
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XXXVI/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 20.06.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  15 55  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  XXXVI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  – 
Grzegorz Kapica,  który przywitał,  Radną Powiatową – Panią Wiolettę  Kardas, Burmistrza 
Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, Z-cę Burmistrza – Panią Ewę Bartosiewicz,  Skarbnika 
Gminy – Panią Wiesławę Różewską, Z-cę Skarbnika – Panią Katarzynę Wilczyńską, Panią 
Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,  Radcę  Prawnego  –  Pana 
Zdzisława  Pelca,  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. Nikt nie zaproponował zmian. Porządek obrad 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  XXXV sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2012 rok wraz
               ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (druk nr 308 ),
              - zapoznanie z zarządzeniem nr 29/2013 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2013r.
               w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2012r.,
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
               Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r.,
               - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
               wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012r.
           b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium 
               z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012r. ( druk nr 309 ),
               - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
              przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
              Burmistrzowi Byczyny absolutorium.



           c) wyrażenia woli udziału Gminy Byczyna w procesie przygotowania płaszczyzny 
               współpracy w ramach tworzonego obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork
               - Namysłów – Olesno ( druk nr 310 ),
           d) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 311 ),
           e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 312 ),
           f) zmiany uchwały ( druk nr 313 ), 
           g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
             ( druk nr   314 ),
          h) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  315 ),
          i) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których 
             właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad 
             korzystania z tych przystanków ( druk 316 ),
          j) szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu
              urodzenia dziecka ( druk nr 317 ).
     7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     9. Wolne wnioski i zapytania.
   10. Komunikaty.
   11. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodnicząca 
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 XXXV sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  głos  zabrał  Radna  –  Iwona  Sobania  i  zadała  pytanie,  czy  możliwe  byłoby 
dofinansowanie  w  wys.  2  tys.zł  remontu  drogi  powiatowej  biegnącej  przez  Wojsławice. 
Przedmiotowa  droga  doznała  bardzo  poważnego  uszczerbku  podczas  ostatnich  opadów 
atmosferycznych.  Kontynuując  wypowiedz  Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  bez 
pomocy z zewnątrz wieś Wojsławice nie poradzi sobie sama z tym problemem. Następnie 
Radna –Iwona Sobania poprosiła o pilną interwencję w sprawie remontu drogi powiatowej 
o przebiegu Nasale – Pogorzałka. W/w droga jest w bardzo złym stanie technicznym i stwarza 
bardzo poważne zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na koniec Radna –
Iwona Sobania powróciła do nie załatwionej sprawy Pana z Pogorzałki. I tak, przedmiotowa 
sprawa dot. systematycznych podtopień jego zabudowań i wypadałoby  w końcu w/w sprawę 



definitywnie załatwić. Następnie Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie, na jakim etapie jest 
sprawa przetargu na wywóz nieczystości. Powodem przedmiotowego zapytania jest fakt, że 
obecne firmy systematycznie zbierają swoje kubły i co dalej.  Co się stanie, kiedy z dniem 
01.07. br. nie zostanie wyłoniona firma w w/w zakresie. Następnie Radny –Leszek Śnieżek 
zadał kolejne pytanie, z jakiego powodu środki przeznaczone na remont dachu  Publicznego 
Przedszkola w Dobiercicach zostały przesunięte na remont dachu Publicznego Przedszkola 
w  Byczynie.  Na  koniec  Radny  –  Leszek  Śnieżek  poprosił  Burmistrza  Byczyny  o  pilną 
interwencję, w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej o przebiegu Pauszowice 
– Dobiercicie.  Z kolei Radny – Sławomir Nędza zadał pytanie, w jakim czasie w sołectwach 
które przekazały środki na remonty dróg, odbędą się te remonty.  Następnie Radna – Róża 
Kaniewska zadała pytanie, na jakim etapie jest sprawa budowy kanalizacji sanitarnej we wsi 
Roszkowice.  W wyniku prowadzenia  przedmiotowych  prac na  boisku sportowym we wsi 
Roszkowice składowany był  gruz i do dnia dzisiejszego nie został  uprzątnięty.  Na koniec 
Radna – Róża  Kaniewska zadała  pytanie,  czy właściciele  roszkowickiego  pałacu  w jakiś 
sposób  określili  się  w  zakresie  prac  remontowych  na  w/w  obiekcie.  W  przypadku  nie 
wykonania bieżących prac remontowych, omawiany obiekt podzieli los podobnych obiektów. 
Następnie  głos  zabrał  sołtys  wsi  Jaśkowice  –  Pan Jerzy  Dworak  i  stwierdził,  że  we wsi 
Jaśkowice są dwa odcinki dróg zaledwie po 50m wymagające natychmiastowego remontu. 
Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, na jakim etapie jest rozprawa sądowa dot. hali 
sportowej przy byczyńskim gimnazjum. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy 
Burmistrz  Byczyny  rozważa  możliwość  ewentualnego  przejęcie  byłego  budynku  ZEC-u, 
w zamian za nie uregulowane płatności wobec gminy. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (druk nr 308 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem 
z  wykonania  budżetu  gminy za  2012 rok (druk  nr  184 ),  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Byczyna  za  2012r.(  druk  nr  309  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałę Nr 221/2013 w Opolu, z dnia 21 maja  2013r. 
w  sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2012r.  I  tak,  Regionalna  Izba 
Obrachunkowa  w  Opolu  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  Burmistrza  Byczyny 
z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012r. Następnie Przewodniczący Rady poprosił 
Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  – Jacek Kulisiński  o  odczytanie  Uchwały Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Byczynie z dnia 08.05.2013r. w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium  Burmistrzowi  Byczyny  –  Panu  Ryszardowi  Grünerowi  za  2012r.  Z  treści 
odczytanej  Uchwały Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi 
Byczyny za 2012 rok, wynikało w sposób jednoznaczny, ze Komisja Rewizyjna pozytywnie 
oceniła  wykonanie  budżetu  za  2012  rok.  Następnie  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej 
odczytał,  że  Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie  (  5 głosów „ za ”  ) 
wnioskowała  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Byczyny  za  2012  rok.  Następnie 



Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 309 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny – 
Panu Ryszardowi Grünerowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012r., została 
podjęta przez Radnych  jednogłośnie  ( 14 głosów „ za ” ). Na koniec głos zabrał Burmistrz 
Byczyny i podziękował Wysokiej  Radzie za przyjęcie  budżetu za 2012r. i  za jednogłośne 
udzielenie absolutorium.

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy 
Byczyna w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonego obszaru 
funkcjonalnego  Kluczbork  Kluczbork  -  Namysłów  –  Olesno  (  druk  nr  310  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie  omawianego  projektu uchwały.  Na 
wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  stwierdził,  że  w/w program skierowany jest  na 
rozwiązywanie problemów północnego regionu Opolszczyzny ( bardziej zaniedbanego przez 
stolicę  województwa).  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 310 w sprawie wyrażenia 
woli udziału Gminy Byczyna w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach 
tworzonego  obszaru  funkcjonalnego  Kluczbork  Kluczbork-  Namysłów  –  Olesno,  została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 311 ). 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 311 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 
Gminy Byczyna ( druk nr 311 ),  została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„za ” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 312 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Jako  pierwszy  głos  zabrał  Burmistrz 
Byczyny i stwierdził, że g.Byczyna nie musi ale bardziej chce przystąpić do w/w pomocy. 
Powodem  takiego,  a  nie  innego  stwierdzenia  jest  następujący  fakt.  I  tak,  w  przypadku 
biernego  oczekiwania  w  kwestii  remontu  dróg  powiatowych  za  wiele  nie  osiągniemy, 
ponieważ powiat ma problemy finansowe. W przypadku uczestnictwa we współfinansowaniu, 
będziemy mieli większy wpływ na zakres prac remontowych w/w odcinka drogi. Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Uchwała 
przedstawiona  na  druku  nr  312  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu 
Kluczborskiego, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 313 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  krótkie  objaśnienie  omawianego  projektu 
uchwały. I tak, Skarbnik Gminy stwierdziła, że udało się zaoszczędzić kwotę 100 tys.zł na 
realizacji zadania dot. budowy drogi w stronę grodu, w związku z powyższym przedmiotowe 
środki  przeniesione  zostały na inne zadanie  inwestycyjne  dot.  remontu  murów obronnych 



w ramach tego samego kredytu i oczywiście zgody Wysokiej Rady. Z kolei Radna – Iwona 
Sobania stwierdziła, że w/w kredyt zaciągany był w trzy miesiące po uchwaleniu budżetu. 
W związku z powyższym Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że będzie głosować przecie tej 
uchwale, ponieważ przedmiotowy kredyt  mógł być ujęty w planowym budżecie na 2012r. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 313 w sprawie zmiany uchwały  została podjęta przez 
Radnych zwykłą większością głosów  ( 13 głosów „za ”, 1 głos „ przeciw ” ).

g ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  314).  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 315 ). 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013 –  2025.,  jak 
również  zmiany  w  budżecie  gminy  na  2013r.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił 
zebranych do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Radny – Leszek Śnieżek 
zadał  pytanie,  dlaczego  środki  remontowe  dot.  remontu  dachu  zostały  przeniesione 
z Dobiercic na Byczynę. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że powyższe przesunięcie nastąpiło 
na wniosek Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie. Z kolei Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że wieś Dobiercie ma duże problemy związane z utrzymaniem obiektu świetlicy 
i przedszkola, ze względu na zbyt wysokie koszty ogrzewania w/w obiektu. Następnie Radny 
–Leszek Śnieżek stwierdził, że w/w obiekt jest majątkiem gminy i to właśnie gmina winna się 
o  niego  troszczyć.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  Pani  Dyrektor 
Publicznego  Przedszkola  w Byczynie  ma  swój  budżet  i  w  ramach  posiadanych  środków 
winna przeprowadzić omawiany remont. Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, co 
jest  ważniejsze,  zakup  trzeciego  auta  strażackiego  dla  OSP  Roszkowice,  czy  remont 
przedmiotowego dachu. W następstwie Radna – Iwona Sobania złożyła  wniosek formalny 
dot. wykreślenia zakupu samochodu strażackiego dla OSP Roszkowice w kwocie 10 tys.zł. 
W odpowiedzi Radca Prawny – Pan Zdzisław Pelc stwierdził, że przedmiotowy wniosek nie 
może  mieć  miejsca.  Powodem  takiego  stwierdzenia  jest  następujący  fakt,  że  zmiany 
w budżecie gminy na dany rok leżą w gestii Burmistrza, a Wysoka Rada przyjmuje, bądź nie 
proponowane zmiany w budżecie gminy na dany rok. W następstwie Radna- Iwona Sobania 
poruszyła kolejną sprawę dot. budowy boiska sportowego przy PSP Roszkowice za kwotę 
400  tys.zł.  Kontynuując  wypowiedz  Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  w  PSP 
Roszkowice  ma  tendencję  spadkową  w  zakresie  ilości  zgłaszanych  dzieci  Kończąc 
wypowiedz Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że przedmiotowa inwestycja jest bezzasadna, 
robiona  na  siłę,  bez  jakiejkolwiek  logiki  w zakresie  reformy systemu  oświaty  na  terenie 
naszej gminy. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że są to środki znaczone na konkretny 
cel tj. na naukę języka mniejszości – niemieckiego. Kończąc wypowiedź Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  nie  widzi  możliwości  wydatkowania  w/w  środków  na  inny  cel.  Następnie 
Radna – Róża  Kaniewska podzieliła  pogląd  Burmistrza  Byczyny w zakresie  poruszanych 
spraw. Z kolei  Radny –Jacek Kulisiński stwierdził,  że nawet w przypadku likwidacji  PSP 
Roszkowice  w/w  obiekt  pozostanie  i  nadal  będzie  własnością  lokalnej  społeczności 
w zakresie krzewienia kultury fizycznej. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził,  że na 
szkoły mniejszościowe to   środki  są,  a na polskie  nie,  dlaczego tak jest  – nie rozumiem. 
W tym  momencie  Radna  –  Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że  w  Roszkowicach,  wszystkie 
dzieci  są polskie,  bez względu na pochodzenie spornych środków. Z kolei  Radna –Iwona 
Sobania stwierdziła, że rodzice podpisując deklaracje zgodzili się na krzewienie i wspieranie 
kultury niemieckiej. Następnie głos zabrał sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i zadał 
pytanie,  dlaczego co miesiąc czynione są zmiany w budżecie gminy.  Następnie sołtys wsi 
Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta   zadał  kolejne  pytanie,  czy  w  PSP  Roszkowice  nie  ma 



poważniejszych wydatków od budowy boiska sportowego. Kontynuując wypowiedz  sołtys 
wsi  Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  na  jaki  cel  Ośrodek  Kultury  chce 
przeznaczyć  zaplanowane 50 tys.zł.  w omawianych zmianach budżetowych  na dany rok . 
W  odpowiedzi  Pani  Iwona  Sarnowska  –  Dyrektor  Ośrodka  Kultury  w  Byczynie 
odpowiedziała  że na dokończenie remontu toalet i basenu. Kończąc wypowiedz Pani Iwona 
Sarnowska – Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie stwierdziła, że przedmiotowe remonty 
były  niedoszacowanie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 314 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 – 2025 została podjęta przez 
Radnych, zwykłą większością głosów ( 10 głosów „ za”, 2 głosy „wstrzymujące się” , 2 głosy 
„ przeciw”).

h) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 315 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
315 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
zwykłą  większością  głosów  (  10 głosów „za  ”,  2  głosy „  wstrzymujące  się  ”  ,  2  głosy 
„ przeciw „ ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna,  których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina  Byczyna  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  przystanków  (  druk  316  ) 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  na  wszystkich  komisjach 
zgłaszana była zmiana dot. załącznika nr 2 w pkt.3 Mianowicie , omawiany pkt. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie : „ warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody Gminy 
Byczyna  na  korzystanie  z  przystanków  uzyskanej  w  Urzędzie  Miejskim  w  Byczynie” 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  w/w  wniosku  formalnego 
Wniosek formalny dot.  załącznika nr 2 w pkt.3 Mianowicie ,  omawiany pkt. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie : „ warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody Gminy 
Byczyna na korzystanie z przystanków uzyskanej w Urzędzie Miejskim w Byczynie”, został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ). Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały z wcześniej przegłosowana zmianą. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  316  w  sprawie   określenia  przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna,  których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka ( druk nr 317 ). Następnie 
Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym , że na wszystkich posiedzeniach komisji 
zgłaszane  były  trzy wnioski formalne  o następującej  treści  :  zobowiązuje  się  Burmistrza 
Byczyny do corocznego składania sprawozdania z realizacji uchwały”,  „ uchwała wchodzi 
w życie z dniem 01.01.2014r.”, § 3.1 otrzymuje następujące brzmienie : „ Wniosek o wypłatę 
świadczenia składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w terminie 4 miesięcy od 
dnia  urodzenia  dziecka.  W/w  wnioski  stały  się  wnioskami  formalnymi  i  zostały 
przegłosowane  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  13  głosów  „  za  „  ,  1  głos 
„ wstrzymujący się „) Z kolei Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że nie widzi zasadności 



podejmowania  przedmiotowego  projektu  uchwały,  jest  to  kolejne  rozdawnictwo  środków 
z  niedopiętego  budżetu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego projektu uchwały z wcześniej przegłosowanymi trzema wnioskami formalnymi. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  317  w  sprawie  szczegółowych  zasad  udzielania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka  , została podjęta przez 
Radnych  zwykłą  większością  głosów   (  11  głosów „  za  ”,  2  głosy „  przeciw ”,  1  głos 
„ wstrzymujący się „ ).

Ad.7.  Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przyjęte  przez 
Radnych jednogłosie ( 14 głosów „za ” ).
    
Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził,  że większość interpelacji odnośnie 
remontu,  modernizacji  dróg  dot.dróg   powiatowych.  W  przedmiotowej  sprawie  zostanie 
przygotowane  stosowne  pismo  do  Starostwa  Powiatowego  w  Kluczborku  w  sprawie 
przeprowadzenia  remontu  dróg  powiatowych  na  terenie  g.Byczyna.  Następnie  Burmistrz 
Byczyny wypowiedział się na temat remontu dróg gminnych. I tak, na pewno wszystkie drogi 
gminne nie będą wyremontowane, ze względu na zbyt ubogi budżet w tym zakresie. Odnośnie 
sprawy Pana z Pogorzałki Burmistrz Byczyny przyznał, ze sprawa rzeczywiście ciągnie się 
zbyt  długo  ale   realizacja  przedmiotowego  zagadnienia  powiązana  jest  z  problemem 
powołaniem nowego Zarządu Spółki Wodnej. Następnie Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że 
takie  i  podobne  sprawy  zostaną  w  najbliższym  czasie  zlecone  przez  tut.  urząd  firmie 
z zewnątrz, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków. Następnie Burmistrz Byczyny 
wypowiedział w sprawie uprzątania kubłów na śmieci z terenu g.Byczyna. I tak, nie kto inny 
ale sami mieszkańcy wyrazili zgodę na taki stan rzeczy, podpisując stosowną zgodę w tym 
zakresie.  W  sprawie  przetargu  dot.  wywozu  nieczystości  stałych  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że I przetarg został  unieważniony ze względu na zbyt  wysoką kwotę ofertową. 
Kolejny  przetarg  został  ponownie  ogłoszony  i  w  chwili  obecnej  oczekujemy  na  jego 
rozstrzygnięcie. Odnośnie gruzu na boisku w Roszkowicach Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
poprzednia firma która realizowała budowę kanalizacji sanitarnej została postawiona w stan 
upadłości  i  niestety  nie  wykona  w/w  przedsięwzięcia,  być  może  uda  się  powyższe 
przedsięwzięcie  zrealizować  w  ramach  ubezpieczenia  w/w  firmy  w  zakresie 
odpowiedzialności cywilnej.  W sprawie remontu dwóch odcinków dróg we wsi Jaśkowice 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  przedmiotowe  szkody  uczynił  ZGK  Sp.  z.o.o. 
w  Byczynie,  w  związku  powyższym  w/w  zakład  winien  naprawić  wyrządzone  szkody. 
Odnośnie  rozprawy  sądowej  dot.  remontu  hali  sportowej  przy  byczyńskim  gimnazjum 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w/w sprawa  nadal  skutecznie  jest  odwlekana  w  czasie 
z winy Wykonawcy.  Wykonawca wyszukuje różnego rodzaju przeszkody  w przedmiocie w/
w sporu. Odnośnie ewentualnego przejęcia byłego budynku ZEC-u w Byczynie Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  taka  możliwość  prawna  istnieje  ale  pod  warunkiem  znalezienia 
niezbędnych środków w budżecie gminy na zwrot nakładów poniesionych przez nabywcę w/
w obiektu. Następnie Burmistrz Byczyny zdementował plotkę dot. rzekomego podwyższenia 
cen  świadczonych  przez  ZEC,  z  powodu  sprzedaży  w/w  obiektu   przez  g.Byczyna.  W 
odpowiedzi  na  zapytanie  dot.  tworzenia  nowych  miejsc  pracy  Burmistrz  Byczyny 



odpowiedział, że takie działania czynione są na bieżąco, chociażby                    w postaci 
uruchomiania wszelkiego rodzaju spółdzielni i inkubatorów przedsiębiorczości           W 
sprawie  ciągłych  zmian  w  budżecie  gminy  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powyższe 
zmiany muszą być czynione, chociażby ze względu na scenariusz jaki piszą sami Radni na 
posiedzeniach  Wysokiej  Rady.  Następnie  głos  zabrała  Radna Powiatowa  –  Pani  Wioletta 
Kardas i stwierdziła, że w powiecie podobnie jak w gminie brakuje środków na wszelkiego 
rodzaju inwestycje  i  wydatki  bieżące.  Kontynuując wypowiedz  Radna Powiatowa – Pani 
Wioletta Kardas stwierdziła, że cała trójka radnych powiatowych z terenu g.Byczyna bardzo 
aktywnie zabiega o wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje na naszym terenie. Z kolei Z-ca 
Burmistrza  wypowiedziała  się  w  sprawie  ewentualnego  remontu  dachu  na  obiekcie 
przedszkolnym w Dobiercicach. I tak, Z – ca  Burmistrza stwierdziła, że Radny – Leszek 
Śnieżek  na  bieżąco  był  informowany  o  stopniu  zaawansowania  przygotowań  w  sprawie 
ewentualnego remontu i zabezpieczonych środkach na ten cel. W wyniku monitorowania w/w 
zadania wiadomo było już od dawna, że ilość zgromadzonych środków na ten cel jest nie 
wystarczająca i na dzień dzisiejszy nie można uruchomić w./w remontu. Następnie Radny – 
Leszek  Śnieżek  zadał  pytanie,  kiedy  w/w  remont  będzie  miał  miejsce.  Z-ca  Burmistrza 
odpowiedziała,  że  przedmiotowy  remont  uruchomiony  będzie  w  momencie  100% 
zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.    

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie glos zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, że Powiat Kluczborski na bieżąco 
wykonuje remonty dróg i niestety nie jest w stanie  wykonać wszystkich remontów w danym 
momencie. Powodem tak dużych opóźnień w przeprowadzeniu w w/w prac była długa zima 
i dość deszczowa wiosna. Następnie Radny –Adam Radom zadał pytanie,  z jakiego powodu 
wynikła tak znaczna rozbieżność w oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w sprawie 
wywozu  nieczystości.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie  zna  powodu tak  znacznej 
rozbieżności  między  kwotą  zabezpieczoną,  a  kwotą  uzyskaną  w  przetargu.  Kontynuując 
stwierdził, że głównie z tego powodu został unieważniony przedmiotowy przetarg. Następnie 
Radny  –  Sławomir  Nędza  stwierdził,  że  nie   rozumie  wyliczeń  Burmistrza  Byczyny 
w  sprawie  ilości  środków  przeznaczonych  na  remonty  dróg,  skoro  same  rady  sołeckie 
przekazały większą ilość środków. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że mówiąc 
o ilości środków miał na myśli 15 tys. zł zabezpieczone w budżecie gminy ale bez środków 
sołeckich przeznaczonych na ten cel. Z kolei Radna - Iwona Sobania zadała pytanie, co jest 
dla Burmistrza Byczyny ważniejsze, remont cieknącego dachu w Dobiercicach,  czy zakup 
trzeciego  auta  strażackiego  dla  OSP  Roszkowice.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  w/w  dach  i  tak  będzie  wyremontowany,  a  wyhamowanie  zakupu  auta 
strażackiego byłoby gaszeniem lokalnej inicjatywy. Powodem przedmiotowego stwierdzenia 
jest  następujący  fakt,  że  część  środków  niezbędnych  do  dokonania  w/w  zakupu  zostało 
wypracowane przez wieś Roszkowice.  Burmistrz Byczyny powracając do tematu remontu 
dachu  zadał  pytanie,  dlaczego  w/w dach  wymaga  remontu.  Następnie  sam sobie  udzielił 
odpowiedzi, ponieważ zabrakło odpowiedniego nadzoru nad omawianym obiektem i dzieci 
urządzają  sobie  tam  licznego  rodzaju  zabawy  na  dachu.  W  odpowiedzi  Radny  –Leszek 
Śnieżek  stwierdził,  że  to  nieprawda,  ponieważ  przedmiotowy  dach  został  nieprawidłowo 
wyremontowany.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  jak  zwykle  wszyscy  się  na 



wszystkim  znają.  Następnie  sołtys  wsi  Jakubowice  –  Pan  Jerzy  Pluta  zasygnalizował 
zebranym,  w jak  fatalnym stanie  są  dwa gminne  stawy we wsi  Jakubowice.  Zaniechanie 
odpowiedniej  polityki  w  tym  zakresie,  powoduje  liczne  podtopienia  we  wsi  Jakubowice. 
Następnie  Pan  Zdzisław  Comporek  przypomniał  zebranym  kilka  wcześniej  poruszonych 
i  dotychczas  nie  załatwionych  spraw.  Kończąc  wypowiedz  Pan  Zdzisław  Comporek 
stwierdził  ,  że  na  tej  sali  Burmistrz  Byczyny  niejednokrotnie  obiecywał  różne  rzeczy, 
a w konsekwencji i  tak nie dotrzymuje składanych obietnic.  Kontynuując wypowiedz Pan 
Zdzisław  Comporek  nawiązał  do  wcześniej  poruszanego  tematu  tj.  funkcjonowania  PSP 
Roszkowice. I tak, Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że nie jest do końca przekonany ze 
rodzice  składając  w/w  deklaracje  nie  koniecznie  poczuli  przynależność  do  mniejszości 
narodowej.  Kończąc  wypowiedz  Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  oni  po  prostu 
wykorzystali obowiązujące prawo w tym zakresie tj. utrzymanie PSP Roszkowice. Z kolei 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  wszystkie  uwagi – wnioski są skrupulatnie  analizowane 
i w miarę posiadanych możliwości finansowych realizowane. Kończąc wypowiedz Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że niektóre rzeczy nie są realizowane ale tylko i wyłącznie ze względu na 
brak środków.  

Ad. 10. Komunikaty.

Na  początku  głos  zabrał  Radny  –  Jan  Romańczyk  i  odczytał  podziękowania  Prezesa 
Krajowego  Stowarzyszenia  Sołtysów  –  Pana  Ireneusza  Niewiarowskiego  dla  sołectwa 
Wojsławice, g.Byczyna za udział w konkursie pn. „ fundusz sołecki najlepszą inicjatywą ”. 
Następnie głos zabrał Pan Jakub Goliński – Dyrektor PSP w Kostowie i imieniu rodziców 
i uczniów skierował podziękowania Wysokiej Radzie i włodarzom g.Byczyna oraz wszystkim 
zainteresowanym za umożliwienie przekształcenia PSP w Kostowie w obecnie funkcjonującą 
formę. Kończąc wypowiedz Pan Jakub Goliński – Dyrektor PSP w Kostowie stwierdził, że 
obrana droga w w/w zakresie  była  właściwa,  o  czym świadczyć  mogą  liczne  osiągnięcia 
kierowanej przez jego osobę placówki oświatowej. Następnie głos zabrała Radna – Iwona 
Sobania i w imieniu Wysokiej Rady wyraziła słowa uznania Panu Jakubowi Golińskiemu za 
duże zaangażowanie i determinację w pracy zawodowej. Kończąc wypowiedź Radna – Iwona 
Sobania stwierdziła, że byczyńskie grono pedagogiczne dumne jest z tak dobrego menadżera. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał prośbę Referatu Współpracy i Promocji w sprawie 
oddelegowania  dwóch  Radnych  do  pracy  w  komisji  konkursowej  np.  „  Piękna  wieś 
i konkursu dożynkowego” . W następstwie zgłoszono kandydaturę Radnego – Władysława 
Buły,  na co Radny – Władysław Buła wyraził zgodę. Kolejną zgłoszoną kandydaturą była 
osoba  Radnego  –Jana  Romańczyka,  Radny  –  Jan  Romańczyk  również  wyraził  zgodę  na 
uczestnictwo w pracy w/w komisji. Na koniec Przewodniczący Rady poprosił o pozostanie na 
sali wszystkich Radnych celem omówienia pewnej sprawy.   

Ad. 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXVI 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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