
                                                        
                                                            Protokół Nr  XL/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 14.10.2013
                                                            ( godz. 16 00 –  16 25  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XL sesji Rady Miejskiej  w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  Z-cę  Burmistrza 
Byczyny,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja  Tomaszczyka,  Skarbnika  Gminy  –  Panią 
Wiesławę Różewską, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelca oraz pozostałych przybyłych 
gości. W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 
Radnych, więc obrady są prawomocne. 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Radni nie otrzymali porządku 
obrad i materiałów sesyjnych w wymaganym terminie, ze względu na zbyt krótki okres czasu 
niezbędny  na  prawidłowego  przygotowania  w/w  materiałów.  Następnie  Przewodniczący 
Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, chce wnieść zmiany do wcześniej 
odczytanego porządku obrad. Nikt nie zaproponował zmian. Porządek obrad został przyjęty 
przez Radnych jednogłośnie ( 12 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
             a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
                ( druk nr   350 ),
             b ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr  351),
     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  została  Wiceprzewodnicząca 
Rady – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 12 głosów „ za” ). 



Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego  czytania.  Protokół  z  XXXIX  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 XXXIX sesji. Protokół z XXXIX sesji został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 12 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Adam Radom i zadał pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego 
nie został ukończony remont drogi gminnej o przebiegu Polanowice – Brzózka. Następnie 
głos zabrał Radny – Władysław Buła i poprosił o natychmiastową interwencję dot. świetlicy 
wiejskiej  we  wsi  Kochłowice.  Mianowicie,  w/w  obiekt  ulega  znacznemu  procesowi 
degradacji,  od  dłuższego  czasu  jest  systematycznie  zalewany  ściekami  z  nieszczelnej 
kanalizacji sanitarnej. Z kolei sołtys wsi Kochłowice nic w tym kierunku nie robi. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  350).  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny i przeprosił zebranych za zwołanie sesji w tak pilnym trybie. Mianowicie, 
powodem zwołania przedmiotowej sesji jest pilna potrzeba przesunięcia środków na remont 
mieszkań  we wsi  Polanowice.  Powodem przedmiotowego  przesunięcia  środków,  jest  fakt 
rezygnacji wykonawcy  z wygranego przetargu. Z kolei następny oferent zaoferował nieco 
wyższą kwotę, w związku z powyższym stąd ta sesja. Kontynuując wypowiedź  Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że drugim powodem zwołania przedmiotowej sesji jest pilna potrzeba 
przyjęcia do budżetu gminy środków przekazanych przez Agencję Rynku Rolnego w Opolu 
na  realizację  drogi  we  wsi  Dobiercice.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  kto 
mianowicie wykonywać będzie omawiane remonty mieszkań we wsi Polanowice. Burmistrz 
Byczyny odpowiedział,  ze nowym wykonawcą będzie firma z Kępna – Kubot Sp. jawna, 
nawiasem mówiąc w/w firma wykonywała już różnego rodzaju prace remontowe na rzecz 
gminy.  Następnie Radny –Adam Radom zadał pytanie,  a co z wadium firmy rezygnującej 
z  realizacji  przedmiotowych  prac  remontowych.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że 
oczywiście  przepada.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w  przypadku  przychylnego  stanowiska  Wysokiej  Rady  w  omawianej  sprawie  ,  umowa 
z nowym wykonawcą może być podpisana w najbliższy czwartek. Następnie Przewodniczący 
Rady poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie kolejnych planowanych 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.

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  351  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” ).



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 
omawianego  projektu  uchwały  na  druku  nr  355.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku 
z powyższym Przewodniczący Rady 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 zwykłą większością głosów ( 11 głosów „ za”, 1 głos 
„wstrzymujący się” ).

Ad.7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  stwierdził,  że  umowa  na  remont  drogi 
o przebiegu Polanowice – Brzózka została podpisana z naszym zakładem czyli ZGK.Sp.z.o.o. 
w  Byczynie.  Dlaczego  w/w  zakład  do  dnia  dzisiejszego  nie  wykonał  przedmiotowego 
remontu,  nie  wiem,  być  może  jest  to  zbyt  duży  zakres  dla  ZGK  Sp.z.o.o.  Kontynuując 
wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że porozmawia z Panem Prezesem ZGK Sp.z.o.o. 
w tej sprawie, w przypadku niemożności wykonania przedmiotowego zlecenia, to niech może 
poszuka podwykonawcy w tym zakresie. W kwestii świetlicy wiejskiej we wsi Kochłowice 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  prace  zmierzające  do  zatrzymania  procesu  degradacji 
omawianej  świetlicy  wiejskiej  zostaną  zlecone  w  trybie  awaryjnym  przez  tut.  urząd, 
a kosztami obciążony będzie fundusz sołecki wsi Kochłowice.  

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Radny – Jan Romańczyk i powrócił do tematu remontu drogi gminnej 
o  przebiegu  Polanowice  –  Brzózka.  Mianowicie,  większość  omawianej  drogi  zostało  już 
wyremontowane, a pozostały tylko miejsca problematyczne. Kontynuując wypowiedź  Radny 
–  Jan  Romańczyk  stwierdził,  że  w  dniu  jutrzejszym  ZGK  Sp.z.o.o.  przystępuje  do 
definitywnego  zakończenia  przedmiotowego  remontu.  Z  kolei  Radny  –  Adam  Radom 
stwierdził,  że na w/w drodze jest  kilka odcinków wręcz nienaprawialnych,  wymagających 
ułożenia  nowego dywanika.  Na koniec Radny – Adam Radom zadał  pytanie,  czy aby na 
pewno ZGK Sp.z.o.o. poradzi sobie z tym tematem. Następnie Radna –Iwona Sobania zadała 
pytanie,  czy domki zlokalizowane na zalewie Brzózka mają status domków letniskowych. 
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  tak  są  to  domki  letniskowe, 
a że niektóre wyglądają na domy stałego pobytu, to już  inna sprawa. Powodem takiego, a nie 
innego stanu rzeczy są zawiłości obowiązującego prawa budowlanego. Następnie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że były czynione próby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
ale właściciele powyższych ogródków działkowych nie wyrazili takiej woli. Następnie Radna 
–  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  to  dlaczego  podczas  akcji  zima  odśnieżana  jest  droga 
przebiegająca wzdłuż zalewu i na dodatek na koszt funduszu wsi Biskupice. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że taki przypadek miał miejsce ale tylko raz, a podyktowany 
był pilną potrzebą dojazdu karetki pogotowia do jednego z domków na terenie zalewu. 

Ad. 9. Komunikaty.

Na wstępie  głos  zabrał  Radny –Jan Romańczyk  i  w związku ze  świętem przypadającym 
w  dniu  dzisiejszym  pożyczył  wszystkim  czynnym  i  w  stanie  spoczynku  pedagogom 



wszystkiego najlepszego. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i również przyłączył się 
do życzeń  poprzednika  oraz  podziękował  Wysokiej  Radzie  za  wyrozumiałość  w zakresie 
tematyki poruszanej na dzisiejszym posiedzeniu.       

Ad. 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XL 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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