalnego i następnie przegłosować. Z kolei Radna – Urszula 
Bilińska  stwierdziła,  że  kolejność  przedstawionych  druków jest  w tym momencie  bardzo 
ważna,  ponieważ przyjęcie  jednego druku przechodzi  automatem w następny druk i  rodzi 
pewne konsekwencje prawne. Następnie Radny – Zdzisław Biliński stwierdził, że może by 
warto zastanowić się nad modelem jaki zastosowała g. Lasowice Wielkie. Mianowicie, w ich 
przypadku  przyjęto  stawkę  18zł  od  gospodarstwa  domowego.  Z  kolei  Radny  –  Jacek 
Kulisiński stwierdził, że proponowane stawki na śmieci segregowane i nie segregowane są 
zdecydowanie  za  wysokie,  wręcz  nie  do  przyjęcia.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  tak  wielka  różnica  w  segregacji  bądź  nie,  podyktowana  jest  zachęceniem 
naszych mieszkańców w kierunku segregacji śmieci.  Następnie Radny – Sławomir Nędza 
zadał  pytanie,  jak  w  praktyce  wyglądać  będzie  selektywny  odbiór  śmieci  przez  danego 
przedsiębiorcę.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  wszystkie  te  elementy 
zawarte będą w specyfikacji technicznej do organizowanego w tej materii przetargu. Z kolei 
Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  jest  za  dużym  zróżnicowaniem  stawek  śmieci 
segregowanych  i  nie  segregowanych.  Kończąc  wypowiedz  Radna  –Iwona  Sobania 
stwierdziła,  że  osobiście  będzie  głosować  „  przeciw”,  ponieważ  wszystkie  tzw.  uchwały 
śmieciowe są nie=doprecyzowane i nie do końca jasne. Następnie Radny - Robert Świerczek 
stwierdził, że uchwalenie przedmiotowych stawek podatku śmieciowego będzie zamachem na 
rodziny wielodzietne. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że rodziny wielodzietne 
będą  mogły  ubiegać  się  o  większy  dodatek  mieszkaniowy  z  tego  tytułu.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady stwierdził  ,  że z tym dodatkiem to nie jest tak do dońca kolorowo, 
ponieważ ktoś inny będzie musiał w innej postaci zapłacić podatek na wcześniej wymieniony 
dodatek mieszkaniowy. Następnie głos zabrała Radna – Jolanta Rudziewicz i stwierdziła, że 
winna być duża różnica w kwestii segregacji. Skoro przedmiotowe uchwały budzą tak wiele 
emocji,  to  może  warto  zgłębić  dany  temat  bardziej  i  przesunąć  w  czasie  uchwalanie 
przedmiotowych  uchwał.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  od  jakiegoś  pułapu 
cenowego  należy  zacząć.   Po  pierwszym  kwartale  funkcjonowania  omawianego  podatku, 
w przypadku nadwyżki na przedmiotowym dziale, zaproponowana kwota będzie obniżona, 
albo odwrotnie podwyższana. Następnie Z-ca Burmistrza wyjaśniła zebranym skutki prawne, 
w przypadku nie uchwalenia omawianego pakietu uchwał tzw. śmieciowych na dzisiejszej 
sesji. I tak, Wojewoda wezwie Radę do podjęcia w/w uchwał, jednocześnie wyznaczy termin 
ich podjęcia. Po wyczerpaniu omawianego terminu, Wojewoda wyda zarządzenie zastępcze w 
tej sprawie, ze skutkami prawa miejscowego. Następnie Burmistrz Byczyny zadał pytanie, 
które rozwiązanie w przedmiotowej sprawie będzie lepsze, Wojewody czy Rady Miejskiej. 
Z  kolei  Radny  –  Adam  Radom  zadał  pytanie,  dlaczego  ustawodawca  nie  przewidział 
możliwości udziału spółek komunalnych w przetargach na wywóz nieczystości.  Następnie 
Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie, dlaczego w chwili obecnej nieczystości wywożone są 
za mniejsze kwoty,  a po wejściu w życie  nowej ustawy,  omawiane kwoty  poszybują tak 
znacząco w górę. Na koniec Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że omawiane projekty uchwał 
przygotowane zostały rzetelnie, ale skoro Radni mają lepsze propozycje, to niech je zgłoszą. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr  235  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 



komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, nie została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów (  11 głos „ przeciw ”,  2 głosy „ wstrzymujące się ”).

p) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236).
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  236 wyboru  metody ustalenia  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), nie 
została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  (  11 głos „ przeciw ”,  2 głosy 
„ wstrzymujące się ”).

q) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na salę obrad powrócił Radny – Jan 
Romańczyk,  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała 
w 14 – osobowym składzie. 
  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i  trybu  uiszczania  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (  druk   nr  237). 
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 określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 237), nie została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów (  12 głosów „ przeciw ”,  2 głosy  „ wstrzymujące się ” ).

r)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  238  ).  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 utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Byczyna ( druk nr 238 ), nie została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów (  12 
głosów „ przeciw ”,  2 głosy  „ wstrzymujące się ” ).

s)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu 
i  zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ). 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  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 
odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  (  druk  nr  239  ),  nie  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów (  12 głosów „ przeciw ”,  2 głosy  „ wstrzymujące się ” ).



t)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   określenia  rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi  (  druk  nr  240).  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  określenia  rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli  nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi ( druk nr 240), nie została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów (  12 
głosów „ przeciw ”,  2 głosy  „ wstrzymujące się ” ).

u) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały salę obrad opuściła Radna – Urszula 
Bilińska,  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała 
w 13 – osobowym składzie 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności ( druk nr 242 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Następnie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy  i  poprosił 
o  naniesienie  drobnych  zmian  w §  1  i  §  2.  Mianowice,  w §  1  winien  mieć  następujące 
brzmienie : wyraża zgodę na ustanowienie  na działce nr 504/17 , km.8 o pow.0,0891 ha 
,obręb 0012 ,KW OP1U/00023710/7 ,  położonej w  Byczynie przy ul. Dworcowej będącej 
w  użytkowaniu  wieczystym  Polskich  Kolei  Państwowych  S.A.  w  Warszawie,  ul. 
Szczęśliwicka  62,  reprezentowanych  przez  PKP  S.A.  Oddział  Gospodarowania 
Nieruchomościami  we  Wrocławiu  ,50-525  Wrocław ,  ul.Joannitów 13  nieograniczonych 
czasowo dowolnych służebności przesyłu i przechodu na rzecz spółek :
1) PKP Energetyka SA
2) TK Telekom Spółka z o.o.
3) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
i ich następców prawnych.             
Z  kolei  §  2  winien  mieć  brzmienie:  Powyższe  służebności  będą  ustanowione  zgodnie 
z  protokołem uzgodnień. Z kolei  Przewodniczący Rady zadał pytanie,  czy przedmiotowe 
przejęcie dot. również budynku byłej przychodni lekarskiej. Sekretarz Gminy odpowiedział, 
że nie. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na 
druku nr 242 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności , została podjęta przez 
Radnych zwykłą większością głosów  ( 6 głosów „za”, 2 glosy „ wstrzymujące się ”, 5 głosów 
„ przeciw ” ).

v)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  wysokości  stawek opłat  za 
zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych ( druk nr 243 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Radny – Adam Radom zadał 
pytanie,  jakiego  rzędu  są  to  wpływy  z  tyt.  umieszczanie  urządzeń  nie  związanych 
z funkcjonowaniem drogi. Skarbik Gminy odpowiedziała, że rzędu 5 – 6 tys.zł w skali roku. 
W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  .Uchwała 
przedstawiona na druku nr 243 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dla dróg gminnych, została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).



w)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 244 ). 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  244 w sprawie   uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i  Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna ,została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

x)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  g.Byczyna   (  druk  nr  245  ).  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  245  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania  Narkomanii  w  g.Byczyna,   została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 13 głosów „za” ).

y)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze, 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłatności oraz z trybu 
ich   pobierania  (  druk  nr  246  ).  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 246 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi  opiekuńcze,  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia 
z opłatności oraz z trybu ich  pobierania, została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 
głosów „za” ).

z)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie 
Byczyna ( druk nr 247 ). 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 247 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w  mieszkaniach  chronionych  w  gminie  Byczyna  (  druk  nr  247  ),  została  podjęta  przez 
Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

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

Brak.

Ad. 11.  Wolne wnioski i zapytania.



Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Jan  Romańczyk  i  stwierdził,  że  na  bardzo  ważnych 
posiedzeniach  komisji  rady,  winien  być  obecny  również  Radca  Prawny.  Powyższe 
stwierdzenie  podyktowane  jest  troską  dot.  prawidłowości  i  zasadności  podejmowanych 
projektów uchwał, pod względem prawnym. Następnie Radny – Jan Romańczyk do tematu 
zasadności  odmiany  nazwisk  i  stwierdził,  że  nazwiska  odmieniane  odmieniamy,  a  nie 
odmieniane nie. Z kolei Radny – Zdzisław  Biliński zadał pytanie, czy g. Byczyna w ostatnim 
czasie złożyła chociaż jeden wniosek w ramach programu budowy dróg tzw. Schetynówek. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie, ponieważ z w/w programem nie był do 
końca wiadomo kiedy wejdzie w życie. W związku z powyższym nie zlecaliśmy wykonanie 
żadnej  dok.technicznej,  a  warunkiem  bezwzględnym  uczestnictwa  w  przedmiotowym 
programie jest posiadanie takowej dokumentacji. Następnie Radny – Władysław Buła zadał 
pytanie,  czy  w  ramach  realizacji  programu  budowy  dróg  tzw.  Schetynówki,  nie  została 
przypadkiem  przewidziana  budowa  chodnika  we  wsi  Kochłowice.  W  odpowiedzi 
Przewodniczący Rady Powiatu Kluczborskiego - Pan Władysław Zawadzki stwierdził, że nie, 
ponieważ sytuacja finansowa powiatu jest nie wesoła. Następnie głos zabrała Pani Kazimiera 
Liebert  i  zadała  pytanie,  kto  jest  gospodarzem  cmentarza  komunalnego  w  Byczynie. 
Powodem  przedmiotowego  zapytania,  jest  fakt  bardzo  dużego  zdewastowania 
przedmiotowego  obiektu.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  gospodarzem omawianego 
obiektu  jest  ZGK  Sp.z.o.o  w  Byczynie.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
omawiany cmentarz  będzie uprzątnięty i doprowadzony do należytego stanu.  Kontynuując 
wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że na remont murów obronnych również brak jest 
środków w tegorocznym budżecie.  Z kolei  Przewodniczący Rady stwierdził,  że na drobne 
remonty  zabezpieczające  winne  znaleźć  się  odpowiednie  środki.  Następnie  Radny  –  Jan 
Romańczyk stwierdził, że ZGK Sp.z.o.o nie posiada wolnych środków na remont cmentarza 
komunalnego, przedmiotowym remontem winna zająć się gmina jako właściciel. Następnie 
głos  zabrał  Sołtys  wsi  Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta  i  zadał  pytanie,  co  dalej  z  nowo 
wybudowanym budynkiem we wsi Jakubowice, dlaczego stoi pusty. W odpowiedzi Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  wcześniej  przedmiotowy  budynek  nie  mógł  być  zasiedlony,  ze 
względu  na  brak  odpowiednich  regulacji  prawnych  w  tym  zakresie.  Po  dzisiejszej  sesji 
i  podjęciu  stosownej  uchwały  Rady  Miejskiej  będzie  w  nie  długim  czasie  zasiedlony. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Kluczborskiego  -  Pan  Władysław  Zawadzki 
z  okazji  zbliżającego  się  Nowego  Roku  pożyczył  wszystkim  zebranym  wszystkiego 
najlepszego w tym nowym roku. Z kolei Przewodniczący Rady zakomunikował zabranym, że 
została  jeszcze  jedna sprawa nie  załatwiona.  Mianowicie,  wpłynęła  skarga do tut.  urzędu 
w  dniu  23.11.2012r..  Skargę  wniósł  Pan  Wiesław  Zimoch,  na  działalność  Sołtysa  wsi 
Roszkowice  Pana  Romana  Czajkowskiego  dot.  opieki  i  nadzoru  nad  pracownikiem 
skierowanym na staż do prac we wsi Roszkowice.  Następnie  Przewodniczący Rady zadał 
pytanie,  czy powyższą  sprawę kierujemy do rozpatrzenia  przez  Komisje  Rewizyjną  Rady 
Miejskiej.  W  odpowiedzi  Radni  Rady  Miejskiej  opowiedzieli  się  za  skierowaniem 
przedmiotowej skargi do rozpatrzenia prze Komisje Rewizyjna Rady Miejskiej w Byczynie. 
Przed przeprowadzeniem przedmiotowego głosowania  sale  obrad opuścił  Radny – Robert 
Świerczek, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada Miejska obradowała w 12 – 
osobowym  składzie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania 
w  sprawie  skierowania  skargi  Pana  Wiesława  Zimocha  na  działalność  Sołtysa  wsi 



Roszkowice  Pana  Romana  Czajkowskiego  dot.  opieki  i  nadzoru  nad  pracownikiem 
skierowanym na staż do prac we wsi Roszkowice przez Komisje Rewizyjna Rady Miejskiej 
w  Byczynie.  Rada  Miejska  zwykłą  większością  głosów  (  8  głosów  „  za”  ,  3  głosy 
„ wstrzymujące się „ 1 głos „ wstrzymujący się „ ) przegłosowała skierowanie skargi Pana 
Wiesława Zimocha na działalność Sołtysa wsi Roszkowice Pana Romana Czajkowskiego dot. 
opieki i  nadzoru nad pracownikiem skierowanym na staż do prac we wsi Roszkowice do 
rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  w Byczynie.

Ad.12  Komunikaty 
 
Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  przypomniał  zebranym  o  wspólnym  posiedzeniu 
Radnych  Rady Miejskiej  w Byczynie  z  Radnymi  Powiatu  Kluczborskiego,  przedmiotowe 
spotkanie odbędzie się w dniu 15.01.2013r. o godz. 14  00 w Sali narad Urzędu Miejskiego 
w Kluczborku.  Z  kolei  Radna  –  Róża  Kaniewska  złożyła  wszystkim  zebranym  życzenia 
noworoczne. Na koniec Burmistrz Byczyny również dołączył się do tych życzeń, jak również 
pożyczył sobie i zebranym dodatkowych dochodów budżetowych w nadchodzącym roku.  

Ad.13  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXIX 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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