
                                                           Protokół Nr  XXXV/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 23.05.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  16 15  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XXXV sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Radnych  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  –  Pana  Mieczysława 
Zawadzkiego,  Radną  Powiatową  –  Panią  Wiolettę  Kardas,  Burmistrza  Byczyny  –  Pana 
Ryszarda  Grünera,  Z-cę Burmistrza  – Panią  Ewę Bartosiewicz,  Sekretarza Gminy – Pana 
Macieja Tomaszczyka,   Skarbnika Gminy – Panią Wiesławę Różewską, Z-cę Skarbnika – 
Panią  Katarzynę  Wilczyńską,  Panią  Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu 
Mieszkańców, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelca, Komendanta Powiatowego Policji 
w Kluczborku – Pana Wojciecha Augustynka, Komendanta Posterunku Policji w Byczynie – 
Pana Dariusza Radosza, Pana Edwarda Rożniatowskiego – Przewodniczącego Byczyńskiego 
Związku  Rolników  i  Organizacji  Społecznych,  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  dodatkowy  projekt  uchwały  na  druku  nr  307  w  sprawie  założenia 
spółdzielni  socjalnej  oraz  zaproponował  aby  w  pkt.  5  miało  miejsce  -  wystąpienie 
Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Kluczborku  –  Pana  Wojciecha  Augustynka  . 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  również  zmianę  kolejności 
rozpatrywanych druków. I tak, druk nr 302 staje się drukiem nr 300, druk nr 303 staje  się 
drukiem nr 303 staje się drukiem nr 301, druk nr 307 staje się drukiem nr 302, druk nr 300 
staje się drukiem 303, druk nr 301 staje się drukiem 304, druk nr 304 staje się drukiem nr 305, 
druk  nr  305  staje  się  drukiem nr  306,  druk  nr  306  staje  się  drukiem nr  307.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  zmienionego  porządku  obrad  w  wersji 
przedstawionej  przez  Burmistrza  Byczyny.  Zmiany  zgłoszone  przez  Burmistrza  Byczyny 
zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). Nowy porządku obrad wraz 
z wcześniej  przegłosowanymi  zmianami,  został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie  (  14 
głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 



               zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym 
               powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 
               przez Gminę Byczyna ( druk nr 298 ), 
            b) kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu pn. „ Razem ku przyszłości ”
                w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
                integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
               przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
               współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   
              ( druk nr 299 ), 
          c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
             ( druk nr  300 ),
          d ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  301 ),
          e) przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu 
              priorytowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
               w Warszawie pn. „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków 
               zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ( druk nr 302 ),
            f) przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu 
                priorytowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
                w Warszawie pn. „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków 
               zbiorczego systemu kanalizacyjnego ” ( druk nr 303 ),
            g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu
                ustanowionego na nieruchomości położonych w obrębie wsi Polanowice na rzecz 
                jednostki organizacyjnej Gminy Byczyna ( druk nr 304 ), 
            h) zasad gospodarowania nieruchomościami ( druk nr 305 ),
            i) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
               Byczyna ( druk nr 306 )
     7. Działalność sportowo – turystyczna w g. Byczyna, wykorzystanie obiektów – 
          przygotowanie do sezonu wakacyjnego.
     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  XXXIV sesji.
5. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku – Pana Wojciecha 
     Augustynka
6.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
               zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym 
               powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 



               przez Gminę Byczyna ( druk nr 298 ), 
            b) kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu pn. „ Razem ku przyszłości ”
                w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
                integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
               przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
               współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   
              ( druk nr 299 ), 
          c)  przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu 
               priorytowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
               w Warszawie pn. „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków 
               zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ( druk  nr 300 ),
          d) przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu 
               priorytowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
               w Warszawie pn. „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków 
               zbiorczego systemu kanalizacyjnego ” ( druk nr 301),
          e)  założenia spółdzielni socjalnej ( druk nr  302), 
          f ) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
             ( druk nr 303),
          g ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  304),
          h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu
               ustanowionego na nieruchomości położonych w obrębie wsi Polanowice na rzecz 
               jednostki organizacyjnej Gminy Byczyna ( druk nr 305), 
            i) zasad gospodarowania nieruchomościami ( druk  nr 306 ),
            j) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
               Byczyna ( druk nr 307 )
     8. Działalność sportowo – turystyczna w g. Byczyna, wykorzystanie obiektów – 
          przygotowanie do sezonu wakacyjnego 
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
   10. Wolne wnioski i zapytania.
   11. Komunikaty.
   12. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

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

Ad.  5  Wystąpienie  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Kluczborku  –  Pana  Wojciecha 
Augustynka.

Na  wstępie  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Kluczborku  –  Pan  Wojciech  Augustynek 
podziękował za możliwość spotkania się z Wysoką Radą. Następnie przeprosił zebranych za 
nieobecność na wcześniejszym posiedzeniu, ze względu na bardzo pilny wyjazd służbowy. 
Następnie   Komendant  Powiatowy  Policji  w  Kluczborku  –  Pan  Wojciech  Augustynek 
stwierdził,  że  generalnie  g.Byczyna należy do grona bezpiecznych  gmin.  Jednakże pewne 
rzeczy wymagają głębszej analizy i zwiększenia ilości patroli . W tym momencie Komendant 
Powiatowy  Policji  w  Kluczborku  –  Pan  Wojciech  Augustynek  wykonał  ukłon  w  stronę 
Wysokiej  Rady  w  sprawie  przeznaczenia  środków  na  dodatkowe  patrole  na  terenie 
g.Byczyna.  Kończąc  wystąpienie  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Kluczborku  –  Pan 
Wojciech  Augustynek  z  góry  podziękował  za  przyznanie  w/w  środków.  Następnie 
Przewodniczący  Rady zaprosił  zebranych  do  zadawania  pytań.  Jako pierwszy głos  zabrał 
Radny – Jan Romańczyk i zaproponował, że przy ustalaniu dodatkowych patroli na terenie 
gminy  Burmistrz  Byczyny  winien  mieć  znaczący  wpływ  na  organizację  i  przebieg 
omawianych  patroli.  W odpowiedzi  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Kluczborku  –  Pan 
Wojciech Augustynek stwierdził, że Burmistrz Byczyny na pewno będzie miał duży wpływ 
na przedmiotowe patrole. 

Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał  Radny – Sławomir Nędza i zadał pytanie dot. przebiegu rozprawy 
sądowej  w  sprawie  remontu  hali  sportowej  przy  byczyńskim gimnazjum.  Następnie  głos 
zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie w sprawie stopnia zaawansowania prac przy 
budowie  wodociągu  we  wsi  Chudoba  (budynki  zlokalizowane  przy  stacji  kolejowej  ). 
Następnie  Radny  –  Władysław  Buła  zadał  kolejne  pytanie  ,  dlaczego  nic  się  nie  dzieje 
w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Kochłowice. Z kolei Radny 
–  Jan  Romańczyk  zadał  pytanie,  dlaczego  do  dnia  dzisiejszego  byczyński  cmentarz 
komunalny  nie  został  uporządkowany.  Kolejną  poruszoną  sprawą  przez  Radnego  –  Jana 
Romańczyka było zapytanie, dlaczego łącznik - drogowy ul. Brzozowej i Stawowej nie został 
wyremontowany,  mimo  wcześniejszych  zapewnień  Burmistrza  Byczyny  w  tej  sprawie. 
Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała pytanie,  czy prawdą jest,  że w najbliższym czasie 
zostanie  uruchomiony  nowy  etat  koordynatora  sportu  w  tut.  urzędzie  lub  ewentualnie 
w Ośrodku Kultury. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, dlaczego nowobudowana 
droga w stronę grodu, nie ma warstwy odsączającej. Z kolei Radny –Władysław Buła zadał 
pytanie, czy możliwe by było wybudowanie boiska do piłki siatkowej we wsi Kochłowice.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zasad udzielania  i  rozmiaru 
obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze 
w placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę Byczyna ( druk nr 298 ). Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie  omawianego  projektu uchwały.  Na 
wstępie głos Pani Barbara Dereń – V-ce Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych 



i  Zawodowych w Byczynie  i stwierdziła,  że zwiększenie pensum spowoduje skupienie się 
dyrektorów i v-ce dyrektorów placówek oświatowych na zajęciach dydaktycznych. Kończąc 
wypowiedz Pani Barbara Dereń – V-ce Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych 
i Zawodowych w Byczynie  stwierdziła, że jeśli w/w projekt uchwały wejdzie w życie, to 
oczywiście  da sobie  radę.  Następnie  głos zabrał  Pan Artur  Oślizło  –  Dyrektor  Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  w  Byczynie  i  stwierdził,  że  oczywiście  również  podoła  nowym 
obowiązkom.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Anna  Noga  –  Dyrektor  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Roszkowicach  i stwierdziła, że małe szkoły takie jak jej, nie mają etatów 
v-ce dyrektorów  i  w jej  przypadku będzie  bardzo ciężko ale  oczywiście  również podoła 
nowym obowiązkom. Kończąc stwierdziła, że wywiąże się z nowych obowiązków kosztem 
nadgodzin.  Z  kolei  Radny  –  Jan  Romańczyk   stwierdził,  że  jego  skromnym  zdaniem 
dyrektorzy  są  od  zrządzania,  a  nie  od  nauczania.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –Iwona 
Sobania  i  stwierdziła,  że  jest  przeciwna  omawianemu  projektowi  uchwały,  chociażby  ze 
względu na fakt poszukiwania oszczędności tylko i wyłącznie w oświacie. Z kolei Radna – 
Róża Kaniewska stwierdziła, że w ślad za omawianym projektem uchwały winien być kolejny 
projekt  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  uposażenia  dyrektorów  i  v-ce  dyrektorów. 
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że jest to nie możliwe  i przypomniała zebranym 
pensum nauczycieli, dyrektorów i v-ce dyrektorów. Przed głosowaniem na salę obrad przybył 
Radny Adam Radom, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 15 
– osobowym składzie. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała 
przedstawiona  na   druku  nr   298  w  sprawie   zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i  opiekuńczych  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Byczyna ( druk nr 298 ), nie została podjęta przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 1 głos „za ” ,  5 głosów, „ wstrzymujących się „ , 
9 głosów „ przeciw” ).

b)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  kontynuacji w 2013 i 2014 
roku realizacji projektu pn. „ Razem ku przyszłości ”w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 
Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  w  Poddziałaniu  7.1.1  Rozwój 
i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej,  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  ( druk nr 299 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  I  tak,  na  wstępie  głos  zabrała  Pani  Joanna  Myslińska  – 
Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  pokrótce  wytłumaczyła  zebranym  założenia 
omawianego projektu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała 
przedstawiona na druku nr 299  w sprawie kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu 
pn.  „  Razem  ku  przyszłości  ”  w  ramach  Priorytetu  VII,  Działanie  7.1  Rozwój 
i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  w  Poddziałaniu  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie 
aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej,  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ( druk nr 
299 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „ za ” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
i  złożenia  wniosków  o  dofinansowanie  z  programu  priorytowego  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  pn.  „  Dofinansowanie 



przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ( druk  nr 
300 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały. Głos zabrał Radny – Jan Romańczyk i stwierdził, że wg. obowiązujących przepisów 
przyłącze kanalizacyjne winno być wykonane do granicy działki danej nieruchomości, a od 
granicy  każdy  właściciel  na  własny  koszt  wykonuje  przyłącze.  Kontynuując  wypowiedź 
Radny – Jan Romańczyk stwierdził, że w tak trudnej sytuacji finansowej jakiej jest gmina, 
finansowanie przyłączy do każdej  posesji  jest  nie zrozumiałe.  Z kolei  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  w  tej  i  innej  sprawie  zdania  są  podzielone.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że skoro jest to nie zgodne z prawem, to na pewno Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska nie przyznał by na ten cel środków. Ponadto przy realizacji zadania kanalizacji 
Roszkowic  musimy  uzyskać  efekt  ekologiczny,  a  powyższe  program  na  pewno  ułatwi 
uzyskanie  przedmiotowego  efektu.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Róża  Kaniewska 
i  poprosiła  zebranych  o przegłosowanie przedmiotowego projektu uchwały,  chociażby,  ze 
względu na niezbyt dużą zamożność społeczeństwa wsi Roszkowice. Z kolei Radny - Adam 
Radom stwierdził,   że jako mieszkaniec wsi Polanowice osobiście zazdrości mieszkańcom 
wsi  Roszkowice  i  chciałby  aby  przedmiotowy  program  był  również  wcielony  w  życie 
w  pozostałych  miejscowościach.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie  radcy 
prawnemu, czy przedmiotowy program jest zgodny z prawem w przypadku, gdy pozostali 
mieszkańcy naszej gminy nie objęci programem muszą płacić 100% wartości w/w przyłącza. 
Radca Prawny – Pan Zdzisław Pelc odpowiedział , że tak, jest zgodny z prawem. Następnie 
Radna –Iwona Sobania zadała  pytanie,  czy budżet  gminy stać na zaciągnięcie  kredytu  na 
realizacje  w/w  projektu.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  na  dzień 
dzisiejszy  sytuacja  finansowa  gminy  jest  stabilna.  Następnie  Radny  –  Jan  Romańczyk 
stwierdził, że zagłosuje za omawianym projektem uchwały ale pod warunkiem przegotowania 
na następne posiedzenie podobnego projektu uchwały dla pozostałych mieszkańców gminy. 
W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  dziwi  się  takiej  postawie  i  stwierdzeniu 
Radnego, skoro to jego zakład czyli ZGK przed przekształceniem w spółkę, miał obowiązek 
wykonać  wszystkie  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej.  Z  kolei  Radny  –  Jan  Romańczyk 
stwierdził, że mówiąc o przyłączach miał na myśli nowopowstałe. Następnie głos zabrał Pan 
Jerzy Pluta – Sołtys wsi Jakubowice i stwierdził, że dziwi się tym sporom, skoro Roszkowicki 
projekt jest zagrożony i wymaga takich, a nie innych rozwiązań. Następnie Radna – Róża 
Kaniewska stwierdziła,  jak do tej pory mieszkańcy wsi Roszkowice nie zazdrościli  innym 
sołectwom  dotychczas  realizowanych  projektów,  skąd  tak  wielkie  rozgoryczenie  w  tym 
przypadku.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu 
uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr  300 w sprawie przystąpienia do opracowania 
i  złożenia  wniosków  o  dofinansowanie  z  programu  priorytowego  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  pn.  „  Dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ( druk  nr 
300 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 14 głosów „za ”, 1 głos 
„ przeciw ” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
i  złożenia  wniosków  o  dofinansowanie  z  programu  priorytowego  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  pn.  „  Dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego systemu kanalizacyjnego ” ( druk nr 
301). 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   301  w  sprawie 
przystąpienia  do  opracowania  i  złożenia  wniosków  o  dofinansowanie  z  programu 
priorytowego  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Warszawie pn. „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego ” ( druk nr 301), została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 
głosów „za ” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej 
( druk nr  302). Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy w przypadku powołania 
do  życia  w/w  spółdzielni  nie  stworzymy  dodatkowego  pośrednika  w  realizacji  zadania 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził,  że 
nie stworzymy pośrednika, ponieważ przedmiotowa spółdzielnia wejdzie w skład konsorcjum 
z  panem  Janem  Gierasem  i  ZGK  Sp.z.o.o  i  przystąpią  do  przetargu  na  wywóz  śmieci. 
Przewodniczący  Rady  zadał  kolejne  pytanie,  co  się  stanie  z  majątkiem  w/w  spółdzielni 
w przypadku przegranego przetargu. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że absolutnie nie ma 
żadnego  ryzyka  finansowego  ze  strony  gminy.  Następnie  głos  zabrał  Radny –  Sławomir 
Nędza i  zadał pytanie,  czy przypadku wygranego przetargu omawiana spółdzielnia  będzie 
w  stanie  ogarnąć  całą  tematykę  związaną  z  wywozem  śmieci.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że  tak.  Ponadto  omawiana  spółdzielnia  zajmować  się  będzie 
konfekcjonowaniem śmieci,  nawiasem mówiąc  jest  to  bardzo  popłatne  zajęcie.  Następnie 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, jaki procent mieszkańców złożyło deklaracje w sprawie 
podatku śmieciowego. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że ok. 50% .     Następnie Radna – 
Iwona  Sobania  dopowiedziała,  że  powołanie  w/w spółdzielni  przyczyni  się  do  powstania 
konsorcjum, które następnie  przystąpi  do przetargu na wywóz śmieci.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że tak.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 
projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 302 w sprawie  założenia spółdzielni 
socjalnej ( druk nr  302),  została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 13 
głosów „za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”, 1 głos, „ przeciw ” ).

f ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  303).  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 304 ). 
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  stwierdził,  że  na 
początku były już przekazane środki na schronisko zwierząt. W odpowiedzi Skarbnik Gminy 
stwierdziła,  że  tak,  chodzi  o  te  same  środki  które  wg.  nowej  klasyfikacji  muszą  być 
przeksięgowane z jednego konta na inne konto. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  303 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 – 2025 
została  podjęta  przez  Radnych,  zwykłą  większością  głosów  (  12  głosów  „  za”,  2  głosy 
„wstrzymujące się” , 1 głos „ przeciw”).

g) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 304 ).  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 
304 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów  ( 12 głosów „za ”, 3 głosy „ wstrzymujące się ” ).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonych 
w obrębie wsi Polanowice na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Byczyna ( druk nr 305). 
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  305  w  sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego 
na nieruchomości położonych w obrębie wsi Polanowice na rzecz jednostki organizacyjnej 
Gminy Byczyna ( druk nr 305) została podjęta przez Radnych, jednogłośnie  ( 15 głosów 
„za ” ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  gospodarowania 
nieruchomościami  (  druk   nr  306  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował 
zebranym, że na posiedzeniu Komisji Oświaty zgłosił wniosek formalny  w sprawie zmiany 
zapisu zawartego w § 2 ust.2. Mianowicie, zmianie ulega kwota z 1.000.000,00 zł na kwotę : 
100.000,00 zł oraz areał z 3 ha na 0,20 ha. Przedmiotowy wniosek został przez członków 
Komisji Oświatowej  przegłosowany pozytywnie.  Kontynuując wypowiedz Przewodniczący 
Rady stwierdził, że powodem takiej zmiany jest wcześniejsza – niefortunna sprzedaż budynku 
byłego ZEC-u. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest jak najbardziej, za taką zmianą. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania wniosku formalnego. Wniosek 
formalny  Przewodniczącego  Rady,  został  zwykłą  większością  głosów  pozytywnie 
przegłosowany  przez  Radnych   (  8  głosów  „  za  ”,  5  głosów  „  wstrzymujących 
się  ”,  2  głosy  „  przeciw  ”  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego projektu uchwały z wcześniej  przegłosowanym wnioskiem Przewodniczącego 
Rady.Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  306  w  sprawie  zasad  gospodarowania 
nieruchomościami  z  wcześniej  przegłosowanym  wnioskiem formalnym  Przewodniczącego 
Rady , została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 8 głosów „za ” , 6 głosów 
„ wstrzymujących się ”,  1 głos „  przeciw ”).

j)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zasad wynajmowania  lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna ( druk nr 307 ).  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 307 w sprawie  zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna ( druk nr 307 ), została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

Ad  8.  Działalność  sportowo  –  turystyczna  w  g.  Byczyna,  wykorzystanie  obiektów  – 
przygotowanie do sezonu wakacyjnego została przez Radnych zaakceptowana.  

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



Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie Radnego - Sławomira 
Nędzy dot. przebiegu rozprawy sądowej w sprawie remontu hali sportowej przy byczyńskim 
gimnazjum.  I  tak,  przedmiotowa  rozprawa  utknęła  w  martwym  punkcie,  ponieważ 
Wykonawca  przedmiotowego  obiektu  do  dnia  dzisiejszego  nie  wpłacił  należnej  kwoty 
tytułem dok. technicznej Burmistrz Byczyny kończąc wypowiedz na przedmiotowe zapytanie 
stwierdził,  że  w  ostatnim  czasie  złożył  zapytanie  do  sądu,  czy  gmina  nie  może  wpłacić 
należnej kwoty w wys. 60 tys.zł. za Wykonawcę,  po to by omawiana sprawa nabrała biegu. 
W chwili  obecnej  oczekuje na odpowiedz w przedmiotowej  sprawie.  Następnie  Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział  na  zapytanie  dot.  budowy  wodociągu  we  wsi  Chudoba.  I  tak, 
w przedmiotowej  sprawie  zostanie  złożone  zapytanie  do  ZGK Sp.z.o.o  w Byczynie  i  po 
uzyskaniu  odpowiedzi  zostanie  udzielona  odpowiedź  w  w/w  sprawie.  Odnośnie  budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Kochłowice, to na razie nie będzie to możliwe, 
ze względu na nie wyrażenie zgody mieszkańców wsi Kochłowice na badania geologiczne. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  przedmiotowe  badania  są  niezbędnym 
warunkiem przystąpienia do omawianego programu.  W sprawie zapytania  Radnego - Jana 
Romańczyka w sprawie uporządkowania byczyńskiego cmentarza komunalnego. Burmistrz 
Byczyny odpowiedział, że w tym przypadku w grę nie wchodzi żadna prowizorka ze względu 
na zabytkowy charakter obiektu. Przedmiotowy cmentarz porządkowany będzie na bieżąco, 
w miarę  posiadanych  środków.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział  na  zapytanie 
Radnej  –  Iwony  Sabani.  I  tak,  nowo  uruchamiany  etat  nie  będzie  koordynatorem, 
a  instruktorem  ds.  sportu.  Uruchomienie  w/w  etatu  podyktowane  jest  pilną  potrzebą 
zabezpieczenia kadrowego w postaci trenera drużyn LZS-ów na terenie g.Byczyna. Z kolei 
Radna  –  Iwona  Sobania  doprecyzowała  pytanie,  czy  będzie  to  nowouruchomiony  etat. 
W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny odpowiedział,  że  tak.  W sprawie wadliwie  budowanej 
drogi  na  gród,  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  sprawdzi  zgłaszane  zagadnienie  dot. 
podbudowy omawianej  drogi.  Następnie  Z-ca Burmistrza  odpowiedziała  na zapytanie  dot. 
budowy  boiska  do  piłki  siatkowej  we  wsi  Kochłowice.  I  tak,  przedmiotowa  inwestycja 
możliwa  będzie  do  realizacji,  pod  warunkiem  wykonania  odpowiedniego  projektu 
budowlanego, po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę i oczywiście po pozytywnej 
opinii mieszkańców wsi Kochłowice. 

Ad. 10.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie Radny - Władysław Buła zadał pytanie, czy prace geodezyjne we wsi Kochłowice 
zostały  już  uruchomione  pod  kątem  zarurowania  przydrożnych  rowów.  W  odpowiedzi 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  tak.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania,  zadała  kolejne 
pytanie, czy nowy instruktor sportu będzie się zajmować trenowaniem okolicznych LZS- ów. 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  tak.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił 
o  wyjaśnienie  sprawy bezpańskich  psów we wsi  Jakubowice.  W odpowiedzi  Komendant 
Posterunku Policji w Byczynie – Pan Dariusz Radosz stwierdził, że nie bardzo zna sprawę ale 
do następnego posiedzenia  Wysokiej  Rady zapozna się wnikliwie  z w/w sprawą i  udzieli 
wyczerpującej odpowiedzi. Z kolei sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta po raz kolejny 
przypomniał  zebranym  przebieg  w/w  interwencji  byczyńskiej  policji  w  przedmiotowej 
sprawie. Następnie sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, że Przewodniczący 
Rady  obniżając  Burmistrzowi  Byczyny  kompetencje  w  zakresie  wartości  sprzedawanych 
nieruchomości strzelił sam sobie w pietę.   Powodem takiego stwierdzenia jest następujący 



fakt,  że  poprzez  takie  działania  zmniejszana  została  odpowiedzialność  i  kompetencja 
Burmistrza  Byczyny.  Na  koniec  sołtys  wsi  Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta  podziękował 
wszystkim  osobom,  które  w  jakikolwiek  sposób  przyczyniły  się  do  organizacji   Święta 
Ludowego i 70 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach. Następnie 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy polanowicki pałac został już przejęty. Kontynuując 
wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w obiekt zostanie przejęty - odpłatnie od 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku w momencie podpisania  stosownego porozumienia 
z  Wojewodą  Opolskim  w  sprawie  przyznania  środków  na  remont  mieszkań.  Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w chwili obecnej bardzo mocno przecieka dach nad byłą 
biblioteką.  W  przypadku  nie  dokonania  w/w  remontu  w  trybie  natychmiastowym  przez 
Starostwo Powiatowe w Kluczborku, wartość przedmiotowej nieruchomości planowanej do 
przejęcia  będzie  musiała  być  w  dość  znaczący  sposób  obniżona.  Następnie  głos  zabrał 
Sekretarz  Gminy  i  stwierdził,  że  stosowne  uchwały  ze  strony  Starostwa  Powiatowego 
w Kluczborku i Wysokiej Rady z bonifikatą w wys. 46% zostały już podjęte w tym zakresie. 
Kontynuując  wypowiedz  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  sprzedawca  czyli  Starostwo 
Powiatowe w Kluczborku  nie będzie remontować  w/w obiektu, mając zapewnienie przejęcia 
przedmiotowego obiektu do końca czerwca br. Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował 
zebranym, że spółka pn. „Lokalny Fundusz Pożyczkowy - Samorządowa Byczyna” została 
powołana do życia. Kontynuując wypowiedz Sekretarz Gminy stwierdził, że  takich spółek 
jest już pięć, a woj. opolskim tylko dwie. Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku 
uruchomione  będą  środki  pożyczkowe  na  bieżącą  działalność  omawianego  funduszu. 
Następnie  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  w  przypadku  naszej  gminy  będzie  to  ok.  20 
pożyczek w kwocie  do 25 tys. euro z bardzo korzystną formą oprocentowania i długotrwałym 
okresem  spłaty.  Następnie  Sekretarz  Gminy  powrócił  do  wypowiedzi  Radnego  –  Jana 
Romańczyka w sprawie zbyt niskich nakładów na drogi powiatowe w gminie Byczyna. I tak, 
Sekretarz  Gminy  zakomunikował  zebranym,  że  jest  w  posiadaniu  bardzo  szczegółowej 
informacji  opracowanej  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Kluczborku  na  temat 
poniesionych  nakładów  inwestycyjnych  i  remontowych  na  drogi  powiatowe  na  terenie 
g.Byczyna w ostatnim czasie. Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że na 
utrzymanie dróg i obiektów drogowych na terenie g.Byczyna w okresie od 2007r do 2012r. 
została  wydana  kwota  -  4.400.000,00  zł.,  co  daje  kwotę  ok.  700.000,00  zł  w skali  roku. 
Kontynuując wypowiedz Sekretarz Gminy stwierdził,  że z wszystkimi remontami ( w tym 
remonty masą na gorąco i remonty paczerem ) włącznie na terenie g.Byczyna w w/w okresie 
została  wydana  kwota  w  wys.  5.350.000,00  zł.  Kończąc  wypowiedz  Sekretarz  Gminy 
stwierdził, że reasumując powyższe fakty, wydatki na drogi powiatowe na terenie g.Byczyna 
nie są tak małe, jak by się to wydawało. Następnie Sekretarz Gminy  dodał, że na ostatnim 
posiedzeniu Zarządu Powiatu  zgłosił potrzebę przygotowania dok. technicznej remontu drogi 
powiatowej o przebiegu Byczyna – Łubnice. Na koniec Sekretarz Gminy dodał, że w w/w 
sprawie  Burmistrz  Byczyny  rozmawiał  również  z  Wojtem  Gminy  Łubnice.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady stwierdził, że takie 700 tys.zł na 470 km dróg powiatowych, nie daje 
tak  oszałamiającej  kwoty.  W  odpowiedzi  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  w/w  środki 
wydatkowane  były  na  drogi  powiatowe  położone  na  terenie  g.Byczyna  tj.  90  km  dróg. 
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził,  że Powiat Kluczborki wyremontował drogi do 
Janówki  i  Skałąg  ale  w  obu  przypadkach  jest  jeden  mankament,  polegający  na  wybiciu 
nadbrzeży.  W przypadku  nie  usunięcia  w/w wad w najbliższym czasie  obie  drogi  ulegną 
zniszczeniu.  Kolejną  poruszoną  sprawą  przez  Przewodniczącego  Rady  była  sprawa 



przeprowadzonych  odkrzaczeń  przez  Starostwo  Powiatowe.  Po  przedmiotowym  zadaniu 
pozostały nie wykopane korzenie, które w następstwie będą zarastać. Następnie głos zabrał 
Radny –Adam Radom i  stwierdził,  że  w/w pobocza  są  niszczone  i  będą,  ze  względu  na 
transport  pojazdów ponad  normatywnych.  Powodem takiego  stanu  rzeczy  jest  lokalizacja 
wagi w m.Byczyna do ważenia pojazdów. Następnie Radny –Adam Radom powrócił do pkt. 
8  tj.Działalność  sportowo  –  turystyczna  w  g.  Byczyna,  wykorzystanie  obiektów  – 
przygotowanie do sezonu wakacyjnego. Mianowicie, Radny – Adam Radom stwierdził,  że 
powinniśmy do omawianego pkt. powrócić i w następstwie przedyskutować. W odpowiedzi 
Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższy temat było bardzo wnikliwie analizowany na 
posiedzeniu Komisji Oświaty. Z kolei Radny - Adam Radom stwierdził, że w/w pkt.8 winien 
być  przedyskutowany i  przeanalizowany,  ponieważ wiąże  się  bardzo ściśle  z  zapytaniem 
Radnej  –Iwony  Sobani  w  zakresie  uruchomienia  nowego  etatu  tj.  instruktora  ds.sportu. 
Kontynuując wypowiedz Radny –Adam Radom po szczegółowej analizie  przedmiotowych 
danych stwierdził,  że powołanie nowego etatu jest nader potrzebne, ze względu na bardzo 
duże  zainteresowanie  młodzieży  z  terenu  g.Byczyna   istniejącymi  obiektami  sportowymi. 
Powołanie nowego etatu w postaci instruktora ds. sportu pozwoli na przeprowadzanie zajęć 
na w/w obiektach w sposób zorganizowany i pod nadzorem i na pewno przełoży się to na 
efekty.  
     
Ad. 11. Komunikaty.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i zakomunikował zebranym, że na naszym terenie 
będą prowadzone badania w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedstawiciele firm będą się zgłaszać do sołtysów celem 
udostępniana terenów do badań. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że  w niektórych 
sytuacjach, to tak prawdę mówiąc, to nie wie co ma robić. Odnośnie reformy oświaty były 
ustalone pewne kierunki, w momencie przedstawienia konkretnej propozycji  w w/w sprawie, 
przedmiotowe rozwiązanie  jest  torpedowane.  Kontynuując wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że w myśl  wcześniejszych ustaleń został  wybrany IV wariant reformy systemu 
oświaty ale  w dniu dzisiejszym większość z  Radnych  nie  chce w/w wariantu realizować, 
a środków na oświatę w obecnej formie zabraknie w listopadzie br. i  co dalej? Następnie 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że w każdym budżecie gminy wydatki bieżące nie mogą być 
większe od dochodów. Ponadto na każdej sesji zgłaszane są wnioski dot. remontu lub budowy 
dróg, z czego, skoro nawet przy uchwale podatkowej Wysoka Rada nie była za podwyżką 
podatków. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie widzi możliwości zaoszczędzenia 
na  funkcjonowaniu  tut.  urzędu  i  jednostek  pomocniczych,  ze  względu  na  wcześniej 
poczynione oszczędności. Następnie głos zabrał Radny – Robert Świerczek  i zadał pytanie, 
czy  utworzenie  kostowskiego  gimnazjum  rozwiąże  problemy  byczyńskiego  gimnazjum. 
Kontynuując wypowiedz Radny –Robert Świerczek stwierdził, że przedmiotowe rozwiązanie 
nie  jest  dobre,  ponieważ  w  następnej  kolejności  zrobią  to  Biskupice  i  inni  i  co  wtedy. 
W konsekwencji takich działań nie utrzyma się byczyńskie gimnazjum i co Pan Burmistrz 
zrobi  wtedy  z  obiektem.  Kończąc  wypowiedź  Radny  –Robert  Świerczek  stwierdził,  że 
nowym roku szkolnym w byczyńskim gimnazjum będzie tylko 77 uczniów. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie bardzo rozumie o co Panu Radnemu chodzi, skoro sam 
przeniósł swoje dziecko do kluczborskiego gimnazjum. Propozycja utworzenia kostowskiego 
gimnazjum jest rozwiązaniem alternatywnym, ponieważ w takim przypadku, nasi nauczyciele 



nie  koniecznie  zgodnie  z  Kartą  Nauczyciela  będą  mieli  prace  i  w  przedmiotowym 
rozwiązaniu nie ma nic zdrożnego. Następnie głos zabrał Radny –Adam Radom i stwierdził, 
że  w  trakcie  wystąpienia  Burmistrza  Byczyny  poczuł  się  jak  jego  podwładny,  jakby nie 
wykonał polecenia służbowego, a nawet wręcz zakrzyczany. I tak, Burmistrz Byczyny jest 
organem  wykonawczym,  a  Wysoka  Rada  organem  uchwałodawczym  i  tak  to  wygląda 
w praktyce.  Następnie  Radny  –Adam Radom stwierdził,  że  możemy  różnić  się  w wielu 
sprawach  ale  mimo  wszystko  winniśmy  szukać  uniwersalnych  rozwiązań  i  dyskutować. 
Z kolei Z-ca Burmistrza stwierdziła,  że na wcześniejszych spotkaniach wybrany został  IV 
wariant  reformy oświaty i  nie za bardzo rozumie braku konsekwencji  Radnych wcześniej 
nakreślonych  rozwiązań.  Następnie  Radny  –Adam  Radom  zadał  pytanie,  czy  wg.  Pani 
Burmistrz  współpraca  polega  na  akceptacji  materiałów  przedłożonych  przez  organ 
wykonawczy.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  przed  posiedzeniem 
Wysokiej Rady, nikt nie próbował przedyskutować z Radnymi omawianego projektu uchwały 
w  sprawie  podniesienia  pensum  dla  dyrektorów.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  został 
przedłożony i w tym przypadku nie uzyskał aprobaty Radnych. Widocznie w tym przypadku 
mamy  odmienne  zdanie  na  ten  temat.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –Iwona  Sobania 
stwierdziła, że nie rozumie toku myślenia Burmistrza Byczyny. Mianowicie, z jednej strony 
obcina, z drugiej strony uruchamia się nowy etat, chyba nie tędy droga. Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że to Radni domagali  się wzmocnienia sportu, więc on też nie bardzo rozumie 
wypowiedzi Pani Radnej. Następnie Burmistrz Byczyny dopowiedział, że uruchomienie w/w 
etatu  spowoduje  właściwą  opiekę  nad  obiektami  sportowymi  zlokalizowanymi  na  terenie 
g.Byczyna.  Z kolei Skarbnik Gminy zaapelowała do sołtysów aby każdy zakup uzgadniali 
z koordynatorem z ramienia gminy i w następstwie wypisywali na każdy zakup zlecenie. Na 
koniec  Skarbnik  Gminy  poprosiła  sołtysów  o  kupowanie  paliwa  tylko  i  wyłącznie 
w Kochłowicach, ponieważ jest to firma wyłoniona w przetargu. Następnie Przewodniczący 
Rady zakomunikował zebranym ,że w najbliższym czasie odbędzie się  spotkanie w sprawie 
zharmonizowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu g.Byczyna.   

Ad. 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXV sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe ( 1 kaseta ) 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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