
,    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XXXVIII/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 29.08.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  15 10  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  XXXVIII  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  Byczyny-  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 13 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. Burmistrz Byczyny zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy 
projekt  uchwały  na  druku  nr  336  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Następnie przewodniczący Rady przystąpił do 
przegłosowania zaproponowanej zmiany. Zaproponowana zmiana przez Burmistrza Byczyny 
została  przegłosowana  przez  Radnych   jednogłośnie  (  13  głosów  „  za  ”).  Następnie 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad  z  wcześniej 
przegłosowaną zmianą.  Nowy porządek obrad został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 13 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach : 
               Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
               ( druk nr 325 ), 
            b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego MPZP ROSZKOWICE obejmującego obszar w obrębach : 
               Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowic ( druk nr 326 ), 



            c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego MPZP JAKUBOWICE – SARNÓW  obejmującego obszar     
               w obrębach : Jakubowice, Kochłowice, Sarnów, Dobiercice, Pruszowice    
               ( druk nr 327 ), 
             d) zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Byczyna do realizacji projektu
                 pod nazwą : Mój Rynek w Byczynie „ w ramach Działania osi 3 : Jakość
                życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałania 
                321. 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu 
                Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.( druk nr 328 ),
            e) zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 w sprawie zasad gospodarowania 
                nieruchomościami ( druk nr 329 ), 
            f) upoważnienia Burmistrza do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
               ( druk nr 330 ), 
            g) zmiany uchwały ( druk nr 331 ),
            h) zmiany uchwały ( druk nr 332 ),
            i ) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 333 ),
            j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr   334 ),
            k) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  335),
     7. Stopień efektywności kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice
     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     9. Wolne wnioski i zapytania.
    10.Komunikaty.
    11.Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach : 
               Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice
               ( druk nr 325 ), 
            b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego MPZP ROSZKOWICE obejmującego obszar w obrębach : 
               Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowic ( druk nr 326 ), 
            c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego MPZP JAKUBOWICE – SARNÓW  obejmującego obszar     
               w obrębach : Jakubowice, Kochłowice, Sarnów, Dobiercice, Pruszowice    
               ( druk nr 327 ), 
             d) zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Byczyna do realizacji projektu



                 pod nazwą : Mój Rynek w Byczynie „ w ramach Działania osi 3 : Jakość
                życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałania 
                321. 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu 
                Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.( druk nr 328 ),
            e) zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 w sprawie zasad gospodarowania 
                nieruchomościami ( druk nr 329 ), 
            f) upoważnienia Burmistrza do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
               ( druk nr 330 ), 
            g) zmiany uchwały ( druk nr 331 ),
            h) zmiany uchwały ( druk nr 332 ),
            i ) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 333 ),
            j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr   334 ),
            k) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  335),
            l ) udzielenia pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
                Opolskiego ( druk nr 336 ).  
     7. Stopień efektywności kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice
     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  został  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie   (  13 
głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego  czytania.  Protokół  z  XXXVII  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 XXXVII sesji. Protokół z XXXVII sesji został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, na jakim etapie jest 
realizacja budowy wodociągu na Chudobę. Kolejny wniosek Radnego – Władysława Buły 
dot. pilnego wykonania remontu drogi powiatowej o przebiegu Miechowa – Janówka. 

Przed zaopiniowaniem n/w projektów uchwał na sale obrad przybył Radny – Adam Radom, 
w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 14 – osobowym 
składzie. 



Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  MPZP JAŚKOWICE obejmującego 
obszar  w  obrębach  :  Polanowice,  Ciecierzyn,  Gołkowice,  Jaśkowice,  Byczyna,  Borek, 
Roszkowic ( druk nr 325 ). Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do  głosowania.  Uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach : 
Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice ( druk nr 325 ), 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  13  głosów  „za”  ,  1  głos 
„ wstrzymujący się  ”).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ROSZKOWICE obejmującego 
obszar w obrębach : Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowic ( druk nr 
326 ). 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  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ROSZKOWICE obejmującego 
obszar w obrębach : Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowic ( druk nr 
326 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za” , 1 głos 
„ wstrzymujący się  ”).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAKUBOWICE – SARNÓW 
obejmującego obszar w obrębach : Jakubowice, Kochłowice, Sarnów, Dobiercice, Pruszowice 
( druk nr 327 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu uchwały.  Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, ile na 
jednym wiatraku gmina jest w stanie zarobić. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że nie potrafi odpowiedzieć na tak zadane pytanie,  ponieważ wszystko zależy od sposobu 
sklasyfikowania fundamentów i masztów omawianych wiatraków. Z kolei Przewodniczący 
Rady  dodał,  że  przy  okazji  zmiany  planu  zagospodarowania  pod  kątem przedmiotowych 
wiatraków, uda się wykonać  omawiane plany dla kilku sołectw. Następnie Radny –Adam 
Radom  stwierdził,  że  przy  okazji  zmiany  planów  zagospodarowania  przestrzennego  pod 
kątem wiatraków uda się zaktualizować plany zagospodarowania poszczególnych sołectw i w 
konsekwencji  omawiane  tereny  zyskają  na  wartości.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała w sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  MPZP 
JAKUBOWICE – SARNÓW  obejmującego obszar w obrębach : Jakubowice, Kochłowice, 
Sarnów, Dobiercice, Pruszowice ( druk nr 327 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie 
( 14 głosów„ za” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
o przystąpieniu Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Mój Rynek w Byczynie 
„ w ramach Działania osi 3 : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 



wiejskiej,  Poddziałania  321.  321.  Podstawowe usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiejskiej 
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-  2013.(  druk  nr  328  ). Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Jako 
pierwszy  głos  zabrał  Radny  –  Sławomir  Nędza  i  stwierdził,  że  zamysł  realizacji 
przedmiotowej inwestycji jest bardzo dobry ale nas po prostu nie stać na takie rozwiązania. 
Mianowicie,  w pierwszej  kolejności  winno  się  wyremontować  drogi  gminne,  a  na  rynku 
wykonać tylko nową nawierzchnię. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że w przypadku 
tak  rozdysponowanych  środków,  nie  uda  się  odzyskać  zwrotu  należnego  podatku  Vat. 
Następnie  Radna  –Urszula  Bilińska  i  stwierdziła,  że  priorytetem  gminy  winne  stać  się 
remonty  dróg  na  terenie  g.Byczyna.  Kończąc  wypowiedz  Radna  –Urszula  Bilińska 
stwierdziła, że w/w środki przeznaczone na omawiany projekt należy przeznaczyć na remonty 
dróg gminnych i wymianę nawierzchni na rynku. Pozostałe elementy dot. rynku mogą być 
wykonane  w późniejszym okresie  i  przy  bardziej  sprzyjającej  sytuacji  finansowej  gminy. 
Następnie  Radna –Iwona Sobania przedstawiła  całkowity koszt  realizacji  przedmiotowego 
przedsięwzięcia  i  stwierdziła,  ze  będzie  głosować  przeciw  temu  projektowi  uchwały, 
ponieważ nas po prostu na to nie stać. Z kolei Radna – Jolanta Rudziewicz stwierdziła, że jest 
bardzo zdziwiona wcześniejszymi wypowiedziami i uważa, że omawiany projekt winien być 
przegłosowany i  nie  winno być  mowy o  jakimkolwiek  dzieleniu  zadania.  Następnie  głos 
zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, że każdy zabrany głos w tej sprawie jest zasadny 
i nie wymaga dyskusji. Kontynuując wypowiedz Radny – Adam Radom stwierdził, że jedyną 
szansą na rozliczenie należnego podatku Vat. będzie przeniesienie targowiska i tej opcji przy 
różnych wariantach należałoby się trzymać. Następnie Radna – Urszula Biliński stwierdziła, 
że   jest  również  za  modernizacją  byczyńskiego  rynku  ale  w dniu  dzisiejszym jest  wiele 
potrzebniejszych  rzeczy do realizacji.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  będzie 
głosować za realizacją w/w zadania, ponieważ należy zakończyć definitywnie modernizację 
byczyńskiego rynku i wyjść na zewnątrz. Następnie  Burmistrz Byczyny stwierdził, że sprawa 
zwrotu podatku Vat nie jest mrzonką ponieważ powyższe rozwiązanie sprawdzone było na 
przykładzie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi  Roszkowice.  Ponadto  dodatkowymi 
argumentami przemawiających za realizacją przedmiotowego zadania jest kończący się okres 
pozwolenia budowlanego i dość znacznych środków poniesionych na realizację omawianego 
zadania w wys. ponad 100 tys.zł. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że przyrzeczone 
dofinansowanie  nie  jest  wirtualne  ale  rzeczywiste,  ponieważ  w  przypadku  pozytywnego 
zaopiniowania omawianego projektu uchwały na druku 328 w dniu jutrzejszym może być 
podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania.   Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała w sprawie  zmiany 
uchwały  o  przystąpieniu  Gminy Byczyna  do  realizacji  projektu  pod nazwą  :  Mój  Rynek 
w Byczynie „ w ramach Działania osi 3 : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, Poddziałania 321. 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.( druk nr 328 ),została 
podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 9 głosów„ za”, 2 głosy „ wstrzymujące 
się ”, 3 głosy „ przeciw ”). 

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr  XXXV/286/13  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  (  druk  nr  329  ). 
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  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr  XXXV/286/13 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ( druk nr 329 ), została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

f)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej ( druk nr 330 ).  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 w sprawie upoważnienia Burmistrza do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej 
( druk nr 330 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (druk 
nr  331  ).  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 w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 
331 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za”, 1 głos 
„ wstrzymujący się ” ).

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  druk 
nr  332  ).  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 w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 
332 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 12 głosów „za”, 2 głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ( druk nr 
333 ). 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 w sprawie zaciągnięcia  kredytu  (  druk nr 333 ), 
została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów   (  13  głosów  „za”,  1  głos 
„ wstrzymujący się ” ).

j ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  334).  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 335 ). 
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.Nastepnie Przewodniczący Rady stwierdził, że 
budżet  gminy przekroczył  kwotę 40 mln.zł,  w związku z powyższym wymagany jest  już 
audyt wewnętrzny w tut. urzędzie. Kończąc wypowiedz Przewodniczący Rady stwierdził, że 
nabór na w/w stanowisko został po raz kolejny ogłoszony. 

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  335  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 



Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013 –  2025 została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 13 głosów „ za”, 1 głos „wstrzymujący się” ).

k ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 335 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
355 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie   ( 14 głosów „za ” ).

l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie . udzielenia pomocy finansowej 
dla  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego  (  druk  nr  336  ).  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  w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ( druk nr 336 ), została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

Ad. 7. Stopień efektywności kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice. 

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Kierownikowi  Referatu  Promocji 
i  Współpracy  –  Panu  Przemysławowi  Mączce.  I  tak,  Pan  Przemysław  Mączka  pokrótce 
przedstawił  zebranym  zakres  przewidzianych  i  wykonanych  prac  przy  przedmiotowej 
inwestycji.  Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniósł – 5.264.640,87 zł, 
zwrot  należnego  podatku  Vat  wyniósł  –  957.383,15  zł,  a  dofinansowanie  z  Urzędu 
Marszałkowskiego wyniosło – 2.666.469,00 zł Następnie Pan Przemysław Mączka stwierdził, 
że  na  dzień  dzisiejszy  żaden  z  mieszkańców  wsi  Roszkowice  nie  wykonał  fizycznego 
podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuując wypowiedz Pan 
Przemysław  Mączka  stwierdził,  że  dokumentacja  projektowa   w  sprawie  dofinansowania 
przydomowych  przyłączy  do  w/w sieci  jest  aktualnie  w trakcie  weryfikacji  przez  Zespół 
Uzgodnień Dokumentacji Technicznych w Kluczborku. Następnie Radny –Sławomir Nędza 
zadał  pytanie,  że  ok.  70 przydomowych oczyszczalni  ścieków nie  zostało zatwierdzonych 
przez  Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska.  W odpowiedzi  Pan  Przemysław  Mączak 
stwierdził,  że  przedmiotowa  kwestia  będzie  jeszcze  wyjaśniana  i  nie  jest  ostatecznie 
przesądzona.  

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

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i poprosił Prezesa Spółki ZGK sp.z.o.o. – Pana 
Krzysztofa  Sikorskiego  o  udzielenie  odpowiedzi  na  zapytanie  dot.  zwodociągowania 
Chudoby.  I  tak,  Pan  Krzysztof  Sikorski  stwierdził,  że  przedmiotowy  wodociąg  nie  jest 
w planie inwestycyjnym spółki ale przedmiotowe zadanie będzie  wykonane do końca br. 
Następnie Burmistrz Byczyny ustosunkował się do interpelacji dot. remontu drogi powiatowej 
o przebiegu Miechowa – Janówka. Przedmiotowa droga jest drogą powiatową i pismo w tej 
sprawie zostanie wystosowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. 



Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Radna – Iwona Sobania i zadała pytanie, czy zasadne jest ocieplenie 
murów od środka styropianem w budynku Spółki Remedium. Następnie głos zabrał Radny – 
Jacek  Kulisiński  i  zaprosił  zebranych  na  gminne  dożynki,  które  odbędą  się  w  dniu 
01.09.2013r. we wsi Biskupice.  Z kolei  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że zainteresowanie 
lokalnymi  dożynkami  jest  bardzo  znikome.  Reasumując  powyższe  fakty,  należałoby  się 
bardzo poważnie zastanowić nad zaprzestaniem organizacji w/w imprezy. Następnie Radny – 
Władysław Buła zgłosił pilną potrzebę remontu mostu we wsi Chudoba. Kolejną zgłoszoną 
sprawą  przez  Radnego  –  Władysława  Bułę  była  sprawa  załatania  dziury  na  drodze 
powiatowej we wsi Kochłowice. Z kolei  Radna – Róża Kaniewska  zadała pytanie, czy przy 
okazji  termomodernizacji  budynku  Remedium  został  uwzględniony  podjazd  dla 
niepełnosprawnych. Następnie Z-ca Burmistrza odczytała wykaz miejscowości które zgłosiły 
się  do  organizacji  gminnych  dożynek  w  postaci  korowodów  i  wieńców  dożynkowych. 
Kolejną poruszoną sprawą przez Z-cę Burmistrza byłaby ewentualna  zgoda Wysokiej Rady 
na utworzenie klasy pierwszej ponadgimnazjalnej przy nie zachowaniu wcześniej przyjętych 
standardów  tj.  winno  być  co  najmniej  18  uczniów,  a  będzie  tylko  15  uczniów. 
Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,,  ile  będzie  pierwszych  klas  w  roku  szkolnym 
2013/2014r. Z-ca Burmistrza odpowiedziała,  że tylko ta jedna – dwuzawodowa. Następnie 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  przegłosowania  wniosku  Z-cy  Burmistrza  w  sprawie 
utworzenia klasy pierwszej ponadgimnazjalnej w przypadku nie zachowania obowiązujących 
standardów  tj.  15  uczniów.  Przedmiotowy  wniosek  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ). Następnie Burmistrz Byczyny odpowiedział na zapytanie 
dot. termomodernizacji budynku Remedium. Odpowiedni audyt energetyczny w tym zakresie 
został  wykonany  i  przewidywał  przedmiotowe  ocieplenie  od  środa,   a  podjazd  dla 
niepełnosprawnych  będzie  wykonany.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  sprawa  mostu  we wsi  Chodoba  będzie  dogłębnie  sprawdzona  i  oczywiście 
załatwiona.  Następnie  Z-ca  Burmistrza  przedstawiła  zebranym  podstawowe  dane  dot. 
funkcjonowania nowego podatku śmieciowego.    

Ad. 10. Komunikaty.

Na  początku  głos  zabrała  Radna  –Iwona  Sobania  i  podziękowała  dyrektorom  placówek 
oświatowych za bardzo szczegółowe przygotowanie informacji na temat osiągnięć młodzieży 
szkolnej w dziedzinie sportu. Na koniec Radna  – Iwona Sobania odczytała zabranym w/w 
informację.  Następnie  Radny  –Adam  Radom  zaproponował  aby  wcześniej  odczytaną 
informacje zamieścić w byczyńskim biuletynie. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nie widzi 
problemu aby tak postąpić. Na koniec Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że 
sprawa sądowa dot. hali sportowej idzie w dobrym kierunku, być może w przyszłym roku 
będzie wyremontowana w/w hala. 
 

Ad. 12. Zakończenie sesji.



Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXXVIII 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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