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                                                        Protokół Nr  XLII/13
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 28.11.2013
                                                            ( godz. 14 00 –  15 40  )

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLII sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  Z-cę 
Burmistrza  Byczyny  –  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, Przedstawiciela Izby Rolniczej – Pana Kazimierza 
Morawca,  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. Burmistrz Byczyny zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy 
projekt uchwały na druku nr 372. Mianowicie, na druku nr 372 w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących 
na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zmiany zaproponowanej przez 
Burmistrza  Byczyny.  Zaproponowana  zmiana  dot.  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczenia 
dotacji  dla  niepublicznych  punktów  przedszkolnych,  funkcjonujących  na  terenie  Gminy 
Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, została przyjęta 
przez  Radnych  jednogłośnie  (  15  głosów   „  za  ”).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zakomunikował zebranym, że zmianie uległ również tytuł projektu uchwały na druku nr 369. 
Mianowicie,  obecny  tytuł  omawianego  projektu  uchwały  brzmiał  w  sposób  następujący 
„w  sprawie  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  jednostki  oświatowe  gminy  Byczyna 
prowadzące  wychowanie  przedszkolne,  a  po  zmianie  będzie  miał  następujące  brzmienie 
„ w sprawie opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych 
gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne ”. Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił do przegłosowania zaproponowanej zmiany.  Zmiana dot. zmiany tytułu projektu 
uchwały na druku nr 369, została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad 
z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami.  Nowy  porządek  obrad  został  przyjęty  przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.



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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zmiany uchwały ( druk nr 364 ) 
           b) zmiany uchwały ( druk nr 365 ),
           c) zmiany uchwały ( druk nr 366 ),
           d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
                ( druk nr  367 ),
            e) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr   368 ),
            f) opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna 
                prowadzące wychowanie przedszkolne ( druk nr 369 ), 
            g) uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami
                Pozarządowymi na 2014 rok „ ( druk nr 370 ), 
            h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
                ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.   
                ( druk nr 371 ).
     7. Działalność klubów sportowych na terenie g.Byczyna
     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 XLI sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zmiany uchwały ( druk nr 364 ) 
           b) zmiany uchwały ( druk nr 365 ),
           c) zmiany uchwały ( druk nr 366 ),
           d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
                ( druk nr  367 ),
            e) zmian w budżecie gminy na 2013 rok ( druk nr   368 ),
            f) opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna 
                prowadzące wychowanie przedszkolne ( druk nr 369 ), 
            g) uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami
                Pozarządowymi na 2014 rok „ ( druk nr 370 ), 
            h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
                ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.   
                ( druk nr 371 ).
            i) ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych 



               punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Byczyna oraz trybu 
               i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ( druk nr 372 ).
     7. Działalność klubów sportowych na terenie g.Byczyna
     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  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 XLI sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Sławomir  Nędza i zadał dwa pytania, co nowego słychać 
w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na jakim etapie jest sprawa dot. hali 
sportowej przy byczyńskim gimnazjum. Następnie Radna –Róża Kaniewska zasygnalizowała 
pilną potrzebę remontu mostku zlokalizowanego w drodze gminnej o przebiegu Roszkowice – 
Sierosławice. Z kolei Radny – Władysław Buła po raz kolejny zapoznał  zebranych ze sprawą 
zdewastowanego placu zabaw we wsi Kochłowice. Następnie Radny – Władysław Buła zadał 
pytanie, kto za w/w dewastacje poniesie odpowiedzialność. Kontynuując wypowiedz Radny – 
Władysław Buła zakomunikował zebranym, że autobus szkolny który dowozi dzieci ze wsi 
Chudoba jest  przepełniony,  co z  pewnością  w ujemny sposób wpływa na bezpieczeństwo 
przewożonych dzieci.  Na koniec Radny – Władysław Buła stwierdził,  że  z dnia  na dzień 
przepustowość  drogi  powiatowej  przebiegającej  przez  wieś  Kochłowice  zwiększa  się 
i  w  związku  z  powyższym  należałoby  się  zastanowić  nad  budową  chodnika.  Następnie 
Przewodniczący Rady zadał  pytanie, czy druga należna rata za ZEC została już uiszczona. 
Kontynuując  wypowiedz  Przewodniczący  Rady  zadał  drugie  pytanie,  w  jaki  sposób 
rozwiązać  problem  podtapiania  łąk  na  kanale  starego  dorzecza  Prosny  zlokalizowanego 
pomiędzy Panem Honza i Panem Brems. Powyższy problem spowodowany jest dość dużą 
liczebnością bobrów i budowanymi przez nie tam.   



Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 364 ). 
Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że omawianym projekcie uchwały na druku 
nr 364 zmianie ulega nazewnictwo osoby zarządzającej Cispolem Polanowice z kierownika 
na dyrektora.  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  Uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały 
( druk nr 364 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 365 
dot.  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego)  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  365  ),  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).
 
c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 366 
dot.  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  )  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  366  ),  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy Byczyna  na lata  2013 – 2025 (druk nr  367,  ).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r.( druk nr 368 ). 
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.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr   367 ).  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   367  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 13 głosów „ za”, 2 głosy  „ przeciw ”).

e ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr 368 ).  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 
368 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok, została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).



f) Następnie  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  w sprawie opłat za 
korzystanie   z  wychowania  przedszkolnego  w  jednostkach  oświatowych  gminy  Byczyna 
prowadzących wychowanie przedszkolne ( druk nr 369 ).  Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny i stwierdził, że omawiany projekt uchwały ujednolica odpłatność dzieci 
w  placówkach  przedszkolnych  na  terenie  g.Byczyna.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania 
stwierdziła, że będzie głosować przeciw omawianemu projektowi uchwały. Powodem takiego 
stanowiska,  są liczne  rozmowy jakie  odbyła  ze swoimi  wyborcami.  Mianowicie,  standard 
nasalskiego przedszkola w znaczący sposób obiega od byczyńskiej placówki. Następnie głos 
zabrała  Pani  Angelina  Sarnowska  –  Dyrektor  Publicznego  Przedszkola  w  Byczynie 
i  stwierdziła,  że  nie  do  końca  zgadza  się  ze  stwierdzeniem  poprzedniczki.,  ponieważ 
wszystkie placówki przedszkolne na terenie g.Byczyna wyposażone są podobnie. Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Uchwała  w  sprawie w  sprawie  opłat  za  korzystanie   z  wychowania  przedszkolnego 
w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne, ( druk 
nr 369 ) została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów„ za” , 2 głosy 
„ przeciw ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”).

g)  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
„ Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 
rok  „  (  druk  nr  370  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie 
omawianego projektu uchwały. Na wstępie głos zabrała Radna  –  Iwona  Sobania 
i stwierdziła, że po raz kolejny będzie głosować przeciw omawianemu projektowi uchwały na 
druku  nr  370.  Powodem  takiego  stwierdzenia,  jest  fakt  nie  dopełnienia  wymaganych 
konsultacji społecznych z organizacjami prorządowymi w tym zakresie. Następnie Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  nie  uwzględnienie  wniosku  organizacji  pozarządowej  miało  już 
miejsce po terminie i nie mogło być uwzględnione. Z kolei Radna – Iwona Sobania dodała, że 
rozumie,  ze  nie  można  było  uwzględnić  zmian  finansowych  ale  na  pewno  można  było 
dokonać  wysłuchania  i  ewentualnego  rozważenia  propozycji  jednej  z  organizacji 
pozarządowej. Następnie Radny –Adam Radom stwierdził,  że podobnie jak poprzedniczka 
ma wiele zastrzeżeń do omawianego programu i ma uczucie niedosytu informacyjne w w/w 
kwestii.   Z kolei  Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie,  ile organizacji  pozarządowych 
uczestniczyło w pierwszych konsultacjach społecznych. Przewodniczący Rady stwierdził, że 
na  33  organizacje,  w pierwszych  konsultacjach  społecznych  uczestniczyło  20 organizacji. 
Następnie  głos  zabrał  Radca  Prawny –  Pan Zdzisław Pelc  i  stwierdził,  że  przygotowany 
program jest poprawny i  winien być  poddany pod głosowanie.  Następnie  Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Uchwała  w  sprawie uchwalenia  „  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Byczyna 
z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok „ ( druk nr 370 ), została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów ( 9 głosów„ za” , 1 głos „ przeciw ”, 5 głosów „ wstrzymujących 
się ”).



   

Następnie  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. ( druk nr 371 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Uchwała 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. ( druk nr 
371 ) , została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania 
i rozliczenia dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie 
Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ( druk nr 
372 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 
projektu  uchwały.  Uchwała  w  sprawie ustalenia  trybu  udzielani  i  rozliczenia  dotacji  dla 
niepublicznych punktów przedszkolnych,  funkcjonujących na terenie Gminy Byczyna oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ( druk nr 372 ), została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

Ad.7. Działalność klubów sportowych na terenie g.Byczyna

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i stwierdził, że na wniosek Radnego –Adama 
Radoma przedmiotowy temat  zostanie  rozpatrzony na styczniowym posiedzeniu  Wysokiej 
Rady. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przesunięcie w/w tematu na 
styczniowe  posiedzenie  Wysokiej  Rady.  Radni  jednogłośnie  (  15  głosów  „  za  „  ) 
przegłosowali przyjęcie informacji dot. działalności klubów sportowych na terenie g.Byczyna 
na styczniowe posiedzenie Wysokiej Rady. 
 
Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  odpowiedział  na  zapytanie  dot.  realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków. I tak, w najbliższym czasie będzie podpisana umowa 
z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  na 
realizacje  52  przydomowych  oczyszczali  ścieków.  Ponadto  Burmistrz  Byczyny 
zakomunikował  zebranym  ,że  w  g.Piotrowice  zamontowano  tego  rodzaju  przydomowe 
oczyszczalnie ścieków i ponoć sprawdzają się bardzo dobrze. Ze strony g.Piotrowice mamy 
zaproszenie  w  przedmiotowej  sprawie  i  po  sesji  zostanie  wyłożona  lista  w  sprawie 
ewentualnego  wyjazdu  do  tej  gminy  w w/w sprawie.  Z  kolei  Radny  –  Sławomir  Nędza 
stwierdził,  że  rozumie  ze  nie  wszyscy  zainteresowani  będą  mogli  wdrożyć   przydomowe 
oczyszczalnie  ścieków.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  tak,  ale  niektóre  sprawy nie  są 
ostatecznie przesądzone. W chwili obecnej jest blisko 140 podań w przedmiotowej sprawie, 
a  umowa  będzie  podpisana  na  realizację  52.  Odnośnie  hali  sportowej  przy  byczyńskim 
gimnazjum  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  Politechnika  Wrocławska  jest  w  trakcie 



realizacji dok. remontowej przedmiotowego zagadnienia. Najprawdopodobniej przedmiotowa 
dokumentacja ukończona będzie w marcu 2014r., i po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia 
uruchomiony  będzie  przetarg  na  realizację  w/w  zadania.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział  na zapytanie  dot. remontu mostu przed Sierosławicami.  I tak, przedmiotowy 
remont  będzie  uruchomiony w pierwszej  kolejności,  podobnie jak most  przed Proślicami. 
Odnośnie placu zabaw we wsi Kochłowice Burmistrz Byczyny stwierdził, że w tej sprawie 
zwołane będzie stosowne zebranie rady sołeckiej. Na tym zebraniu, mieszkańcy wypowiedzą 
się, czy chcą mieć ten plac, a może był to zbytek łask. Na zapytanie dot. zapłaty drugiej raty 
za były ZEC w Byczynie Burmistrz Byczyny odpowiedział, że Prokurent Spółki Piano chce 
dokonać  należnej  wpłaty,  a  w  chwili  obecnej  oczekuje  na  prawomocny  wyrok  sądowy 
w Kluczborku, w sprawie wysokości majątku spółki. Następnie Burmistrz Byczyny poprosił 
aby po odbytej  sesji sołtysi  pozostali  na sali celem przekazania kilku ważnych informacji. 
Wracając do tematu bobrów na starym dorzeczu rzeki Prosna Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że przedmiotowa sprawa nie jest prostą sprawą. I tak, bobry objęte są całoroczną ochroną i za 
wszelkie  szkody  wyrządzone  przez  ten  gatunek  odpowiada  Skarb  Państwa,  a  Wojewoda 
Opolski  nie  ma  ten  cel  środków  i  w  ten  sposób  koło  się  zamyka.  Kończąc  wypowiedź 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  być  może  wyjściem  z  tej  sytuacji  byłby  kontrolowany 
odstrzał  ale  czy  któryś  z  myśliwych  zdecyduje  się  na  takie  rozwiązanie.  Z  kolei  Z-ca 
Burmistrza zakomunikowała,  że na dzień 02.12.2013r. planowana jest kontrola autobusów 
szkolnych, pod kątem obłożenia przedmiotowych autobusów szkolnych  i skoro taka sytuacja 
ma miejsce, to na pewno będzie bardzo szybko rozwiązana.   

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Pan Kazimierz Morawiec – Prezes Samodzielnej Miejsko –Gminnej 
Spółki Wodnej w Byczynie i przekazał zebranym stan zaawansowania prac przy ponownym 
uruchamianiu  działalności  w/w spółki.  Kolejną  poruszoną  sprawą  przez  Pana  Kazimierza 
Morawca  było  omówienie   incydentu  jaki  miał  miejsce  we  wsi  Pogorzałka  w  dniu 
21.10.2013r. Pan Kazimierz Morawiec stwierdził, że ponowne uruchomienie spółki wodnej 
nie  jest  wszystkim w smak,  a  szczególnie  Sołtysowi  wsi  Pogorzałka  –  Panu Andrzejowi 
Marcowi poprzez uniemożliwienie wykonania zaplanowanych prac melioracyjnych. Z kolei 
Sołtys  wsi  Pogorzałka  –  Pan  Andrzej  Marzec  stwierdził,  że  wcale  nie  utrudniał 
przedmiotowych  prac,  po  prostu  pracownicy  tam skierowani  tak  prawdę  mówiąc,  to  nie 
wiedzieli co mają robić i od czego zacząć. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 
początku zawsze są  problemy ale w przyszłości podobna sytuacja na pewno nie będzie miała 
miejsca. Z kolei Pan Roman Czajkowski stwierdził, że pracownicy skierowani do pracy we 
wsi Pogorzałka wiedzieli co mają robić ale Pan Andrzej Marzec nie wyraził zgody na wejście 
na  swoją  posesję  celem  dokonania  niezbędnych  prac.  Na  koniec  w/w  dyskusji 
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie niedomówienia zostały wyjaśnione i powyższa 
sprawa  nie  wymaga  dalszej  dyskusji.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Zdzisław  Comporek 
i zakomunikował zebranym, że na terenie Byczyny  brak jest poziomych oznakowań ( przejść 
dla pieszych ), co w znacznym stopniu ogranicza bezpieczeństwo. Kolejną poruszoną sprawą 
przez  Pana  Zdzisława  Comporka  było  zapytanie,  czy  na  terenie  rynku  nie  należałoby 
ograniczyć  szybkość  przejeżdżających  pojazdów mechanicznych.  Następnie  Pan  Zdzisław 
Comporek  zadał  kolejne pytanie,  czy nie  warto by było  się  zastanowić nad oświetleniem 



i utwardzeniem terenu wokół siłowni na wolnym powietrzu zlokalizowanej w starym parku. 
Kontynuując wypowiedz Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, dlaczego ze wsi Biskupice 
nie  są  wywożone – odbierane  opakowania szklane.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Krystyna 
Buksa i ponowiła prośbę poprzednika w sprawie zagospodarowania terenu wokół siłowni na 
wolnym powietrzu. Kontynuując wypowiedz Pani Krystyna Buksa zaapelowała do właścicieli 
skwerów zlokalizowanych w obrębie murów o uprzątnięcie tych terenów. W większości w/w 
tereny są bardzo zaniedbane.  Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny i stwierdził,  że od 
najbliższego  poniedziałku  będzie  montowana  nowa  organizacja  ruchu  w  obrębie  murów 
i oznakowania pionowe będzie również uwzględnione. Odnośnie doświetlenia starego parku 
na razie nie będą czynione żadne ruchy ale w momencie modernizacji miejskiego oświetlenia 
ulicznego sprawa doświetlenia siłowni będzie uwzględniona. W chwili obecnej wykonywany 
jest  audyt  energetyczny  w  sprawie  przejścia  na  oświetlenie  ledowe.  W  kwestii  odbioru 
opakowań  szklanych  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  stary  system  odbioru  szkła  nie 
sprawdził się, ponieważ nasze społeczeństwo jest nie reformowalne. Kontynuując wypowiedz 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że mimo wszystko odpady szklane muszą być magazynowane 
w  kuble  plastikowym,  a  nie  workach  plastikowych.  Powodem  takiego,  a  nie  innego 
stwierdzenia jest następujący fakt, że worek plastikowy może ulec rozerwaniu i wtedy robi się 
bałagan  z  tą  stłuczką  szklaną.  Kończąc  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny   zakomunikował 
zebranym,  że  w  zakresie  przestrzegania  nowej  ustawy  śmieciowej  będą  przeprowadzane 
liczne kontrole. Następnie Pani Krystyna Buksa zwróciła uwagę zebranym na nie prawidłowe 
parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie miasta. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  w  przedmiotowej  kwestii  będą  liczne  interwencje,  celem wyegzekwowania 
przestrzegania  obowiązujących  przepisów  w  tym  zakresie.  Następnie  głos  zabrał 
Przewodniczący Rady i zakomunikował zebranym, że następne posiedzenie Wysokiej Rady 
odbędzie się 19.12.2013r. Z kolei Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że Centrum 
Integracji Społecznej w Polanowicach uhonorowane zostało nagrodą pieniężna Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej za działalność w zakresie pomocy społecznej. W związku z powyższym 
Burmistrz  Byczyny  podziękował   Pani  Dyrektor  –  Wioletcie   Kardas   za  wzorowe 
prowadzenie, tak potrzebnej instytucji. W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas podziękowała za 
słowa  uznania  ale  jednocześnie  zwróciła  uwagę,  że  na  ten  sukces  zapracowali  przede 
wszystkim pracownicy CISPOL-u    
Ad. 10  Komunikaty.
Brak       
Ad. 11  Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLII 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
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                                                                                             Grzegorz Kapica
 Protokołował: Marek Rychlicki
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