
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XXXVII/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 31.07.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  14 45  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  XXXVII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  – 
Grzegorz Kapica,  który przywitał,  Radną Powiatową – Panią Wiolettę  Kardas, Burmistrza 
Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  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,  Przewodniczącego  Rady Powiatu – Pana  Władysława 
Zawadzkiego, 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 15  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 ( 15 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania 
              ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna   
             ( druk nr 318 ), 
           b) przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 319),
           c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
              przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice   
              ( druk nr 320 ), 
           d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
             ( druk nr  321  ),
          e) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  322 ),
          f) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku ( druk nr 323 ),
          g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 



             Gminy Byczyna ( druk nr 324 ). 
     7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     8. Wolne wnioski i zapytania.
     9. Komunikaty.
   10. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodnicząca 
Rady – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego  czytania.  Protokół  z  XXXVI  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 XXXVI sesji. Protokół z XXXVI sesji został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  głos  zabrała  Radna  –  Urszula  Bilińska  zadała  pytanie,  -  dlaczego  do  dnia 
dzisiejszego  sprzęt  –  zabawki  na  byczyńskim  placu  zabaw  nie  zostały  odnowione  – 
naprawione.  Następnie Radny – Adam Radom zakomunikował  zebranym, że na jego ręce 
wpłynął wniosek mieszkańców przysiółka Brzózka i osób korzystających z zalewu, w sprawie 
remontu  drogi  gminnej  przebiegającej  przez  w/w  przysiółek  i  biegnącej  dalej  w  stronę 
zalewu. Przedmiotowa droga wymaga natychmiastowego remontu, a tak nawiasem mówiąc, 
więcej jest  takich dróg wymagających remontu w trybie  pilnym.  Kontynuując wypowiedz 
Radny  –Adam  Radom  stwierdził,  że  temat  gminnych  dróg  winien  być  załatwiony 
kompleksowo.  Następnie  Radny  –Adam  Radom  podał  jakiego  rzędu  nakłady  zostały 
poniesione przez Powiat Kluczborski w g.Byczyna w br. I tak, powiat na remonty dróg do 
dnia 30.06.2013r. wydał kwotę 120 tys.zł, z czego na terenie g.Byczyna wydane zostało 48 
tys.zł.  Następnie  Radny  –  Adam  Radom  podał  łączne  nakłady  na  remonty  i  inwestycje 
w okresie  ostatnich  sześciu  lat  poczynionych  przez  Starostwo  Powiatowe  w Kluczborku. 
I tak, przy zainwestowanych 30 mln. zł.przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku  na teren 
g.Byczyna  przypadło  5  mln.  300  tys.zł.  Kończąc  wypowiedz  Radny  –Adam  Radom 
stwierdził, że w/w kwoty wcale nie były małe ale na pewno nie wystarczające na załatwienie 
wszystkich potrzeb. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady i zakomunikował zebranym, 
że do biura rady wpłynęło pismo podpisane przez 40 mieszańców, w sprawie pilnego remontu 
łącznika  drogi  ul.Stawowej  i  Brzozowej  w  m.Byczyna.  Kolejną  poruszoną  sprawą  przez 
Przewodniczącego Rady była nie załatwiona sprawa remontu drogi we wsi Proślice tuż obok 
gospodarstwa rolnego. Z kolei Radna –Iwona Sobania przypomniała o nie wyremontowanych 
drogach we wsi Nasale, Pszczonki oraz  we wsi Wojsławice. Następnie głos zabrał Radny –
Jan  Romańczyk  i  zadał  pytanie,  kiedy  mieszkańcy  budynku  przylegającego  do  nowo 
wybudowanego  budynku  w  Miechowej  podłączeni  będą  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej. 
Powodem zaniepokojenia  Radnego – Jana Romańczyka  przedmiotowa sprawą jest  bardzo 
duża  niepełnosprawność  osób  zamieszkujących  w  omawianym  budynku.  Ponadto  jedna 



rodzina ma już rozprowadzoną sieć kanalizacji  sanitarnej  w lokalu mieszkalnym i  w tym 
przypadku  wystarczyłoby  wykonać  krótkie  przyłącze  na  zewnątrz  budynku  do  studzienki 
( ok. 5 mb). Na koniec Radny – Jan Romańczyk zadał pytanie, dlaczego w chwili obecnej nie 
ma  na  poszczególnych  wioskach  pracowników  interwencyjnych  –  gospodarczych 
zajmujących  się  wykaszaniem  traw,  pogłębianiem  lokalnych  rowów  itp.  rzeczy.  Z  kolei 
Radny – Władysław Buła zadał pytanie, dlaczego od pewnego czasu sołtys wsi Kochłowice 
nie  jest  obecny  na  posiedzeniach  Wysokiej  Rady.  Następnie  Radna  –Róża  Kaniewska 
powróciła  do  tematu  dróg  i  wymieniła  również  odcinki  dróg,  które  wymagają 
natychmiastowego remontu. I tak,  natychmiastowego remontu wymagają drogi położone we 
wsi Roszkowice, Sierosławice, Borek. Na koniec Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, 
czy są jakieś nowe wieści w sprawie remontu pałacu we wsi Roszkowice. Następnie  Radny – 
Zdzisław Biliński stwierdził, że przy planowaniu remontów dróg na terenie gminy, Burmistrz 
Byczyny winien pamiętać również o remontach dróg położonych na terenie miasta. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady 
Miejskiej  w  Byczynie  dotyczącego  funkcjonowania  ratownictwa  medycznego  na  terenie 
powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna ( druk nr 318 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  w sprawie  przyjęcia 
stanowiska  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dotyczącego  funkcjonowania  ratownictwa 
medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna  ( druk nr 318 ), została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  statutu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 319). 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 319 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 319) , została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 
głosów „za ” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  miejscowości  Byczyna, 
Biskupice  i  Paruszowice  (  druk  nr  320  ).  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 320 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  części  miejscowości  Byczyna,  Biskupice  i  Paruszowice 
( druk nr 320 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

d ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  321).  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 322 ). 
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 zadał pytanie, 
czy 50 tys.zł wykazane we wsi Roszkowice przeznaczone będą na budowę chodnika w w/w 
wsi. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie, a przedmiotowe środki przeznaczone będą na 
remonty ubytków w jezdni powstałe w wyniku zrealizowanej inwestycji w postaci budowy 
kanalizacji  sanitarnej.  Przewodniczący  Rady zadał   pytanie,  a  dlaczego  syndyk  nie  zlecił 
powyższego  przedsięwzięcia.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  gmina  jest  w  sporze 
z  syndykiem,  więc  aby  nie  przeciągać  sprawy  gmina  wykonała  remont  drogi,  a  koszty 
rozliczy z ubezpieczenia.                                                     

Przed głosowaniem salę obrad opuścił Radny – Zdzisław Biliński, w związku z powyższym 
Rada obradowała w 14 – osobowym składzie. 

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  321  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” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 322 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
322 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów  ( 13 głosów „za ”, 1 głos „ wstrzymujące się ” ).

Przed  głosowaniem  na  salę  obrad  powrócił  Radny  –  Zdzisław  Biliński,  w  związku 
z powyższym Rada obradowała w 15 – osobowym składzie. 

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  pobyt 
dziecka  w żłobku (  druk  nr  323 ).  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 323 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku ( druk nr 323 ),  została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za ” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie   zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Byczyna ( druk nr 324 ).  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 324 w sprawie  zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna ( druk nr 324 ), została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „za ” ).

Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie Burmistrz Byczyny ustosunkowując się do tematu placu zabaw stwierdził, że plac 
zabaw  został  w  planowanym  czasie  wyremontowany  ale  niestety  mamy  taką  a  nie  inną 
młodzież,  która  potrafi  wszystko  zdewastować.  Oczywiście  przedmiotowy  plac  będzie 
ponownie wyremontowany,  pod warunkiem wygospodarowania odpowiednich środków na 



ten cel.  Następnie Burmistrz Byczyny odpowiedział  kompleksowo na zapytanie w sprawie 
remontów dróg na terenie  g.Byczyna.  I  tak,  wcześniej  zgłaszane  remonty dróg na terenie 
gminy  wg.  kosztorysów,  kosztować  będą  1.128.000,00  zł.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
zadał pytanie,  którą drogę realizujemy w pierwszej kolejności i  z jakiego przedsięwzięcia 
przesunąć środki na ten cel. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że na 
sierpniowym posiedzeniu Wysokiej Rady zostaną przedstawione wyceny dot. remontu dróg 
na terenie m.Byczyna. Odnośnie instalacji sanitarnej w budynku  położonym w m.Miechowa 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  w  tym  roku  na  pewno,  na  ten  cel  nie  uda  się 
wygospodarować  środków,  być  może  w  roku  przyszły.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
wypowiedział się na temat pracowników gospodarczych w poszczególnych wioskach. I tak, 
postulowany wniosek, nie może być spełniony, że względu na brak środków finansowych, ze 
strony  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kluczborku.  W  sprawie  zmiany  sołtysa  we  wsi 
Kochłowice z powodu czasowego wyjazdu za granice, to są do wyboru dwie możliwości albo 
mieszkańcy zawnioskują zwołanie zebrania w tej sprawie albo Burmistrz to uczyni i zostanie 
dokonana zmiana sołtysa.  W tym momencie z sali obrad padły głosy,  że nie ma potrzeby 
wyboru nowego sołtysa z powodu krótkotrwałego wyjazdu za granicę. W kwestii remontu 
pałacu w Roszkowicach Burmistrz Byczyny stwierdził, że w nie długim czasie organizowana 
będzie  konferencja  przez  Ministerstwo  Kultury  w  sprawie  remontu  i  przejmowania 
zabytkowych pałacyków i być może na tym spotkaniu uda się zainteresować odpowiednie 
osoby  tym  tematem.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  istniejąca 
przydomowa oczyszczalnia ścieków we wsi Miechowa jest w stanie przerobić ścieki z w/w 
obiektu.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  tak.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaproponował  żeby  mieszkańcy  we  własnym  zakresie  wykonali  wewnętrzne  instalacje  w 
zakresie kanalizacji sanitarnej. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie bardzo, ponieważ nie 
każdy  użyje  właściwych  materiałów  i  potem  gmina  będzie  miała  problem  chociażby 
w postaci licznych awarii. Z kolei Radny –Jan Romańczyk stwierdził,  że rodzina o której 
wcześniej wspomniał ma takową instalację w środku wykonaną, a tylko i wyłącznie chodzi 
o  wykonanie  przyłącza  na  zewnątrz  (  ok.  4m  do  5m  )  do  studzienki  kanalizacyjnej. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że skoro tak się spawy mają, to nie widzi 
przeszkód w tym zakresie. Warunkiem koniecznym w tym zakresie jest również zgoda Pana 
Prezesa  Spółki  ZGK  sp.z.o.o.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  pierwszej 
kolejności,  że  środków  zabezpieczonych  przez  gminę  realizowane  są  remonty  dachów 
i kominów na budynkach stanowiących własność komunalną,  ponieważ takie  są zalecenia 
służb w tym zakresie. 

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał  Przewodniczący Rady i zadał pytanie,  dlaczego po wycince drzew 
przy  drodze  biegnącej  w  stronę  Sierosławic  nie  zostały  usunięte  pniaki,  które  w  chwili 
obecnej stwarzają bardzo poważne zagrożenie.  W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że nie wie która firma fizycznie wykonywała wycinkę ale zgodę na wycinkę uzyskała OSP 
Nasale.  Z kolei Radny Władysław Buła zadał pytanie,  kiedy konkretnie  wykonany będzie 
wodociąg  do  budynków  zlokalizowanych  przy  przejeździe  kolejowym  PKP  Biskupice. 
W  odpowiedzi  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  nie  jest 
obecny  Prezes  ZGK  sp.z.o.o  w  Byczynie  i  powyższe  zapytanie  zostanie  wystosowane 



pisemnie  bądź  ewentualnie  na  następnym  posiedzeniu  Wysokiej  Rady zostanie  udzielona 
odpowiedź  na  powyższe  zapytanie.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powyższe 
przedsięwzięcie wykazane było w uchwale zatwierdzającej taryfy wodne i Pan Prezes winien 
udzielić odpowiedzi na jakim etapie jest omawiana inwestycja. 

Ad. 10. Komunikaty.

Na początku głos zabrał Sekretarz Gminy i poprosił sołtysów o pozostanie na sali po odbytej 
sesji, celem omówienia pewnego zagadnienia. 

Ad. 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXVII 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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