
                                                           Protokół Nr  XXX/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 31.01.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  15 50  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXX 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,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca,  Edwarda 
Rożniatowskiego  –  Przewodniczącego  Byczyńskiego  Związku  Rolników  i  Organizacji 
Społecznych, , Sołtysów oraz pozostałych przybyłych gości i przedstawicieli 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  uzupełnienie 
porządku obrad o dodatkowy projekt  uchwały na druku nr 260 dot.  programu opieki  nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna.  Zmieniony porządek obrad w postaci uzupełnienia o dodatkowy projekt uchwały 
na  druku  nr  260  dot.  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
(14 głosów „za”). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do przegłosowania porządku 
obrad  wraz  z  wcześniej  przegłosowaną  zmianą.  Nowy porządek  obrad  wraz  z  wcześniej 
przyjętą i przegłosowaną zmianą,  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  XXIX sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Zimocha na sołtysa wsi Roszkowice ( druk    
                nr 248 ),
           b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego ( druk nr 249 ),
           c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 250 ),
           d ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok. ( druk nr  251),



           e)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 252 ),
           f)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 253 ),
           g) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr  254),
           h) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna
                na lata 2013 – 2017. ( druk nr 255 ),
            i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
               ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 256 ), 
           j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
               składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr  257),
           k) określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
               odpadami komunalnymi ( druk nr 258 ),  
            l) 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  259 ).  
     7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     8.  Wolne wnioski i zapytania.
     9.  Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Zimocha na sołtysa wsi Roszkowice ( druk    
                nr 248 ),
           b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego ( druk nr 249 ),
           c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 250 ),
           d ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok. ( druk nr  251),
           e)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 252 ),
           f)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 253 ),
           g) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr  254),
           h) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna
                na lata 2013 – 2017. ( druk nr 255 ),
            i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
               ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 256 ), 
           j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



               składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr  257),
           k) określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
               odpadami komunalnymi ( druk nr 258 ),  
            l) 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  259 ). 
          m) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
               zwierząt na terenie Gminy Byczyna. (druk nr 260).
     7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     8.  Wolne wnioski i zapytania.
     9.  Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  głos  zabrała  Radna  –  Róża  Kaniewska  i  zadała  zapytanie  dot.  stopnia 
zaawansowania prac przy budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice. Następnie głos 
zabrał  Radny  –  Sławomir  Nędza  i  zadał  pytanie  Burmistrzowi  Byczyny  dot.  realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Mianowicie, czy wysoki poziom wód gruntowych we 
wsi Ciecierzyn, nie będzie miał negatywnego wpływu na realizację przedmiotowej inwestycji. 
Następnie Radny – Sławomir Nędza zadał kolejne zapytanie, ile rodzin zadeklarowało chęć 
budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  we  wsi  Ciecierzyn.  Kończąc  wypowiedz 
Radny – Sławomir Nędza zadał ostatnie zapytanie w sprawie hali sportowej przy byczyńskim 
gimnazjum. Radny – Sławomir  Nędza stwierdził,  że na początku lutego zaplanowane jest 
spotkanie  w  przedmiotowej  sprawie  i  jakie  będzie  nasze  stanowisko  w  w/w  sprawie. 
Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła i stwierdził, że mieszkańcy wsi Biskupice, 
Kochłowic,  Sarnowa,  Chudoby  z  dniem  01  stycznia  br.  utracili  punkt  medyczny 
zlokalizowany  we  wsi  Biskupice.   Kontynuując  wypowiedz  Radny  –  Władysław  Buła 
stwierdził,  że  omawiany punkt  medyczny  był  nader  potrzebny okolicznym  mieszkańcom. 
Na koniec  Radny –  Władysław Buła  poprosił  Burmistrza  Byczyny  o interwencję  w w/w 
sprawie.  



Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana 
Wiesława  Zimocha  na  sołtysa  wsi  Roszkowice  (druk  nr  248).  Następnie  Przewodniczący 
Rady zakomunikował wszystkich zebranym, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi 
uznała skargę na bezzasadną. 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 248 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Zimocha na sołtysa wsi Roszkowice – jako 
bezzasadną,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów (13  głosów  „za” 
i 1 głos „wstrzymujący się”).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Statutu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego (druk nr 249). 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 249 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego, została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie (14 głosów „za”). 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  250).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r. Następnie 
Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane  zmiany 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 – 2025., jak również zmiany 
w  budżecie  gminy  na  2013r.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji 
w  sprawie  wcześniej  omówionych  projektów  uchwał.  Następnie  głos  zabrał  Radny  – 
Zdzisław  Biliński   i  stwierdził,  że  w  dwóch  po  sobie  następujących  projektach  uchwał, 
a mianowicie  w uchwale dot.  WPF i  uchwale dot.zmian  w budżecie gminy na dany rok 
głosuje przeważnie przeciw albo się wstrzymuje. Kontynuując wypowiedz Radny – Zdzisław 
Biliński  stwierdził,  że  powodem  takiego  postępowania,  jest  fakt  braku  przekonania  do 
niektórych zadań nakreślonych przez tut. włodarzy w omawianych uchwałach. Następnie głos 
zabrał Radny – Leszek Śnieżek i zadał pytanie, dlaczego wymiana pieca w PSP Roszkowice 
kosztować będzie aż 24 tys.zł, skoro wymiana pieca w PSP Kostów kosztowała tylko 7 tys.zł.. 
Następnie  głos  zabrała  Skarbnik  Gminy  i  stwierdziła,  że  omawiane  24  tys.  zł  pochodzić 
będzie  ze środków własnych PSP Roszkowice.  Następnie  głos zabrała  Pani Anna Noga - 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach i stwierdziła, że mimo wszystko 
jest  to  najtańsza  oferta  na  zakup omawianego  pieca.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Anna 
Noga  stwierdziła,  że  piec  który  zostanie  zakupiony  do  PSP  Roszkowice  będzie  piecem 
uniwersalnym z podajnikiem ( można będzie w nim wszystkim palić )  i  o mocy 75 KW, stąd 
tak wysoka cena zakupu. Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że na 
dzisiejszej  sesji  będzie  głosowała  przeciw  zmianom  w  w/w  uchwałach.  Kontynuując 
wypowiedź  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  nie  rozumie,  dlaczego  na  etapie 
planowania  budżetu  nie  zaplanowano  kumulacji  wydatków  czekających  gminę  już  na 
początku  roku.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 250 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 - 2025 została podjęta przez Radnych, 
zwykłą większością głosów ( 10 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący się” , 3 głosy „przeciw”).



d) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr  251).  Następnie  Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
251 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok została podjęta przez Radnych, 
zwykłą większością głosów ( 10 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący się” , 3 głosy „przeciw”). 

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla  Powiatu  Kluczborskiego  (druk  nr  252).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania w/w uchwały.  Uchwała przedstawiona na 
druku nr 252 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego, została 
podjęta przez Radnych  jednogłośnie  (14 głosów „za”). 

f) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na salę obrad przybył Radny – Adam 
Radom, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 15 – osobowym 
składzie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kluczborskiego (druk nr 253). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  głosowania  w/w  uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  253 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego, została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za” ). 

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Byczyna  (druk  nr  254).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały. 
Następnie głos zabrał Radny – Jacek Kulisiński i zadał pytanie dot. zimowego utrzymania 
chodnika we wsi Biskupice. Mianowicie, czy w/w chodnik powinien być odśnieżany przez 
właściciela nieruchomości sąsiedniej, czy przez właściciela pasa drogowego czyli  powiatu. 
Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Jacek  Kulisiński  prosił  o  interpretację  prawną  w  w/w 
sprawie. Następnie głos zabrał Radca Prawny – Pan Zdzisław Pelc i stwierdził, że zgodnie 
z obowiązującym prawem, to na właścicielu posesji ciąży obowiązek odśnieżania i usuwania 
oblodzenia ale tylko wtedy, gdy chodnik jest bezpośrednio przyległy do jego nieruchomości. 
Kończąc  wypowiedz  Radca  Prawny  –  Pan  Zdzisław  Pelc  stwierdził,  że  w  przypadku 
rozdzielenia  pasem  zieleni  chodnika  od  właściciela  danej  nieruchomości,  to  takowy 
obowiązek spoczywa na właścicielu danego pasa drogowego. Następnie głos zabrał Radny – 
Władysław Buła i stwierdził, że skoro jest taka, a nie inna interpretacja prawa w tym zakresie, 
to  Powiat  Kluczborski  winien  jest  przeprosiny  w  stosunku  co  do  mieszkańców  wsi 
Kochłowice  w  przedmiotowej  sprawie.  Powodem  takiego  stwierdzenia,  był  fakt  próby 
egzekwowania  przedmiotowego  obowiązku  w  tym  zakresie  przez  Powiat  Kluczborski, 
w  stosunku  do  mieszkańców  wsi  Kochłowice.  Następnie  głos  zabrała  Z-ca  Burmistrza 
i  odczytała  przepis  prawny  dot.  obowiązku  utrzymania  czystości.  Następnie  głos  zabrał 
Sekretarz Gminy i stwierdził, że  bez względu na to, czy dany chodnik jest rozdzielony pasem 
zieleni,  czy  nie  jest,  to  i  tak  obowiązek  utrzymania  czystości  –  odśnieżania  należy  do 
właściciela nieruchomości przylegającej do danego chodnika. Kończąc wypowiedz Sekretarz 
Gminy  stwierdził,  że  w  przedmiotowej  sprawie  jest  stosowny  wyrok  Trybunału 
Konstytucyjnego. Następnie głos zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, że z 3 lata temu 
na wniosek Straży Miejskiej z Wołczyna, Gmina Wołczyn pozwała zarządcę drogi tj. Powiat 



Kluczborski do sądu w sprawie nie należytego wywiązywania się z obowiązków właściciela 
danego  pasa  drogowego  –  chodziło  o  odśnieżanie  danego  odcinka  chodnika.  Kończąc 
wypowiedź Radny – Adam Radom stwierdził,  że Gmina Wołczyn przegrała w sądzie w/w 
sprawę.  Następnie głos zabrał Radny – Jacek Kulisiński i stwierdził,  że w pełni podziela 
pogląd  Radnego  –  Adama  Radoma  w  przedmiotowej  sprawie.  Kontynuując  wypowiedź 
Radny – Jacek Kulisiński stwierdził, że według niego, każdy kto posiada chodnik obok swojej 
nieruchomości,  winien  przylegający  chodnik  odśnieżać.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania w/w uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 254 w sprawie 
szczegółowych  zasad utrzymania  czystości  i  porządku na terenie  Gminy Byczyna,  została 
podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów (13 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymujące 
się”). 

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu 
gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna  na lata  2013 – 2017 (druk nr 
255). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w/
w uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  255  w sprawie  wieloletniego  programu 
gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2017,  została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 256). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i pokrótce przestawił omawiany projekt 
uchwały. I tak, omawiany projekt uchwały wymaga pewnych modyfikacji w zakresie ochrony 
interesów gminy. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny poprosił Radnych aby w w/w 
projekcie uchwały z § 1 w ust. 3 pkt 1 wykreślić zdanie „dla liczby mieszkańców mniejszej 
lub równej 5. Następnie Burmistrz Byczyny poprosił Radnych o wykreślenie ust. 2 i wtedy 
ust. 3 otrzymał by brzmienie  punktu 2. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny poprosił 
aby w § 2  ust.1 pkt.2 w lit. „a” wykreślić całość i wprowadzić nowe zdanie„ iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkałych  daną nieruchomość oraz stawkę określoną w § 1 ust.3 pkt.1. 
Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny prosił również o wykreślenie w całości ust. „b” 
i wtedy ust. „c” staje się ust. „b” i w ust. „b” wykreśla się 2. Następnie głos zabrała Radna – 
Iwona Sobania i stwierdziła, że nie jest dobrym rozwiązaniem to, że rodziny wielodzietne nie 
będą miały jakichkolwiek ulg. Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona Sobania stwierdziła, 
że bardzo podobało się  jej  to rozwiązanie  polegające na zmniejszeniu  należnej  kwoty dla 
każdej  wielodzietnej  rodziny  powyżej  5  osób.  Kontynuując  wypowiedz  Radna  -  Iwona 
Sobania stwierdziła, że w chwili obecnej przestaje się jej to podobać. Następnie głos zabrał 
Burmistrz  Byczyny i  stwierdził,  że ustawa mówi o nieruchomości,  a nie mówi o rodzinie 
i stąd tak znaczące zmiany.  Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził,  że na 
następnej  sesji  możemy  powrócić  do  omawianego  projektu  uchwały  i  wprowadzić 
przedmiotową  ulgę  ale  w  innej  formie.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Iwona  Sobania 
i  stwierdziła,  że  nie  bardzo podoba się  jej  pomysł  związany z  usunięciem ulg dla  rodzin 
wielodzietnych.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Adam Radom  i  stwierdził,  że  Burmistrz 
Byczyny ma rację, w sprawie omawianego projektu uchwały. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Byczyny i stwierdził, że jeśli Rada nie przegłosuje  zmian w omawianym projekcie  uchwały, 
to  będzie  zmuszony  wycofać  cały  projekt  uchwały.  Powodem takiego  stwierdzenia  przez 
Burmistrza Byczyny, były by bardzo duże straty gminy w przypadku wcielenia omawianego 
projektu uchwały w życie. Następnie głos zabrał Radny – Jacek Kulisiński i stwierdził, że na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej były zgłaszane poprawki w omawianym projekcie uchwały 



w  zakresie  obniżenia  stawek  omawianego  projektu  uchwały.  I  tak,  Komisja  Rewizyjna 
przegłosowała  następujące  stawki  podatku  śmieciowego  :  10  zł  w  przypadku  śmieci 
segregowanych, 20 zł w przypadku śmieci nie segregowanych. Następnie głos zabrał Radny – 
Jan  Romańczyk  i  stwierdził,  że  na  posiedzeniu   Komisji  Budżetowej  też  były  zgłaszane 
poprawki w zakresie  kwot  należnego podatku.  I  tak,  na posiedzeniu  Komisji  Budżetowej 
stawki należnego podatku śmieciowego zostały przegłosowane na poziomie; 10 zł/1 osoby w 
przypadku śmieci  segregowanych,  20 zł/1  osoby w przypadku śmieci  nie segregowanych. 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady i zaproponował przegłosowanie następujących 
stawek podatku śmieciowego, za segregowane śmieci stawka wynosi 10 zł od osoby, za nie 
segregowane  śmieci  stawka  wynosi  20  zł  i  7  zł  od  osoby  w  przypadku  posiadania 
kompostownika. Następnie głos zabrał Radny – Zdzisław Biliński i zgłosił wniosek formalny 
w sprawie przyjęcia następujących stawek podatku śmieciowego, za segregowane śmieci 8 zł 
od osoby,  a za nie segregowane śmieci  kwota wynosiła  16 zł.  od osoby.   Następnie głos 
zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że w pełni zgadza się z Radnym – Zdzisławem 
Bilińskim  w  sprawie  jego  wniosku  formalnego  dot.  zmniejszenia  stawek  podatku 
śmieciowego.  Powyższe  stwierdzenie  Radnej  –Iwony  Sobani  podyktowane  jest 
wcześniejszym wycofaniem ulg dla rodzin wielodzietnych. Następnie głos zabrała Radna – 
Jolanta Rudziewicz i zadała pytanie, z jakich wyliczeń powstały stawki przedstawione przez 
Burmistrza  Byczyny.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Adam  Radom  i  stwierdził,  że  wg. 
wypowiedzi  Burmistrza  Byczyny  przedmiotowy  projekt  uchwały  można  w  każdej  chwili 
zmienić, więc może trzymajmy się tego stwierdzenia. Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Rady i stwierdził, że w Gminie Łubnice stawka za segregowane śmieci wynosi 3,50 zł, a za 
nie segregowane śmieci stawka wynosi 7 zł. Następnie głos zabrała Radna – Urszula Bilińska 
i przypomniała, że na Komisji Oświaty  zadane zostało jeszcze jedno ważne pytanie, jakie 
warunki musi spełnić właściciel kompostownika. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny 
i stwierdził, że właściciele  kompostowników będą musieli spełnić ogólne przepisy sanitarne, 
jak również zabezpieczyć  dany kompostownik przed gryzoniami.  Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz Byczyny stwierdził,  że gmina w odpowiednim czasie wyda broszurę, jak winna 
wyglądać  segregacja  śmieci  itd.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Urszula  Bilińska 
i stwierdziła, że Burmistrz Byczyny nie do końca rozumie jej zapytania. Następnie głos zabrał 
Burmistrz Byczyny  i stwierdził, iż w chwili obecnej nie posiada wiedzy na temat parametrów 
danego  kompostownika.   Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania 
wniosku  formalnego  zgłoszonego  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  –  Jacka 
Kulisińskiego  i  Przewodniczącego  Komisji  Budżetowej  –  Jana  Romańczyka  w  sprawie 
przyjęcia  następujących  stawek  podatku  śmieciowego  10  zł  od  1  osoby  w  przypadku 
segregacji śmieci, 20 zł od osoby w przypadku nie segregowania śmieci oraz 7 zł od osoby w 
przypadku  posiadania  kompostownika,  Wniosek  formalny  zgłoszony  przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Jacka Kulisińskiego i Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej  –  Jana  Romańczyka  w  sprawie  przyjęcia  następujących  stawek  podatku 
śmieciowego 10 zł od 1 osoby w przypadku segregacji śmieci, 20 zł od osoby w przypadku 
nie segregowania śmieci oraz 7 zł od osoby w przypadku posiadania kompostownika, został 
przyjęty przez Radnych  zwykłą większością głosów ( 7 głosów „za” 4 głosy „wstrzymujące 
się”  i  4  głosy  „  przeciwko”).  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego  projektu  uchwały  z  wcześniej  przegłosowanymi  poprawkami.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 256 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty  z  wcześniej  przegłosowanymi 
poprawkami,  została  przez Radnych  podjęta  zwykłą  większością  głosów (  7  głosów „za” 
3 głosy „wstrzymujące się” , 5 głosów „przeciw”). 



j) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały salę obrad opuścił Radny – Zdzisław 
Biliński, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 14 – osobowym 
składzie.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  wzoru deklaracji  o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
(druk nr 257). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrała  Z-ca  Burmistrza  i  poinformowała  zebranych 
o  zmianach  dot.  w/w  uchwały.  Kontynuując  wypowiedź  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
wykreśla  się  wiersz  28a  i  28b  w  całości.  Kontynuując  wypowiedź  Z-ca  Burmistrza 
stwierdziła,  że  wykreśla  się również wiersz 29b. Kontynuując  wypowiedź  Z-ca Burmistrz 
stwierdziła,  że  w punkcie  32  wykreśla  się  wszystko.  Z  kolei  Radny Adam Radom zadał 
pytanie,  czy  przedmiotowe  deklaracje  będą  natychmiast  uruchamiane,  jeszcze  przed 
ewentualnymi  zmianami  dot.  zastosowania  ewentualnych  ulg  dla  rodzin  wielodzietnych. 
Z  –ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  nie,  z  drukiem omawianych  druków  odczekamy  do 
momentu wprowadzenia ewentualnych zmian. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  257 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, została podjęta przez Radnych jednogłośnie (14 
głosów „za”). 

k)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 
258). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w/
w  uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  258  w  sprawie  określenia  terminu 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie (14 głosów „za”). 

l) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały salę obrad opuścił Radny – Jacek 
Kulisiński  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała  w  13  – 
osobowym składzie. 

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 259). Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Następnie głos zabrała 
Z-ca Burmistrza i dokonała uściślenia i klasyfikacji rodzaju odpadów. Następnie głos zabrał 
Radny  –  Sławomir  Nędza  i  stwierdził,  że  istotą  rzeczy  wcielania  w  życie  omawianych 
projektów uchwał jest przede wszystkim ochrona środowiska. Mianowicie Radny – Sławomir 
Nędza stwierdził, że w sytuacji kiedy mieszkańcy będą sami musieli dostarczyć odpady ( np. 
opony,  baterie,  sprzęt  elektroniczny )  do selektywnego punku zbiórki,  to w konsekwencji 
mogą  trafić  do  rowu lub  lasu.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  stwierdził,  że 
w  przypadku  zbiórki  mebli,  to  będzie  można  zorganizować  akcję  zbiórki  na  zasadzie 
wystawki. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że na baterie muszą być 
specjalne pojemniki. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że pojemnik na 
baterie  nie  mogą stać na ulicy,  musi  to  być  zorganizowane pod dozorem.  Następnie  głos 
zabrał  Radny  –  Sławomir  Nędza  i  wyraził  duże  obawy  odnośnie  dowozu  odpadów  np. 
elektronicznych do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów. Następnie Burmistrz Byczyny 



stwierdził, że takich miejsc jak punkty zbiórki selektywnej odpadów na terenie gminy na razie 
nie  ma,  ponieważ  należy  je  dopiero  utworzyć.  Wszystkie  punkty  selektywnej  zbiórki 
odpadów muszą być pod specjalnym nadozorem. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  259 
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, została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ). 

m)  Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały  na salę obrad powrócił Radny – 
Jacek Kulisiński, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 14 – 
osobowym składzie. 
                                                                                                                                             Przew
odniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna (druk nr 
260). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania  w/w  projektu  uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  260  w  sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Byczyna, została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za”). 

Ad.7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  odpowiedział  na  zapytanie  Radnej  –  Róży 
Kaniewskiej odnośnie postępu prac przy budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  prace  dot.  kanalizacji  wsi 
Roszkowice  są  już  na  finiszu,  pozostała  tylko  kwestia  skompletowania  dokumentacji 
i  oddania  przedmiotowego  zadania  do  użytkowania.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział  na  zapytanie  Radnego  –  Sławomira  Nędzy  odnośnie  wysokiego  stanu  wód 
gruntowych we wsi Ciecierzyn. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził,  że 
poziom wód gruntowych ma duży wpływ na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Przede wszystkim należy przedmiotową oczyszczalnię ścieków wynieść nieco wyżej ponad 
grunt i odprowadzić oczyszczoną wodę do cieków wodnych. Następnie Burmistrz Byczyny 
odpowiedział  na kolejne zapytanie Radnego – Sławomira Nędzy odnośnie wyrażenia woli 
realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że na dzień dzisiejszy 142 rodziny zadeklarowały chęć realizacji przydomowych 
oczyszczalni  ścieków.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział  na  kolejne  zapytanie 
Radnego – Sławomira Nędzy odnośnie remontu hali sportowej przy byczyńskim gimnazjum. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  ewentualna  ugoda  w  sprawie 
remontu hali sportowej idzie w dobrym kierunku. Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że w dniu jutrzejszym udaje się wspólnie z Przewodniczącym Rady na kolejne negocjacje w 
tej  sprawie,  być  może  uda  się  halę  wyremontować  przed  rozpoczęciem  nowego  roku 
szkolnego. Następnie Burmistrz Byczyny odpowiedział na zapytanie Radnego – Władysława 
Buły w sprawie  likwidacji punktu lekarskiego we wsi Biskupice. Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz Byczyny stwierdził,  że wszystko zależy od mieszkańców Biskupic i Kochłowic, 



czy będą chcieli nadal uczęszczać do omawianego punktu lekarskiego. Następnie głos zabrał 
Sekretarz  Gminy  i  stwierdził,  że  problem tkwi  w  tym,  ze  nie  wszyscy  mieszkańcy  wsi: 
Biskupic, Kochłowic, Sarnowa, i Chudoby korzystali z w/w punktu lekarskiego. Kontynuując 
wypowiedz  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  gmina  w  żaden  sposób  prawny  nie  może 
współfinansować działalności omawianego punktu medycznego. Przedmiotowe rozwiązanie 
było  by  możliwe  dopiero  w  2014r  pod  warunkiem  dużej  przychylności  Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku w tym względzie. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych,  Licealnych  i  Zawodowych w Byczynie  -  Pan Marek Mendel.  I  tak,  Pan 
Marek  Mendel  zaapelował  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  byczyńskimi 
nauczycielami  wychowania  fizycznego  odnośnie  opracowywania   koncepcji  remontu  hali 
sportowej  przy  byczyńskim  gimnazjum.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Marek  Mendel 
stwierdził,  że w/w nauczyciele mają pewne pomysły w tym zakresie i na pewno mogli by 
wnieść  wiele  cennych  uwag w proces  tworzenia  dok.  remontowej.  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz  Byczyny  i  zakomunikował,  że wykonawca przedmiotowej inwestycji  próbował 
ingerować również w proces tworzenia w/w dokumentacji. Z kolei pracownicy Politechniki 
Wrocławskiej  nie  wyrazili  zgody  na  takie  rozwiązanie.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że całą odpowiedzialność za dok. remontową i wykonawstwo ponoszą  projektanci 
i  nie  ma  możliwości  jakiejkolwiek  ingerencji  osób  trzecich  w  dany  proces.  Z  kolei 
Przewodniczący  Rady dopowiedział,  że  założenia  konstrukcyjne  dot.  okresu  użytkowania 
byczyńskiej hali, były tylko i wyłącznie na 40 lat. Następnie głos zabrał Radny – Sławomir 
Nędza i stwierdził, że bardzo zastanawia go następujący fakt, że wcześniejszych 5 ekspertyz 
nie przewidywało możliwości remontu,  a dopiero 6 ekspertyza wykazała możliwość remontu 
byczyńskiej  hali.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  stwierdził,  że  wypowiedz 
poprzednika,  nie jest do końca prawdziwa. Kontynuując Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że 
1  ekspertyza  przewidywała  również  możliwość  naprawy  omawianego  obiektu.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  w  danym  momencie  była  tzw.  transakcja  wiązana. 
Powodem takiego stwierdzenia przez Burmistrza Byczyny był następujący fakt, że w owym 
czasie  wykonawca  chciał  wykonywać  przedmiotowy  remont  w  ramach  darowizny. 
Przedmiotowe rozwiązanie w danym czasie nie było przez gminę do przyjęcia, ze względu na 
niekorzystne  skutki  prawne w przyszłości  z  tym związane.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
dodał, że podczas ostatniej rozprawy stwierdził, że jeżeli ktoś twierdzi, że można wykonywać 
dok.  naprawczą,  to  tylko  ten,  co  tak  powiedział,  winien  to  wykonywać.  W  przypadku 
odmiennego stanowiska w tej  konkretnej  sprawie,  odpowiedzialność za omawiany remont 
ulegnie  rozmyciu.  Następnie  Burmistrz  Byczyny zakomunikował  zebranym,  że g.Byczyna 
będzie zmuszona partycypować w kosztach ale tylko i wyłącznie w zakresie amortyzacji hali 
tj.  max.10%  .Z  kolei  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  z  całych  sił  trzyma  kciuki  za 
pomyślny obrót sprawy i być może we wrześniu dzieci będą już ćwiczyć na wyremontowanej 
hali.  Następnie  głos  zabrał  Radny –  Adam Radom i  stwierdził,  że  cokolwiek  by się  nie 
wydarzyło, to remont hali sportowej przy byczyńskim gimnazjum jest dla gminy priorytetem, 
by dzieci mogły wejść bezpiecznie na tą halę i ćwiczyć. Kontynuując wypowiedz Radny – 
Adam Radom przypomniał historię przedmiotowego zagadnienia i tak w maju 2007r. odbyła 
się  specjalna  sesja  poświęcona  remontowi  hali  sportowej  przy  byczyńskim  gimnazjum. 
Następnie Radny – Adam Radom stwierdził, że na przedmiotowej sesji byli obecni wszyscy 
zainteresowani tj. wykonawca, projektanci, władze gminy. Kontynuując wypowiedź Radny – 



Adam Radom stwierdził, że od początku był za remontem omawianej hali, o prawdziwości 
powyższego  stwierdzenia  niech  posłużą  protokoły z  posiedzeń Wysokiej  Rady.  Następnie 
Radny  –Adam  Radom  przypomniał  również,  że  na  jednym  z  posiedzeń  Wysokiej  Rady 
wspominał  również  o  możliwości  skorzystania  z  usług  Politechniki  Wrocławskiej 
w  przedmiotowej  sprawie.  Bardzo  namacalnym  przykładem  fachowości  Politechniki 
Wrocławskiej  było  opracowanie  dok.  technicznej  remontu  wiaduktu  na  Smardy 
w g.Kluczbork. Przed ekspertyzą Politechniki Wrocławskiej,  wszystkie wcześniejsze firmy 
nie wykazywały możliwości remontu przedmiotowego wiaduktu. Następnie Radny – Adam 
Radom przypomniał,  że w danym momencie obstawał za remontem, a Burmistrz Byczyny 
odpierał te argumenty, ponieważ nie chciał ruszać dowodu rzeczowego w sprawie. Radny –
Adam Radom przypomniał również kolejny argument Burmistrza Byczyny z tamtego czasu, 
kto zapłaci za remont w przypadku braku prawomocnego wyroku sądowego. Kontynuując 
wypowiedz Radny – Adam Radom przypomniał również, ile emocji wzbudziła decyzja dot. 
zakupu  gruntu  pod  budowę  nowej  hali.  Nie  wszyscy  Radni  byli  w  owym  czasie  za  tą 
koncepcją, ponieważ nie wszyscy zgadzali się z wizją Burmistrza Byczyny w tym zakresie. 
Następnie  Radny  –  Adam  Radom  stwierdził,  że  życie  samo  napisało  scenariusz  w  tym 
zakresie, chociażby ze względów finansowych przedmiotowa koncepcja nie mogła być nadal 
forsowana. Kontynuując wypowiedź Radny – Adam Radom stwierdził, że na dzień dzisiejszy 
widać światełko w tunelu, w postaci koncepcji remontu przedmiotowej hali. Następnie Radny 
– Adam Radom stwierdził, że bardzo mu się podoba przedmiotowa koncepcja remontu hali 
z  opcją  obciążenia  winnego.  Z kolei  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  ugoda zawarta 
przed sądem ma moc wyroku sądowego, czyli również egzekwowania go. Następnie Radny – 
Adam Radom zadał  pytanie,  co  się  stanie  z  nieruchomościami  zakupionymi  pod budowę 
nowego  gimnazjum,  w  przypadku  pozytywnego  remontu  obecnego  obiektu  gimnazjum. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny  stwierdził, że zostaną podzielone i sprzedane jako działki 
budowlane. Z uzbrojeniem przedmiotowego terenu nie będzie problemu, podobnie z planem. 
Kończąc  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  gmina  z  tego  tytułu  nie  dozna  uszczerbku 
finansowego. Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i nawiązała do wcześniejszej 
wypowiedzi  Radnego  –Adama  Radoma  dot.  historii  przedmiotowego  zagadnienia. 
Mianowicie, Radna –Iwona Sobania poprosiła Radnego –Adama Radoma o przypomnienie 
historii dot. rezygnacji z należnych gminie pieniędzy - odsetek od wykonawcy tj. od Pana 
Stempina, z tytułu nie terminowego wykonania prac przy budowie byczyńskiego gimnazjum. 
Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdził,  że  ówczesne  władze 
zrezygnowały  z  należnych  gminie  środków  pieniężnych  z  tego  tytułu,  na  poparcie 
powyższych  faktów również  są  odpowiednie  protokoły z  posiedzeń Rady.  Dalej  Radna – 
Iwona Sobania stwierdziła,  że Radny – Adam Radom również w tym czasie  uczestniczył 
w  obradach.  Z  kolei  Radny  –  Adam  Radom  podziękował  swojej  poprzedniczce  za 
przypomnienie ale chyba z racji wieku zapomniał o powyższych faktach. Następnie Radny –
Adam Radom stwierdził, że w w/w okresie nie był członkiem zarządu gminy ale był jednym 
z  wielu  urzędników  w  tut.  urzędzie  bez  mocy  sprawczej  w  tym  zakresie.  Kontynuując 
wypowiedz  Radny  –Adam  Radom  stwierdził,  że  w  przypadku  posiadania  jakiejkolwiek 
działań  sprawczych,  już  dawno  byłby  przesłuchany  przez  Prokuraturę  w  przedmiotowej 
sprawie.  Na koniec Radny – Adam Radom stwierdził,  że jak do tej  pory Prokuratura nie 
chciała widzieć jego osoby w tym postępowaniu. Następnie głos zabrał Radny – Sławomir 



Nędza  i  stwierdził,  że  nie  należy  za  bardzo  wracać  do  wspomnień  ale  należy  myśleć 
o przyszłości i uruchomieniu hali przy byczyńskim gimnazjum. Z kolei Burmistrz stwierdził, 
że jemu podobnie jak przedmówcy przyświeca ten sam cel. Następnie Przewodniczący Rady 
stwierdził,  że  bardzo  dużo  zależy  od  wyników  negocjacji  w  przedmiotowej  sprawie 
w dniu  jutrzejszym.     

Ad. 8.  Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  złożył  wniosek  formalny  w  sprawie 
wystąpienia  Gminy  Byczyna  ze  Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego.  Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że zaoszczędzone środki powstałe w wyniku wystąpienia 
z w/w związku należy przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego dla byczyńskiego lodowiska. 
Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady   zadał  pytanie,  czy  Wysoka  Rada  jest 
również za w/w wnioskiem. Z kolei Radny –Sławomir Nędza zadał pytanie, o jakiej kwocie 
mówimy  z  tytułu  przynależności  do  w/w związku.  W odpowiedzi  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że  ok.  8  tys.zł.  w skali  roku.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Iwona Sobania 
i stwierdziła, że w/w sprawę winniśmy odłożyć do następnego posiedzenia Wysokiej Rady, 
chociażby  ze  względu  na  czas  potrzebny  do  zastanowienia  się.  Z  kolei  Radna  –  Róża 
Kaniewska zadała pytanie, czy przedmiotowe wystąpienie jest nader przemyślane, a może nie 
potrafimy należycie  korzystać  z  oferty  związku.  Następnie  radny –Sławomir  Nędza zadał 
pytanie,  dlaczego  nie  otrzymał  sms-a  w  sprawie  organizowanej  sesji  Rady  Miejskiej. 
W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził,  że w ostatnim czasie wyczerpał się limit  sms-
owy, ale w najbliższym czasie będzie ponownie uruchomiony. Następnie głos zabrał Sołtys 
wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i zadał pytanie, co dalej z remontem drogi gminnej we wsi 
Jakubowice. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowy remont miał być 
wykonany  w  ramach  prac  publicznych  ale  z  różnych  powodów  jakoś  nie  udało  się 
przedmiotowego przedsięwzięcia wykonać.  

Ad. 9.  Komunikaty.

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  poprosił  Radnych  aby  po  odbytej  sesji 
pozostali w pok. nr 10 na chwilę, celem przekazania pewnej informacji. 

Ad. 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXX 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.
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