
                                                           Protokół Nr  XXXII/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 28.03.2013
                                                            ( godz. 12 00 –  14 45  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXXII 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, Panią 
Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,  Radcę  Prawnego  –  Pana 
Zdzisława  Pelca,  Edwarda  Rożniatowskiego  –  Przewodniczącego  Byczyńskiego  Związku 
Rolników i  Organizacji  Społecznych, Komendanta  Posterunku Policji  w Byczynie  – Pana 
Dariusza Radosza, Kierownika Grodu na Brzózce – Pana Andrzeja Kościuka, przedstawiciela 
lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę  Wodecką,  Sołtysów  oraz  pozostałych  przybyłych  gości. 
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 dodatkowe projekty uchwały na drukach nr 287 i 288 i wykreślenie pkt. 6 
proponowanego  porządku  obrad.  Mianowicie,  na  druku  nr  287  w  sprawie  założenia 
spółdzielni  socjalnej  oraz  na  druku  nr  288  w  sprawie  zmiany  uchwały.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  zmienionego  porządku  obrad  w  postaci 
uzupełnienia  porządku obrad o dwa dodatkowe projekty uchwał na drukach nr 287 i  288 
i  wykreślenie  pkt.6  proponowanego  porządku  obrad  .  Nowy  porządek  obrad  w  postaci 
uzupełnienia  porządku obrad o dwa dodatkowe projekty uchwał na drukach nr 287 i  288 
i  wykreślenie  pkt.  6  proponowanego  porządku  obrad,  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  (14  głosów  „za”).  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  porządku  obrad  wraz  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami.  Nowy 
porządek obrad  wraz  z  wcześniej  przyjętą  i  przegłosowaną  zmianą,  został  przyjęty  przez 
Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6.  Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku.
7.  Prezentacja dot. podsumowania działalności grodu – wręczenie statuetki Burmistrzowi 
    Byczyny. 

      8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) uchylenia uchwały ( druk nr 276 ),
           b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ( druk nr 277),
           c ) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( druk nr 278 ),
           d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury 



               repatriacyjnej czternastu czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia     
               ( druk nr 279 ), 
           e ) wyodrębnienia / nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy
                Byczyna na 2014r.( druk nr 280 ), 
           f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 281,
            g) zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu ( druk nr 282),
            h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
               ( druk nr  283 ),
             i ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  284 ),
             j)  zaciągnięcia kredytu ( druk nr 285 ), 
            k) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
                Byczyna na lata 2013 – 2017. ( druk nr 286 ). 
     9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
   10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.
   11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
         Alkoholowych w Byczynie. 
   12. Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej i świetlic wiejskich.     
   13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
   14. Wolne wnioski i zapytania.
   15. Komunikaty.
   16. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Prezentacja dot. podsumowania działalności grodu – wręczenie statuetki Burmistrzowi 
    Byczyny. 

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) uchylenia uchwały ( druk nr 276 ),
           b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ( druk nr 277),
           c ) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( druk nr 278 ),
           d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury 
               repatriacyjnej czternastu czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia     
               ( druk nr 279 ), 
           e ) wyodrębnienia / nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy
                Byczyna na 2014r.( druk nr 280 ), 
           f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 281,
            g) zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu ( druk nr 282),
            h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
               ( druk nr  283 ),



             i ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  284 ),
             j)  zaciągnięcia kredytu ( druk nr 285 ), 
            k) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
                Byczyna na lata 2013 – 2017. ( druk nr 286 ),
             l) założenia spółdzielni socjalnej ( druk nr 287 ),
            m) zmiany uchwały ( druk nr 288 ). 
     8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
     9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.
   10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
         Alkoholowych w Byczynie. 
   11. Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej i świetlic wiejskich.     
   12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
   13. Wolne wnioski i zapytania.
   14. Komunikaty.
   15. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie  głos  zabrała  Radna –  Róża  Kaniewska i  zadała  pytanie,  na  jakim etapie  jest 
budowa kanalizacji  sanitarnej  we wsi  Roszkowice  wraz ze stroną finansową omawianego 
przedsięwzięcia. Następnie Radny – Robert Świerczek poprosił o przedstawienie informacji, 
na  temat  potwierdzonych  przypadków  gruźlicy  prątkującej  we  wsi  Miechowa.  Z  kolei 
Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przybliżenie  wyniku  ostatniej  rozprawy  sądowej, 
w sprawie remontu sali gimnastycznej przy byczyńskim gimnazjum. 
   
Ad. 6 Prezentacja dot. podsumowania działalności grodu – wręczenie statuetki Burmistrzowi  

    Byczyny. 

Na wstępie głos zabrał Pan Andrzej Kościuk – Prezes Spółdzielni Socjalnej Gród  i pokrótce 
przedstawił  ważniejsze osiągnięcia  kierowanej  przez jego osobę spółdzielni.  I  tak,  wbrew 
wszelkim obawom sceptyków,  życie w grodzie tętni pełną parą i cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem w kraju, jak i za granicą. Kontynuując wypowiedz Pan Andrzej Kościuk 



stwierdził, że o powyższych faktach niech świadczą liczne publikacje w prasie, oraz audycje 
w  rozgłośniach  radiowych  i  telewizyjnych.  Kierowana  przez  Pana  Andrzeja  Kościuka 
Spółdzielnia Socjalna  „ Gród „ zdobywa wiele nagród i uznanie na niemal całym świecie , 
poprzez  prezentację  bardzo  oryginalnego  sposobu  spędzenia  wolnego  czasu.  Ponadto 
Spółdzielnia Socjalna „ Gród ” jest pracodawcą dla siedmiu osób z terenu naszej gminy, co 
w  dzisiejszych  czasach  nie  jest  bez  znaczenia.  Następnie  Pan  Andrzej  Kościuk  zaprosił 
zebranych do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat działalności i osiągnięć kierowanego 
przez niego obiektu. Następnie Pan Andrzej Kościuk stwierdził, że dzięki działalności grodu, 
miasto Byczyna jest rozpoznawalne nie tylko w kraju ale również i w świecie. Na koniec 
przedmiotowej  prezentacji  Pan  Andrzej  Kościuk  podziękował  Wysokiej  Radzie  i  tut. 
włodarzom,  za  dużą  wyrozumiałość  w  spełnianiu  wszelkiego  rodzaju  wydawałoby  się 
fanaberii. Z kolei Radny – Adam Radom poprosił Pana Andrzeja Kościuka o ustosunkowanie 
się do następującej  kwestii, wg. gazety Fakt „ budowa grodu pod Byczyną była najbardziej 
nie  trafioną  inwestycją  unijną”  (  niecelowa,  bezsensowna  ).  W odpowiedzi  Pan  Andrzej 
Kościuk  stwierdził,  że  nie  zna  tej  informacji  ale  nie  widzi  potrzeby skomentowania  w/w 
informacji zawartej w zwykłym brukowcu. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie 
zgadza się z powyższym stwierdzeniem, ponieważ byczyński gród wychwalany jest w całym 
kraju.  Następnie  Pan  Andrzej  Kościuk  przekazał  na  ręce  Burmistrza  Byczyny  statuetkę 
najlepszego produktu turystycznego Śląska Opolskiego za 2012r. Kontynuując wypowiedz 
Pan Andrzej Kościuk stwierdził, że przyznanie tak zaszczytnej nagrody jest zaprzeczeniem 
wcześniej  podanej  informacji  przez  Radnego  -  Adama  Radoma.  Na  koniec  Pan  Andrzej 
Kościuk zaprosił wszystkich zebranych na turniej  rycerski który odbędzie się w dniach 3-
5.05.2013r., oraz na noc świętojańską w dniu 21.06.2013r. Z kolei Radna – Iwona Sobania 
stwierdziła,  że  kilka  lat  temu  podchodziła  bardzo  sceptycznie  do  celowości  i  zasadności 
budowy byczyńskiego grodu. „ Z perspektywy czasu widać, że bardzo się myliłam,  za co 
przepraszam Pana Andrzeja Kościuka ”.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały ( druk nr 
276 dot. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ). 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 276, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za 
” ).

b)   Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  (  druk  nr  277).  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 277, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 12 głosów „za ” , 2 głosy „ wstrzymujące się ”).

c)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości  (  druk  nr  278  ).  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 278 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów (  12  głosów „za  ”  ,  2  głosy 
„ wstrzymujące się ”).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na 
terenie  Gminy  Byczyna  w  ramach  procedury  repatriacyjnej  czternastu  czteroosobowych 
rodzin polskiego pochodzenia ( druk nr 279 ).  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 279, została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów „za ” , 
2 głosy „ wstrzymujące się ”).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyodrębnienia  funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2014r.( druk nr 280 ). 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 280, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„za ” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 281 ). 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 281, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„za ” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  zaliczenia  ulic  do kategorii 
dróg gminnych  i  ustalenia  ich przebiegu (  druk nr 282).  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 282, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„za ” ).

h ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  283).  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.( druk nr 284 ) 
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.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  283  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2013 -  2025 została  podjęta  przez  Radnych,  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się” , 1 głos „ przeciw”).

i) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr  284).  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 
284 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych, 
zwykłą większością głosów ( 11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się” ). 

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ( druk nr 
285 ). 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 285, została podjęta przez Radnych zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „za”, 3 głosy „ przeciw ” ). 



k)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013 – 2017. ( druk nr 
286 ). 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  286,  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 14 głosów „ za ” ).

l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej 
( druk nr 287 ). Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Byczyny o naświetlenie 
omawianego  projektu  uchwały.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nowo  powoływana 
Spółdzielnia  Socjalna  zajmowała  by  się  zagospodarowywaniem  odpadów  komunalnych 
w  zakresie  segregacji  –  konfekcjonowania.  Na  koniec  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
powołanie  omawianej  spółdzielni  jest  bardzo  nowatorskim  rozwiązaniem  w  skali  kraju. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 287, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

m) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały (  druk nr 
288, dot. wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej ).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 288, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„za ” ).

Ad. 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Na wstępie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i zadała pytanie, kto imiennie odpowiada za 
zaniedbania  przy  składaniu  wniosku  na  remont  murów  obronnych,  co  w  konsekwencji 
spowodowało  nie  przyznanie  planowanego  dofinansowania.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że w tym przypadku nie ma mowy o odpowiedzialności personalnej , ponieważ 
od samego początku byliśmy świadomi finału ,ze względu na umieszczenie w omawianym 
wniosku również dokumentacji technicznej remontu murów. 

Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przyjęte  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

Ad. 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

Na wstępie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i zadała pytanie, czy w ślad za wnioskami 
Komisji  Rewizyjnej,  nie  winne  być  zabezpieczone  środki  na  realizacje  tych  zaleceń 
w przyszłorocznym budżecie.  

Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  kontroli  przeprowadzonych  w  2012  roku,  zostało 
przyjęte przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

Ad.10.  Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Byczynie, zostało przyjęte przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).



Ad.11. Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej i świetlic wiejskich, zostało przez 
Radnych  przyjęte do wiadomości. 

Ad.12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie  głos   zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  odpowiedział  na  zapytanie  Radnej  -  Róży 
Kaniewskiej. I tak, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice ,w 2012r. poniesiono 
koszty rzędu – 2.647.380,00 zł, w 2013r. – 2.595.000,00 zł. Łącznie omawiana inwestycja 
kosztować będzie  nas  2.595.059,60 zł.,  z  dofinansowania  wpłynęła   do tej  pory kwota  – 
337.280,00 zł, wniosek na płatność został złożony na kwotę – 2.292.200.00 zł. Tak pokrótce 
wyglądają finanse przedmiotowej inwestycji. Na dzień dzisiejszy żadna nieruchomość we wsi 
Roszkowice  nie  została  włączona  do  wykonanej  kanalizacji,  po  stronie  potencjalnych 
odbiorców  należy  włączenie  się  w  sieć  w  granicy  swojej  działki.  Następnie  Burmistrz 
Byczyny potwierdził,  że na terenie wsi Miechowa rzeczywiście są potwierdzone przypadki 
gruźlicy prątkującej. Gruźlica jest chorobą zwalczaną z urzędu i gmina nic w tym zakresie nie 
ma do powiedzenia. W przedmiotowej sprawie są odpowiednie służby i zakłady. Następnie 
Burmistrz Byczyny wypowiedział się w sprawie rozprawy sądowej dot. remontu hali.  I tak, 
sąd przychylił się do naszego wniosku w sprawie wpłacenia zaliczki na poczet opracowania 
dokumentacji  remontowej  wraz  z  kosztorysem  inwestorskim  w  sprawie  remontu  hali 
sportowej. Przedmiotową dok. techniczna zostanie wykonana przez Politechnikę Wrocławską. 
Kończąc  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  na dzień dzisiejszy nie  posiadamy 
wolnej kwoty 61 tys.zł. jako wkład własny w w/w dok. techniczną w budżecie gminy ale w 
najbliższym czasie zostaną zabezpieczone. 

Ad. 8.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrała Pani Halina Kapral sołtys wsi Miechowa i stwierdziła, że przypadki 
zachorowań gruźlicy we wsi Miechowa były dla niej  osobiście bardzo bolesne.  Powodem 
takiego stwierdzenia były liczne ataki na jej osobę ze strony mediów, jak również obelgi ze 
strony zainteresowanych. Kontynuując wypowiedz  Pani Halina Kapral sołtys wsi Miechowa 
stwierdziła, że szczególnie krzywdzącą dla niej osobiście i mieszkańców wsi Miechowa była 
audycja  radiowa  w  sprawie  rzekomego  nie  wykorzystania  możliwości  przebadania  się 
mieszkańców  wsi  Miechowa,  na  okoliczność  ewentualnych  zachorowań  na  gruźlicę. 
Przedmiotowa  audycja  radiowa  była  oczywistym  stekiem  kłamstw.  Z  kolei  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  jest  to  kolejny  dowód  na  nierzetelność  dziennikarską.  Media,  za 
wszelką cenę szukają sensacji. Następnie sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, 
że urząd sołtysa nie jest należycie  chroniony i doceniany.  Kończąc wypowiedz sołtys  wsi 
Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  dany  sołtys  nie  jest  chłopakiem  do  bicia. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  każdy  sołtys  podlega  ochronie  prawnej  i  ze 
strony tut. urzędu są należycie traktowani z pełną powagą i ochroną prawną. Z kolei sołtys 
wsi  Jakubowice  – Pan Jerzy Pluta  stwierdził,  że   ogólnie  źle  się  dzieje,  ponieważ osoby 
piastujące różnego rodzaju stanowiska są nagminnie obrażane. Następnie głos zabrała Pani 
Elżbieta Wodecka i stwierdziła, że jej gazeta tj. Kulisy Powiatu bardzo rzetelnie podchodzą 
do  każdego  zagadnienia.  Z  kolei  Pani  Joanna  Myślińska  –  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy 



Społecznej w Byczynie wypowiedziała się na temat przypadków zachorowań na gruźlicę we 
wsi Miechowa. I tak, że strony OPS-u osoby o których wcześniej była mowa objęte były od 
samego  początku  pełną  ochroną  i  pomocą.  Na  dzień  dzisiejszy  w/w  osoby  nie  prątkują, 
ponieważ OPS w Byczynie jest na bieżąco w kontakcie z pumologiem i stąd ta wiadomość. 
Następnie Pani Halina Kapral sołtys wsi Miechowa stwierdziła, że chorujące osoby we wsi 
Miechowa mają ponadto bardzo duży problem alkoholowy. Z kolei Pani Joanna Myślińska – 
Dyrektor  Ośrodka Pomocy  Społecznej  w Byczynie  dopowiedziała,  że  w/w osoby zostały 
również  zgłoszone  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych. 
Następnie Skarbnik Gminy przypomniała zebranym że 31.03 upływa termin uiszczania opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego. Przedmiotową opłatę uiszczana się bez wezwania. Z kolei 
Radny  –  Leszek  Śnieżek  zakomunikował  zebranym,  że  we  wsi  Paruszowice  powstaje 
nielegalne  wysypisko  śmieci.  Kontynuując  wypowiedz    Radny  –  Leszek  Śnieżek  zadał 
pytanie,  czy  Panu  Burmistrzowi  coś  na  ten  temat  wiadomo.  W  odpowiedzi  Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że skoro wiadomo kto to uczynił,  to należy powyższy fakt zgłosić na 
policję i oczywiście należy w razie potrzeby świadczyć w  tej sprawie. Następnie głos zabrał 
Komendant Posterunku Policji w Byczynie – Pan Dariusz Radosz i stwierdził, że w/w sprawa 
jest mu znana. Kontynuując wypowiedz Komendant Posterunku Policji w Byczynie – Pan 
Dariusz Radosz i  stwierdził,  że był  osobiście na miejscu i  rozmawiał  z daną osoba w tej 
sprawie  i  nie  widzi  żadnego  zagrożenia  w  tym  względzie.  Wszystkie  śmieci  są 
posegregowane i wg. zapewnień właściciela tych rzekomych śmieci , zostaną w najbliższym 
czasie wywiezione tj.  do dnia 30.03.2013r. W związku z powyższym, nie ma podstaw do 
wszczęcia jakiego kol wiek postępowania w tym zakresie. Następnie Radny – Jan Romańczyk 
zakomunikował zebranym, że osoby które mają zawarte umowy z ZGK Sp. z.o.o na wywóz 
nieczystości  nie  muszą  wypowiadać  przedmiotowych  umów. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  do  Biura  Rady  wpłynęła 
skarga  Pani  Agnieszki  Altman   na  Burmistrza  Byczyny  w sprawie  przydziału  mieszkań. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przekazania 
w/w skargi do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania Radni zwykłą większością głosów ( 11 głosów „ za”, 4 głosy 
„  wstrzymujące  się   ”)  przegłosowali  przekazanie  skargi  do  zbadania  przez  Komisję 
Rewizyjną  Rady Miejskiej.  Dalej  Przewodniczący Rady odczytał  pismo w sprawie  opinii 
Rady Miejskiej w Byczynie dot. sprzedaży działki gruntowej we wsi Biskupice. Następnie 
Przewodniczący Rady zadał pytanie skierowane do Radcy Prawnego, czy powyższa sprawa 
leży w gestii  Wysokiej Rady. W odpowiedzi Radca Prawny – Zdzisław Pelc stwierdził, że 
powyższa sprawa leży tylko i wyłącznie w gestii Burmistrza. Skoro tak, to Przewodniczący 
Rady  stwierdził,  że przedmiotowe pismo pozostaje bez rozpatrzenia.  Następną poruszoną 
sprawą  była  prośba  w  sprawie  ustosunkowania  się  Wysokiej  Rady  dot.  ewentualnego 
przystąpienia do powstającego „ Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Olesno – Namysłów – 
Kluczbork.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowe  porozumienie  nie 
przyniesie naszej gminie żadnej korzyści. Z omawianego porozumienia korzyści czerpać będą 
jedynie  duże  aglomeracje.  W związku z  powyższym  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że 
rozpatrzenie  przedmiotowego  pismo  zostaje  przesunięte  w  czasie  tj.  do  posiedzenia 
kwietniowego.  Kolejnym  odczytanym  pismem  przez  Przewodniczącego  Rady  było 
odczytanie  propozycji  utworzenia  Panoramy  Bitwy  pod  Byczyną  i  Muzeum  Związków 
Polsko – Austriackich z działaniami Hetmana Jana Zamoyskiego i Historii Miasta Byczyna. 
Następnie  Przewodniczący Rady stwierdził,  że w odpowiedzi winna być  zawarta podobna 



teść,  jaką przesłał  Burmistrz  Tarnowskich Gór.  Następnie  Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie w sprawie pozostania w Związku Gmin Śląska Opolskiego. Radni Rady Miejskiej 
zwykłą większością głosów przegłosowali  pozostanie w w/w związku ( 11 głosów „ za ” 
4 głosy „ wstrzymujące się ” ). 

Ad. 9.  Komunikaty.

Przewodniczący  Rady zaprosił  zebranych  na  zebranie  Samorządu  Mieszkańców Byczyny. 
Przedmiotowe  spotkanie  odbędzie  się  w  dniu  08.04.2013r.  ,  o  godz.  1800   w  sali  nr  9. 
Tematem  spotkania  będzie  wdrażanie  nowej  tzw.  ustawy  śmieciowej.  Z  kolei  Z-  ca 
Burmistrza odczytała pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku. W w/w piśmie 
zawarta była prośba w sprawie wsparcia finansowego dodatkowych patroli  policyjnych na 
terenie  g.Byczyna.  Następnie  Radna  –Róża  Kaniewska  i  zakomunikowała  zebranym, 
o organizowanych kursach przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku dla bezrobotnych 
z Powiatu Kluczborskiego. Z kolei Komendant Posterunku Policji w Byczynie – Pan Dariusza 
Radosz dopowiedział,  że omawiane środki finansowe przeznaczone by były na dodatkowe 
patrole podczas masowych imprez organizowanych na naszym terenie. Następnie Burmistrz 
Byczyny dopowiedział, że w ramach dodatkowych patroli można by było również sprawdzić 
właścicieli czworonogów w zakresie przygotowania do ewentualnego sprzątania po swoich 
milusińskich.  Z  kolei  Z-ca  Burmistrza  zaapelowała  do  sołtysów  w/w  sprawie  ustalenia 
terminów  zebrań  sołeckich  z  udziałem  tut.  włodarzy.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przypomniał zebranym, o obowiązku wypowiedzenia obowiązujących umów śmieciowych. 
Następną  poruszoną  sprawą  przez  Przewodniczącego  Rady  było  zapytanie  dot.  zamiany 
formy  papierowej  w  zakresie  materiałów  sesyjnych  na  formę  elektroniczną  tj.  poprzez 
zakupienie  tabletów.  Do  powyższego  tematu  powrócimy  na  najbliższej  sesji  w  formie 
głosowania. Następnie głos zabrał sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i zaapelował do 
zebranych  o  wsparcie  finansowe  w  sprawie  zakupu  sztandaru  dla  OSP  Jakubowice. 
Przedmiotowy  zakup  połączony  będzie  z  obchodami  65  rocznicy  istnienia  omawianej 
jednostki.  Na  koniec  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  z  okazji  zbliżających  się  Świąt 
Wielkanocnych pożyczył wszystkim zebranych wszystkiego najlepszego i przede wszystkim 
ciepła  w  tym  okresie.  Przewodniczący  Rady  również  dołączył  się  do  życzeń  z  okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Ad. 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXII sesji.

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