
Protokół Nr XLVIII/09
z sesji Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30.12. 2009 r.
(godz. 1000-1220)

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XLVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
–  Zdzisław Roman Biliński,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny –  Ryszarda Grünera, 
Z-cę  Burmistrza  Byczyny  –  Krzysztofa  Sikorskiego,  Sekretarza  Gminy  –  Macieja 
Tomaszczyka,   Skarbnik  Gminy  –  Wiesławę  Różewską,  Z-cę  Skarbnika  -  Katarzynę 
Wilczyńską,  Dyrektorów  i  Kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  Radcę 
Prawnego – Jerzego Dela, Radnych, Pana Zdzisława Comporka.  Sołtysów i  pozostałych 
przybyłych gości. Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności (zał. Nr 1) 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 zabrał głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad 
przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów „za”).

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) ustalenia granic administracyjnych Gminy Byczyna miejsc przeznaczonych do 
               użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego ( druk nr 360 ),
           b) ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów ( druk nr 361 ),
           c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego przy
               Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 362 ),
           d) zmian w budżecie gminy na 2009r ( druk nr 363), 
           e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
               Byczyna ( druk nr 364 ),
           f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
               Alkoholowych i Problemów Społecznych ( druk nr 365 ), 
           g) wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia o nazwie „ Opolski Mikro Fundusz
               Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej ” z siedzibą w …( druk nr 366)
           h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( druk nr 367 ), 
           i)  projektu budżetu gminy na 2010 rok ( druk nr  368 ). 
      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 V-ce Przewodniczący – 
Adam  Radom.  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną  kandydaturę. 
Kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie  (15 głosów „ za ”).

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej bez 
jego uprzedniego czytania. Protokół był dostępny w Biurze Rady oraz wyłożony przed sesją. 
Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  nie  ma  uwag  do  protokołu.  Nikt  
z Radnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do protokołu.  Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania  nad  przyjęciem  w/w  protokołu.  Protokół  z  XLVII  sesji  Rady  Miejskiej  został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrała  Radna – Urszula Bilińska  która zadała pytanie, kiedy dokończony 
będzie  remont  ul.  Kośnego w m.Byczyna.  Sprawa dotyczy remontu zaledwie kilku metrów 
kwadratowych i pomimo wcześniejszych kilkukrotnych zapewnień Burmistrza Byczyny sprawa 
przedmiotowego remontu nie została ostatecznie załatwiona. Radna – Róża Kaniewska zadała 
pytanie, czy zostało wystosowane pismo do Zakładu Energetycznego w sprawie uzupełnienia 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Byczyna. Następnie Radna - Róża Kaniewska zadała 
następne pytanie, czy wyjaśniła się sprawa mieszkania dla Państwa Tkaczuk w Biskupicach. 
Radny – Zygmunt Wiśniewski w imieniu byczyńskich handlowców zadał pytanie, czy warto 
by było zastanowić się nad wprowadzeniem terminowych – czasowych przepustek na wjazd 
pojazdów zaopatrzenia na rynek. Radny – Jacek Kulisiński zadał pytanie, jak wygląda sprawa 
przejęcia terenu pod plac zabaw w Biskupicach. Następne  Radny – Jacek Kulisiński  zadał 
kolejne  pytanie,  czy  w  związku  z  planowanych  remontem  drogi  o  przebiegu  Biskupice  – 
Wołczyn, nie warto by było zastanowić się nad  budową parkingu koło kościoła.    

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  granic 
administracyjnych Gminy Byczyna miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref 
wolnych od dymu tytoniowego ( druk nr 360 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  360  została  podjęta  zwykłą  większością 
głosów  ( 14 głosów „za”, 1 głos „ wstrzymujący się ”). 

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie ustalenia  cennika  opłat  za 
składowanie  odpadów (  druk nr  361 ).  Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  nad w/w 
projektem uchwały.  Nikt nie zabrał głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 361 została podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

c)   Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji 
przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie 
( druk nr 362 ).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Głos 
zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że stawka dotacji w przedmiotowym projekcie uchwały 
nie została zwiększona, w związku z powyższym Pani Kierownik CISPOL-u zmuszona była do 



zwiększenia  kwoty  pochodzącej  z  usług.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że w ciągu roku, spółdzielnia otrzymać będzie więcej zleceń na wykonywanie usług 
świadczonych na rzecz tut. urzędu i w miarę możliwości kwota dotacji w ciągu roku będzie 
zwiększona.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na 
druku nr 362 została podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

d) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2009r  (  druk  nr  363). Głos  zabrała  Skarbnik  Gminy, która  w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący  wyjaśniła  na  czym  polegają  zmiany  w  budżecie  gminy  na  2009r,. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  363 
została podjęta zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna ( druk nr 364 ), ). Przewodniczący 
Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący 
Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  364  została  podjęta 
jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

f)   Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych 
( druk nr 365 ).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na 
druku nr 365 została podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
stowarzyszenia o nazwie „ Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki 
Społecznej ” z siedzibą w Opolu ( druk nr 366). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
w/w projektem uchwały.  Glos zabrał  Burmistrz Byczyny  który wyjaśnił,  że  przedmiotowy 
fundusz  ma  być  instytucją  wspomagającą  stowarzyszenia  aplikujące  środki  unijne. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  366 
została podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

h) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości ( druk nr 367 ).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 367 została podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 
rok ( druk nr  368 ). Następnie  Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że RIO w 
Opolu  pozytywnie  zaopiniowało  projekt  budżetu  gminy  na  2010r.  Przewodniczący  Rady 
otworzył  dyskusję  nad w/w projektem uchwały.  Głos zabrała  Radna – Urszula Bilińska  i 
stwierdziła,  że  jest  to  budżet  spełniający  minimum  potrzeb.  Obawy  Radnej  –  Urszuli 
Bilińskiej  budzi  WPI,  który  bardzo  drastycznie  się  kurczy,  od  co  najmniej  dwóch  prosi 
o ustalenie wspólnego programu działania. Burmistrz Byczyny niejednokrotnie obiecywał, że 
ustalimy priorytety dla gminy. Kontynuując wypowiedz Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, 
że dla niej i całej rady priorytetem była sprawa hali w Byczynie, na dzień dzisiejszy jesteśmy w 
tym samym miejscu co dwa lata temu  Radna – Urszula Bilińska  zasugerowała, że środki 
unijne pozyskane z tak z wielkim trudem, przez pracowników urzędu wydawane są jej zdaniem 
na  rzeczy  niepotrzebnie  np.:  nasadzenia,  rezerwaty  przyrody,  izbę  tradycji.  Ale  dla 



mieszkańców najważniejsze są drogi, czynna hala sportowa itp. Na koniec wypowiedzi Radna 
– Urszula Bilińska stwierdziła, że projekt budżetu jest mocno przycięty ale w jednej pozycji 
nie ma takiego cięcia, a mianowicie na administracji. Radny – Zygmunt Wiśniewski nawiązał 
do  tematu  wykupu  gruntu  pod  budowę  hali,  a  mianowicie  przypomniał,  że  nie  jest 
przeciwnikiem budowy nowej hali ale pod warunkiem zabezpieczenia pokaźnych  środków na 
realizację tego zadania. W/w  projekcie budżetu gminy na 2010r. nie widać tych środków, a 
kwota 500 tys.  zł.  jest kwota nie wystarczają na realizację tak ważnego i drogiego zadania. 
Kontynuując  wypowiedz  Radny – Zygmunt Wiśniewski  zapytał,  jak rozliczymy się przed 
wyborcami z niezałatwionego tematu hali sportowej. Kolejną poruszoną sprawą przez Radnego 
–  Zygmunta  Wiśniewskiego  było  pytanie,  jak  wygląda  sprawa  procesu  sądowego  z 
powództwa cywilnego przeciwko wykonawcy Panu Stępin. Następną  poruszoną sprawą przez 
Radnego – Zygmunta Wiśniewskiego  była sprawa sportu w gminie Byczyna, a mianowicie 
stwierdził, że kwota na sport w 2010r. będzie pomniejszona o 25 tys.zł., z jakiego powodu tak 
się stało.  Następnie  Radny – Zygmunt Wiśniewski  powrócił  do tematu podziału środków 
alkoholowych, w ubiegłym roku 10 tys. zł zostało z tego funduszu przekserowane do Ośrodka 
Kultury i z tych środków zostały zakupione stoły do tenisa stołowego. Radny stwierdził, że tak 
mu się wydawało, że będzie to realizowane corocznie, ale może mu się tylko tak wydawało. 
Następnie zapytał, czy zakup sprzętu sportowego jest rzeczą niepotrzebną. Radny – Zygmunt 
Wiśniewski na koniec zadał pytanie, o ile wzrosły wydatki na administracje. Skarbnik Gminy 
odpowiedziała, że o 85 tys. zl. wzrosły wydatki na administracji. Z kolei  Radny – Zygmunt 
Wiśniewski  doprecyzował  pytanie,  o  ile  wzrosły  wydatki  na  płace  w  urzędzie.  Skarbnik 
Gminy odpowiedziała, że wydatki na płace w urzędzie zmalały o 48 tys. zł, a powodem takiej 
oszczędności jest odejście radcy prawnej na emeryturę, a obecni radcy prawni świadczą usługi 
na  podstawie  umowy –  zlecenia.   Z  kolei  Radna –  Iwona Sobania  powróciła  do  sprawy 
pracowników  urzędu,  którzy  w  sposób  skuteczny  pozyskują  środki  unijne,  przypomniała 
zebranym, że na tej sali była mowa o dodatkowej gratyfikacji tychże pracowników i w pełni 
popiera działania Burmistrza Byczyny w tym zakresie.  Następnie  Radna – Iwona Sobania 
nawiązując  do  wypowiedzi Radnej  –  Urszuli  Bilińskiej,  jakie  to  rzeczy  mniej  lub  więcej 
ważne były realizowane w 2009r. W odpowiedzi Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że nie 
ma rzeczy niepotrzebnych, a są mniej lub bardziej ważne. Mianowicie dla mieszkańców tego 
miasta najważniejsza jest droga, szkoła, hala. A większość środków unijnych idzie na tworzenie 
rezerwatów  dla  ptaków,  zalesień,  izby  tradycji  w  urzędzie.  Radna  –  Iwona  Sobania 
ustosunkowując się  do wypowiedzi  poprzedniczki  stwierdziła,  że  zdaje  sobie  sprawę,  że  te 
projekty realizowane są głównie z powodu dość znacznego dofinansowywania z unii, aż żal 
było  by nie  skorzystać  z  takiej  okazji.  Następnie  Radna –  Iwona Sobania  skupiła  się  na 
programie „ drapieżna Byczyna „ , wartość projektu to 350 tys. zł, z czego gmina dołoży 20 tys. 
zł.  to  chyba  warto  realizować  ten  projekt.  Radna  –  Urszula  Bilińska  po  raz  kolejny 
stwierdziła,  że  nie  ma  nic  przeciwko  pozyskiwaniu  środków  unijnych,  ale  powinna  być 
opracowana  hierarchia  ważności  potrzeb  gminy.  Na  koniec  Radna  –  Urszula  Bilińska 
stwierdziła, że wszystko jest potrzebne ale może nie w tej kolejności. Radny – Piotr Hoc zadał 
pytanie,  w  którym  momencie  pozamieniały  się  nam  priorytety.  A  mianowicie  wg. 
wcześniejszych ustaleń hala miała być priorytetem w 2009r., a w końcu okazało się, że drogi 
były priorytetem, o co w tym wszystkim chodzi. Kontynuując wypowiedz Radny – Piotr Hoc 
stwierdził, że skoro hala w przyszłym roku ma być priorytetem z kwotą 500 tys. zł., to on nic z 
tego nie rozumie.  Jak to się ma Panie Burmistrzu priorytet  wzrasta,  a kwota na to zadanie 
maleje, być może jest to jakoś od strony ekonomicznej wytłumaczalne.  Radny – Piotra Hoc 
skierował  zapytanie  do  Burmistrza  Byczyny,  co  jest  ważniejsze  drogi,  czy  hala.  Następnie 
Radny – Piotr Hoc  zadał kolejne pytanie,  czy nie warto było te drogi budować za własne 
środki,  skoro  tak  dużo  musieliśmy  dołożyć  do  realizacji  tych  dróg.  Radny  –  Piotr  Hoc 
stwierdził,  że  budujemy dużo dróg ale  czy dobrej  jakości,  to  na pewno czas  pokaże.  Jako 



przykład zlej jakości wykonywanych dróg radny podał , I odcinek drogi do grodu – cały w 
dziurach, a II odcinek tej drogi też jest już w fatalnym stanie  ( spękania poprzeczne, podłużne, 
załamania, złe odwodnienie  ). Następnie  Radny - Piotr Hoc  powołując się na wcześniejsze 
wypowiedzi Burmistrza Byczyny, że rzekomo mamy gwarancję na te drogi, a po co, skoro nie 
potrafimy z tych uprawnień korzystać w należyty sposób. Na koniec wypowiedzi  Radny – 
Piotr Hoc zadał pytanie, Panie Burmistrzu w jakim kierunku my zmierzamy, czy w kierunku 
rozwoju turystyki,  czy w kierunku rozwoju stref ekonomicznych. Finał takich poczynań jest 
taki, że mamy bardzo zadłużoną gminę, a konkretnych efektów rozwoju gminy nie widać na 
horyzoncie. Radny – Adam Radom ustosunkowując się projektu budżetu na 2010r. stwierdził, 
że nie wie, czy budowa hali jest naszym priorytetem, skoro wszystkie jednostki zabsorbowane 
są  aplikacją  środków  unijnych  na  budowę  dróg  w  ramach  programu  tzw.  Schetynówki. 
Kontynuując wypowiedz stwierdził, że nie da rady zrezygnować z tak dużego dofinansowania 
na budowę dróg, ale poprzez takie działanie priorytet w postaci budowy hali bardzo skutecznie 
odsuwa  się  w  czasie.  Następnie  Radny  –  Adam  Radom  ustosunkował  się  do  sprawy 
ograniczenia środków na sport w wys. 25 tys. zł. stwierdził, że w ciągu roku w/w środki wrócą 
z  powrotem na  sport,  a  będzie  to  wynikiem  wszelkiego  rodzaju  oszczędności.  Burmistrz 
Byczyny na wstępie swojej wypowiedzi stwierdził, że przy tak trudnym budżecie, zarzutów ze 
strony radnych jest i tak bardzo mało. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że nie rozumie niektórych zarzutów, skoro o wszystkich ruchach finansowych i poczynaniach 
radni byli na bieżąco informowani. Burmistrz Byczyny ustosunkowując się do inwestycji pn. 
Izba tradycji  w budynku ratusza na kwotę 1.400.000 zł.  stwierdził,  że nie jest to tylko izba 
tradycji ale równocześnie termomodernizacja budynku ratusza. Poprzez takie działania można 
zmniejszyć  koszty  administracji,  bo  ogrzewanie  budynku  ratusza  wchodzi  w  koszty 
administracji.  Burmistrz Byczyny  jako przykład obniżenia kosztów funkcjonowania poprzez 
przeprowadzenie termomodernizacji podał przykład placówek oświatowych na terenie gminy. 
Co się tyczy płac  Burmistrz Byczyny  stwierdził, że już się nie da zaoszczędzić, chyba żeby 
zwolnić część pracowników. Następnie  Burmistrz Byczyny  ustosunkował się do zagadnień 
związanych z drogami, w 2009r. stwierdził, że nie rozumie, co niektórych radnych ponieważ 
niemal  na każdej  sesji  mówi że nie ma po czym chodzić  i  jeździć.  Inwestycje  drogowe są 
realizowane sukcesywnie,  a że drogo, to już specyfika naszego zabytkowego miasta. Co się 
tyczy remontu ścieżek w parku, to nic innego jak budowa lodowiska w ramach „ Odnowy wsi 
Byczyna. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, że  w ramach administracji 
mieszczą  się  również  diety  radnych,  sołtysów  i  innych  pochodnych,  nie  tylko  pensje 
urzędników.  Burmistrz Byczyny  powracając do tematu termomodernizacji  stwierdził,  że  w 
ramach  tego  zadania  wymieniona  będzie  również  instalacja  eklektyczna,  która  nawiasem 
mówiąc jest z lat 60 – tych i w chwili obecnej jest już nie efektywna. Co się tyczy obniżenia 
kwoty 25 tys. na sport, jest to faktem ale w chwili obecnej rady sołeckie mają do podziału 300 
tys.zł i tych środków można również finansować sport. Nawiązując to tematu hali sportowej 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że w zeszłym roku nie było tematu budowy hali, a tylko sprawa 
remontu,  w  między  czasie  środki  te  potrzebne  były  na  dofinansowanie  budowy dróg  i  to 
właśnie Wysoka Rada dokonała przesunięcia tych środków. W 2009r. nie mogliśmy przystąpić 
do  remontu  hali,  ponieważ  oczekiwaliśmy  na  uruchomienie  procesu,  pierwsza  rozprawa  z 
powództwa  cywilnego  w sprawie  hali  odbędzie  się  21.01.2010r.  Dopóki  sąd  nie  będzie  w 
posiadaniu swojej ekspertyzy budowlanej , nie można ruszyć tematu hali, a tak środki zostały 
przesunięte i drogi zostały wybudowane. Burmistrz Byczyny odpowiadając Radnej – Urszuli 
Bilińskiej na zapytanie w sprawie dokończenia remontu ul. Kośnego stwierdził, że będzie to 
wykonane  przy  okazji  jakiego  kolwiek  remontu  na  terenie  miasta.  Z  kolei  na  zapytanie 
Radnego – Zygmunta Wiśniewskiego w sprawie 10 tys. zł na zakup stołów do tenisa stołowego 
Burmistrz Byczyny  odpowiedział,  że środki  na ten cel  można również pozyskiwać od rad 
sołeckich. Co się tyczy turystyki to Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie przypomina sobie 



aby tematyka turystyki została zarzucona, za te środki które są na promocji to i tak dużo się 
dzieje.  Ustosunkowując  się  do  tematyki  inwestycji  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
realizowane  będą  tylko  te  na  które  gmina  ma  zagwarantowane  dofinansowanie,     a  tak 
nawiasem  mówiąc  17,3  %  na  inwestycjach  nie  jest  złym  wynikiem.  Budowa  nowej  hali 
sportowej  ruszy  tylko  i  wyłącznie  w  momencie  posiadania  umowy  dofinansowania 
przedmiotowej  inwestycji,  ponieważ z  kwotą  500 tys.  zł  nie  ma  sensu ruszać  tego tematu. 
Przewodniczący Rady ustosunkowując się do tematyki diet radnych i sołtysów stwierdził, że 
diety od początku kadencji rady nie zmieniły się i na pewno nie miały tak znaczącego wpływu 
na wzrost wydatków na administracji jak Pan Burmistrz twierdzi. Następnie  Przewodniczący 
Rady przypomniał o ustaleniach jakie miało miejsce w zeszłym roku, a mianowicie chodzi o 
spotkanie  Burmistrza Byczyny z Radnymi w momencie konstruowania budżetu i  wspólnym 
wypracowaniu  priorytetów  gminy,  ale  do  takiego  spotkania  nie  doszło.  Radna  –  Urszula 
Bilińska stwierdziła, że trudno się jej rozmawia w takim tonie, jaki Pan Burmistrz reprezentuje. 
Pan Burmistrz jakie kolwiek słowa sprzeciwu lub zastanowienia odbiera jako zarzuty,  a nie 
tędy  droga,  powinno  się  zmierzać   w  kierunku   budowy  konsensusu.  Radny-  Zygmunt 
Wiśniewski  wracając do tematu podziału środków na sport stwierdził, czy na jakim kolwiek 
zebraniu padło stwierdzenie, że środki z rad sołeckich można również przekazywać na sport. 
Burmistrz Byczyny  odpowiedział,  że takie informacje zamieszczone były w wytycznych w 
sprawie podziału środków sołeckich.  Z kolei  Radny – Zygmunt Wiśniewski  stwierdził,  że 
może i tak, ale nikt w tym momencie nie wiedział,  że środki na sport zostały obcięte.  Z-ca 
Burmistrza  stwierdził,  że  informował  rady  sołeckie  oraz  opiekunów  o  takiej  możliwości 
podziału  środków  tj.  na  sport.  Z  kolei  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski  przypomniał  Z-cy 
Burmistrza  o  wniosku  w  sprawie  corocznego  przeznaczania  10  tys.  zł  ze  środków 
alkoholowych  na  sport.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedział,  że  nie  przypomina  sobie  takiego 
wniosku.  Radny – Adam Radom kategorycznie stwierdził, że ani on i pozostali radni nigdy 
nie byli  za darowaniem czego kolwiek komuś w sprawie budowy hali.  Następnie  Radny – 
Adam  Radom  stwierdził,  że  przeglądając  budżet  gminy  na  2010r.  można  z  całą 
odpowiedzialnością  stwierdzić,  że nie jesteśmy w stanie  wybudować nowej  hali,  bo nas po 
prostu na to nie stać. W świetle postępowania sądowego, że starą halą nie możemy nic zrobić, 
ponieważ jest dowodem w postępowaniu. Następnie Radny – Adam Radom przypomniał, że 
równo rok  temu były  zabezpieczane  środki  na  postępowanie,  a  dopiero  21  stycznia  2010r. 
będzie  pierwsza  rozprawa  sądowa.  Reasumując  powyższe  fakty  Radny  –  Adam  Radom 
stwierdził,  że  w chwili  obecnej  nie  jesteśmy w stanie  remontować starego obiektu,  ani  nie 
jesteśmy w stanie  budować  nowego  obiektu.  Praktycznie  jesteśmy w martwym  punkcie  w 
temacie  dot.  hali  sportowej.  Odnośnie wykorzystania  funduszy sołeckich na sport  Radny – 
Adam Radom wyraził swoją wielką aprobatę. 

Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  368 
została podjęta zwykłą większością głosów (  11 głosów  „za”, 2  głosy „  przeciw” , 2  głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

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

Na wstępie  Burmistrz Byczyny  odpowiadając na zapytanie w sprawie dokończenia remontu 
ul.  Kośnego  stwierdził,  że  przedmiotowa  ulica  ukończona  będzie  równocześnie  z  ul.11  – 
Listopada tj. w momencie układania dywanika na tej drodze, praktycznie zaraz po roztopach. 
Na zapytanie dot. mieszkania dla rodziny Państwa Tkaczuk Burmistrz Byczyny odpowiedział, 
że zostało spisane stosowne porozumienie w tej sprawie z właścicielem lokalu w m. Biskupice, 
a  rodzina  przeniesiona  zostanie  do  tego  lokalu  z  dniem  01.03.2010r.  W  kwestii  wjazdu 
pojazdów  dostawczych  na  rynek  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  zostało  wystosowane 



stosowne pismo do Starostwa Powiatowego w Kluczborku w sprawie powołania  stosownej 
komisji w tej sprawie. Takie posiedzenie komisji już się odbyło, wynikiem tego spotkania jest 
ustalenie zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t za wyjątkiem służb komunalnych. Na większy 
tonaż komisja nie wyraziła zgody. Nawiasem mówiąc kolejny mieszkaniec Byczyny wystąpił z 
roszczeniem o odszkodowanie  z  tytułu  zniszczenia  budynku  w wyniku  prowadzonych  prac 
remontowych  na  mieście.  Odnośnie  zapytania  Radnego  –  Jacka  Kulisińskiego  w  sprawie 
przejęcia terenu pod przyszły plac zabaw, Burmistrz Byczyny odpowiedział, że przedmiotowe 
przejęcie jest w trakcie. Co się tyczy parkingu koło kościoła powyższa sprawa będzie jeszcze 
dogrywana  z  wykonawcą,  ale  będzie  wykonany.  Następnie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy 
odpowiadając Radnej – Róży Kaniewskiej  na zapytanie  w sprawie uzupełnienia oświetlenia 
ulicznego  na  terenie  gminy  odpowiedział,  że  stosowne  pismo  do  Zakładu  Energetycznego 
zostało wysłane i przedmiotowe zadanie po części zostało już zrealizowane.  
      
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie Radna – Róża Kaniewska nawiązując do podsumowania projektu które odbyło się 
9 grudnia br. w siedzibie CISPOL-u stwierdziła,  że było jej  niezmiernie przykro z powodu 
absencji  radnych  na  tym spotkaniu  oprócz  niej  na  spotkaniu  było  jeszcze  dwóch  radnych. 
Kontynuując wypowiedz stwierdziła, że czuła się nie komfortowo z tego powodu, ponieważ 
pracownicy CISPOL-u podeszli do tego zagadnienia bardzo emocjonalnie i na pewno było im 
przykro z takiego przebiegu sprawy.

Ad. 9.  Komunikaty.

Przewodniczący Rady odczytał pismo wystosowane  przez Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w sprawie dofinansowania bieżącej działalności stowarzyszenia. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  Burmistrz  Byczyny  udzielił  pisemnej 
odpowiedzi, a treść tej odpowiedzi została odczytana radnym. Z treści odpowiedzi w sposób 
jednoznaczny wynikało,  że  większej  pomocy finansowej  gmina  Stowarzyszeniu  nie  udzieli. 
Z kolei Burmistrz Byczyny w odpowiedzi pisemnej zwrócił uwagę, że gmina na inne sposoby 
wspiera Stowarzyszenia w postaci organizowania wszelkiego rodzaju szczepień , mammografii 
piersi oraz bezpłatnego udostępnienia lokalu na potrzeby Hospicjum w Byczynie.  Następnie 
głos  zabrał  Pan  Edward  Rożniatowski  –  Prezes  Gminnego  Związku  Rolników,  Kółek 
i Organizacji Rolniczych który stwierdził,  że należałoby w najbliższym czasie zorganizować 
spotkanie  włodarzy z radnymi  i  mieszkańcami  w celu dokonania podsumowania  co zostało 
w okresie młodej demokracji wykonane, co należałoby jeszcze wykonać w celu wypracowaniu 
priorytetów  gminy.  Na  koniec  swojego  wystąpienia  Pan  Edward  Rożniatowski–  Prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pożyczył wszystkim zebranym 
wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego nowego roku.  Następnie Pan Marek Mendel 
– Dyrektor ZSGLiZ zaprosił wszystkich zainteresowanych na posiedzenie I Forum Organizacji 
Pozarządowych na dzień 07.01.2010r., o godz. 1300. 

Ad. 10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLVIII 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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                                                                                                              w Byczynie

                                                                                                     Zdzisław Roman Biliński

Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu


