
                                                                  Protokół Nr LIV/10
                                                     z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                  z dnia 27.05.2010 r.
                                                                  ( godz. 1400 - 1600 )

A.d.1. 

Otwarcia  LIV sesji  Rady Miejskiej  w Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady Miejskiej 
-  Zdzisław Roman Biliński, który przywitał  Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera, 
Sekretarza  Gminy  –  Macieja  Tomaszczyka,  wszystkich  Radnych,  Panią  Skarbnik 
Gminy  –  Wiesławę  Różewską,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Jerzego  Delę,  Kierownika 
Posterunku Policji  w Byczynie – Pana Jacka Mączkę, Pana Edwarda Różniatowskiego 
–  Przewodniczącego  Gminnego  Związku  Rolników,  Kółek  i  Organizacji  Rolniczych, 
Pana Zygmunta Chabrowskiego - Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Byczyny, 
Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy, Sołtysów oraz pozostałych przybyłych 
gości.  W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 
14 radnych, więc obrady  są prawomocne. 
   
A.d.2. 

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. Sekretarz Gminy zgłosił potrzebę zamiany numeracji projektów uchwał 
w sprawie stypendiów na drukach nr 408 i 409, zgłoszonych  przez Burmistrza Byczyny na 
posiedzeniach poszczególnych Komisji. Mianowicie druk nr 408 staje się drukiem nr 409 i na 
odwrót. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad  ze 
zmianami.  Nowy porządek obrad został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie  (14 głosów 
„za”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 403 ),
           b) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty 499.999,00 
               druk nr 404 ), 
           c) uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dodatkowych dni 
               deponowania odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach
               po obniżonych stawkach ( druk nr 405 ),
           d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
               ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 
               2011 roku ( druk nr 406 ),
            e) przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,



                restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
                ( druk nr 407 ),
      7. Sprawy jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy Byczyna z ujęć 
          wodnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej.
      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      9. Wolne wnioski i zapytania.
    10. Komunikaty.
    11. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 403 ),
           b) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty 499.999,00 
               druk nr 404 ), 
           c) uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dodatkowych dni 
               deponowania odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach
               po obniżonych stawkach ( druk nr 405 ),
           d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
               ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 
               2011 roku ( druk nr 406 ),
            e) przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
                restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
                ( druk nr 407 ),
            f) w sprawie zmiany uchwały (druk nr 408)
            g) w sprawie stypendium dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (druk nr 409) 
      7. Sprawy jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy Byczyna z ujęć 
          wodnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej.
      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      9. Wolne wnioski i zapytania.
    10. Komunikaty.
    11. Zakończenie sesji.

A.d.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 (14 głosów „za)



Ad. 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie  protokołu z LIII  sesji  Rady Miejskiej  bez 
jego uprzedniego czytania. Protokół był dostępny w Biurze Rady oraz wyłożony przed sesją. 
Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do  protokołu. 
Nikt  z  Radnych  nie  zgłosił  uwagi  i  zastrzeżeń  do  protokołu. Przewodniczący  Rady 
przystąpił                             do głosowania nad przyjęciem w/w protokołu. Protokół z LIII  
sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

A.d. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję.  Na  początku  głos  zabrała  Radna  –  Urszula 
Bilińska  która przypomniała, że obecna kadencja Rady rozpoczęła się od objazdowej Sesji 
Rady  po  terenie  gminy  Byczyna.  Radna  –  Urszula  Bilińska podziękowała  za 
zorganizowanie takiej Sesji, ponieważ pozwoliła jej na dokładne zorientowanie w potrzebach 
i troskach gminy. Kontynuując wypowiedź Radna – Urszula Bilińska po raz kolejny zgłosiła 
potrzebę  remontu  ulicy  400  –  lecia  Bitwy  pod  Byczyną.  Radna  –  Urszula  Bilińska 
oznajmiła,  że  na  udokumentowanie  fatalnego  stanu  wnioskowanej  ulicy  przyniosła 
dokumentacje fotograficzną. Kontynuując wypowiedź Radna - Urszula Bilińska stwierdziła, 
że przy ulicy 400 – lecia Bitwy pod Byczyną mieszkają ludzie, którzy płacą podatki i mają 
prawo do godnego zamieszkiwania, a także mogą w razie nieszczęścia oczekiwać na przyjazd 
karetki pogotowia. Następnie  Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że jest to ulica która 
prowadzi  do  stacji  PKP i  młodzież  codziennie  podąża  tą  ulicą  na  stacje  by dojechać  do 
szkoły,  a także pozostali  mieszkańcy którzy chcą na czas dojechać do pracy.  Kontynuując 
wypowiedź  Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że ulica 400- lecia Bitwy pod Byczyną 
ma około 300 m długości.  Radna – Urszula Bilińska zadała pytanie, dlaczego przez 20 lat 
istnienia omawianej drogi nie udało się gminie naprawić jej. Następnie głos zabrała Radna – 
Jolanta Mucha i w imieniu Radnej - Róży Kaniewskiej zadała pytanie, na jakim etapie są 
prace remontowe Pałacu w Roszkowicach.  Radna – Jolanta Mucha w imieniu Radnej – 
Róży  Kaniewskiej  poprosiła,  aby  merytorycznie  odpowiedzialny  pracownik  Urzędu 
Miejskiego przygotował stosowne wystąpienie w przedmiotowej sprawie do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu. Na koniec Radna  - Jolanta Mucha stwierdziła, że termin 
wcześniej określonych prac remontowych Pałacu w Roszkowicach upływa z dniem 31 maja 
2010r. Następnie głos zabrał Radny – Jerzy Dworak i stwierdził, że w ostatnim czasie były 
liczne  podtopienia  spowodowane ulewnymi  deszczami.  Powodem podtopień  w przypadku 
wsi Jaśkowice są wadliwie wykonane przepusty. Mianowicie przepusty wszędzie miały być 
metrówki,  a  w  niektórych  przypadkach  zostały  zamienione  na  osiemdziesiątki  i  z  tego 
powodu   woda  przelewa  się  przez  drogę  i  podtapia  okoliczne  domostwa.  Kontynuując 
wypowiedź Radny – Jerzy Dworak stwierdził, że w Jaśkowicach od posesji Pana Żółtaszka 
wszystkie gospodarstwa są sukcesywnie podtapiane.  Radny – Jerzy Dworak poprosił, aby 
odpowiednie  służby  Burmistrza  Byczyny  zajęły  się  tym  tematem.  Następnie  głos  zabrał 
Radny  –  Piotr  Hoc  i  zadał  pytanie,  dlaczego  Burmistrz  Byczyny  zrezygnował 
z uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej  Spółki ZGK.



A.d.6. Podjęcie uchwał w sprawie :

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2010  rok.  (druk  nr  403).  Następnie  Skarbnik  Gminy w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący  omówiła  zmiany  w  budżecie  gminy  na  2010  rok  Przewodniczący  Rady 
otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Na wstępie głos zabrała  Radna – Urszula 
Bilińska i stwierdziła, że na remont ulicy 400 – lecia Bitwy pod Byczyną należy koniecznie 
znaleźć środki. Kontynuując wypowiedź Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że na remont 
hali  była  zagwarantowana  suma 500 tys.  zł,  z  czego 300 tys.  zł  poszło  na remont  drogi 
w miejscowości Nasale. Radna - Urszula Bilińska stwierdziła, że za 100 lub 200 tys. zł nie 
da  się  wyremontować  hali  sportowej.  Więc  z  pozostałej  kwoty  200  tys.  na  remont  hali, 
powinno się 60 tys.  zł.  przeznaczyć  się  na remont  drogi 400 – lecia  Bitwy pod Byczyną 
Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Urszula  Bilińska poprosiła  Przewodniczącego  Rady 
o  przegłosowanie  przedmiotowego  wniosku  w  sprawie  przesunięcia  środków  na  remont 
omawianej  drogi  z  pozostałej  kwoty  przewidzianej  na  remont  hali.  Głos  zabrał  Radca 
Prawny – Pan Jerzy Dela i stwierdził, że jest pewien formalny problem z wnioskiem Pani 
Radnej  –  Urszuli  Bilińskiej,  ponieważ  zgodnie   z  art.60  ust1,  ust.  2,  tylko  i  wyłącznie 
Burmistrzowi przysługuje prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy i w takim 
przypadku wniosek nie powinien być przyjęty pod obrady Wysokiej  Rady.  Ponownie głos 
zabrała Radna – Urszula Bilińska i podziękowała Radcy Prawnemu za informacje dotyczącą 
stanu prawnego wcześniej zgłoszonego wniosku. Kontynuując wypowiedz Radna – Urszula 
Bilińska stwierdziła, że Burmistrz Byczyny może rozwiązać ten  problem , jak sam zgłosi 
omawiane zmiany w budżecie gminy, a Wysoka Rada oczywiście to przegłosuje. Następnie 
głos zabrała Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że środki które znajdują się w WPI na remont hali 
zostały  już  wykorzystane,  gro  środków  przewidzianych  na  przedmiotowy  remont 
wydatkowane zostało  na zakup gruntu pod nową hale i opłaty notarialne. W dalszej części 
obrad głos zabrał  Radny – Jan Romańczyk który stwierdził,  że sprawa Radnej - Urszuli 
Bilińskiej  nie może być sfinalizowana, ponieważ w najbliższym czasie realizowane będą tam 
roboty ziemne w postaci wykonywania instalacji wodociągowej    i sanitarnej. Ponownie głos 
zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że po wysłuchaniu wypowiedzi Burmistrza 
Byczyny  i  Radnego  -  Jana  Romańczyka  widzi  piętrzące  się  problemy  wokół  realizacji 
przedmiotowego  zadania.  Radna  –  Urszula  Bilińska zadała  pytanie,  dlaczego  przy 
podłączaniu   mediów  w  innych  rejonach  Byczyny   można  było  w  ciągu  jednego  dnia 
wykonać wykop, a następnie podłączyć media w postaci instalacji sanitarnej i wodociągowej. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i przyznał że ulica 400 – lecia Bitwy pod Byczyną 
jest w fatalnym stanie ale nie będzie realizowana z powodu planowanych tam prac ziemnych 
do wykonania, ponadto stwierdził, że ulica 400 – lecia nigdy nie miała być ulicą do jeżdżenia. 
Burmistrz Byczyny zwrócił uwagę na to , że około 30 lat temu deptakiem chodziło dużo 
osób  na  dworzec  PKP ale  w  chwili  obecnej  mało  osób  korzysta  z  usług  PKP.  Kończąc 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  środków  na 
remontowanie  ulicy  400  –  lecia.  Następnie  głos  zabrał  V-ce  Przewodniczący  -  Adam 
Radom i  ustosunkował  się  do  dwóch  kwestii.  Po  pierwsze  stwierdził,  że  jeżeli  chodzi 
o ulicę 400 – lecia , to na deptaku dopuszczony jest ruch kołowy i od strony dworca PKP 
postawiony jest znak zakaz wjazdu, czyli ulica jest jednokierunkowa. Natomiast jeżeli chodzi 



o drugą kwestie, to  Radny – Adam Radom zadał pytanie Burmistrzowi Byczyny , kiedy 
ulica  ta  może  być  zrealizowana.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Urszula  Bilińska 
i  stwierdziła,  że  przyznaje  rację  mieszkańcom Byczyny  w sprawie  piętrzenia  problemów 
przez  Burmistrza  Byczyny  w  sprawie  nie  realizacji  remontu  przedmiotowej  drogi.  Dalej 
Radna – Urszula Bilińska zadała pytanie Burmistrzowi Byczyny, czy wcześniejsze prace na 
omawianej  drodze  wykonywane  były  bez  dokumentacji.  Stwierdziła  również  ,  że  nie  ma 
osiedla na którym wszystkie inwestycje byłyby zakończone. Kończąc wypowiedź  Radna – 
Urszula Bilińska stwierdziła, że jest oburzona  wypowiedzią Burmistrza Byczyny, żeby ten 
temat zakończyć. Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania która stwierdziła, że przy 
deptaku  400 –  lecia  Bitwy pod Byczyną  obecnie  mieszkają  4  osoby,  a  do  niedawna  nie 
mieszkał  nikt,  kto  by tą  drogą  codziennie  uczęszczał.  Stwierdziła  również  ,  że  nie  ulega 
wątpliwości,  że  każdy  chciałby  aby  ta  droga  została  wyremontowana,  ale  należy  ustalić 
priorytety  i  najlepiej  byłoby  jakby  każdy  Radny  z  osobna  wypowiedział  się  na  temat 
priorytetów. Następnie Radna - Iwona Sobania stwierdziła, że co prawda , Radna – Urszula 
Bilińska nie mieszka przy ulicy 400 – lecia Bitwy pod Byczyną ale mieszka 3 m od tej drogi. 
Kontynuując  wypowiedz  Radna – Iwona Sobania  stwierdziła,  że  rozumie  ze jest  to  rok 
wyborczy  i  Radna –  Urszula  Bilińska  chciałaby się  czymś  wykazać.  W odpowiedzi  głos 
zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że przedmiotowa dyskusja powoli przeradza 
się w „fanclub”, stwierdziła że wie , że nie jest tak widziana przez co niektórych jako Radna. 
Stwierdziła również, że nie chciałaby, aby ktokolwiek zarzucał jej, że kończy się kadencja, 
a to jest jej okręg wyborczy. Kontynuując Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że zostało 
wybudowanych  na  wsi  sporo  dróg  i  nigdy  nie  była  przeciwko  żadnej  budowie,  nie 
dyskutowała  w  sprawie  budowy  drogi  we  wsi  Nasale,  nawet  gdy  zabierano  300  tys.  zł 
z remontu hali sportowej. Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że przykro jest jej patrzeć, 
jak  Radni  z  Byczyny  podchodzą  do  jej  problemów  z  uśmiechem  na  twarzy.  Przed 
przegłosowaniem  uchwały  na  druku  nr  403  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  wniosku  formalnego  Radnej  –  Urszuli  Bilińskiej  o  następującej  treści 
„  zobligowuje  się  Burmistrza  Byczyny  do  wykonania  kosztorysu  inwestorskiego realizacji  
przedmiotowego remontu i do zabezpieczenia środków na realizację tego zadania” Wniosek 
formalny Radnej – Urszuli Bilińskiej został przegłosowany zwykłą większością głosów ( 9 
głosów „za”, 1 głos „ przeciw ” , 4 głosy „ wstrzymujące się ”). Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  403 została  podjęta 
zwykłą większością głosów  ( 9 głosów „za”, 1 głos „ przeciw ”, 4 głosy „ wstrzymujące się 
”).

b) Przed uchwaleniem projektu uchwały na druku 404, sale obrad opuściły Radna –  Urszula 
Bilińska oraz Radna – Jolanta Mucha, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada 
obradowała w 12 osobowym składzie. 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (dot. 
zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  do  kwoty  499.999.00  na  druku  nr  404) 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  .  Uchwała  przedstawiona  na  druku  404 
została podjęta zwykłą większością głosów ( 9 głosów „za” i 3 osoby „wstrzymujące się”)



c) Przed uchwaleniem projektu uchwały na druku 405 na sale obrad wróciła Radna – Urszula 
Bilińska w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 13 osobowym 
składzie.
Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Rady 
Miejskiej  w  sprawie  ustalenia  dodatkowych  dni  deponowania  odpadów  komunalnych  na 
składowisku  gminny  w  Gołkowicach  po  obniżonych  stawkach  (  druk  nr  405  ), 
Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w projektem uchwały.  Na  początku  głos 
zabrał  Radny – Adam Radom i zadał pytanie Radcy Prawnemu,  jaki jest stan prawny dot. 
ustalenia  dodatkowych  dni  deponowania  odpadów komunalnych  na  składowisku  gminnym 
w Gołkowicach w świetle  proponowanego projektu uchwały.  Radca Prawny – Pan Jerzy 
Dela  odpowiedział,  że  do  momentu  publikacji  i  wejścia  w  życie  omawianego  projektu 
uchwały,  mieszkańcy mogą nadal korzystać z możliwości deponowania odpadów na starych 
zasadach.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 405 została podjęta zwykłą większością głosów  ( 11 głosów  „za” ,  1  głos  „ przeciw ”, 
1 głos „wstrzymujący się”)

  
d) 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  czerwca  2010  roku  do  31  maja   2011  roku  (  druk  nr  406  ).Przewodniczący  Rady 
poinformował  zebranych,  że  w  omawianym  projekcie  uchwały  jest  zmiana  okresu 
obowiązywania  terminu  tj.  od  04.06.2010r.,  powyższe  zmiany  należy  dokonać  w  §  2 
i § 5. Następnie  Sekretarz Gminy  poinformował, że zmianie ulega również  zapis zawarty 
w tabeli nr 5 tj. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych 
z 40,00 zł na 250,00 zł. oraz zapis zawarty pod tabelą 5 do cen określonych w kolumnie  3 
tabeli 1.5, a nie kolumnie 4.  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 406 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”)

e)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zasad  i  trybu 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 407 ). Następnie Sekretarz Gminy poprosił 
zebranych  o  naniesienie  zmiany  w  §  6  ust.  4.  Mianowicie  zmianie  ulega  zapis  zawarty 
w omawianym § „ W skład Komisji wchodzą : pracownik Urzędu Miejskiego w Byczynie, oraz 
członkowie Rady Miejskiej  wskazani  przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Byczynie, 
a  powołani  przez  Burmistrza  Byczyny.  Powyższa  zmiana  podyktowana  jest  wnioskiem 
formalnym  zgłoszonym przez  Radnego –Zygmunta  Wiśniewskiego  na  posiedzeniu  Komisji 
Rewizyjnej w dniu 24.05.2010r. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w  projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona  na  druku  nr  407  z  wcześniej  zgłoszonymi  poprawkami  została  podjęta 
jednogłośnie (13 głosów „za” )

f)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały (dot.  zasad 
udzielania  stypendium dla uczniów za wyniki  w nauce na druku nr 408).  Przewodniczący 
Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący 



Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  408  została  podjęta 
jednogłośnie ( 13 głosów „za”)

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stypendium dla uczniów klasy 
I  szkoły ponadgimnazjalnej  (druk nr 409).  Następnie  Przewodniczący Rady  poinformował 
zebranych,  że zmianie  w przedmiotowym projekcie  uchwały ulega tytuł.  Mianowicie  nowy 
tytuł omawianego projektu uchwały otrzymuje następujące brzmienie  „ w sprawie stypendium 
dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Byczyna”.  Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie 
zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na 
druku nr 409 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”) 

A.d.7. Sprawy jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy Byczyna z ujęć 
wodnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na  wstępie  głos  zabrał  Pan  Piotr  Musiał,  który  poprosił  Przewodniczącego  Rady  aby 
odczytał  informacje  dot.  spraw  jakości  wody  pitnej.Przewodniczący  Rady odczytał 
przedmiotową informację,  a  następnie  zaprosił  do dyskusji.  Na początku  głos  zabrał  Pan 
Piotr Musiał, który zasygnalizował, że w myśl oczytanej informacji dot. jakości wody pitnej 
jest zatrważająca. Następnie Pan Piotr Musiał zaapelował, aby władze gminy  potraktowały 
ten problem bardzo poważnie i próbowały przeciwdziałać dalszej degradacji ujęć wodnych. 
Kontynuując  temat  Pan Piotr  Musiał  stwierdził,  że   w  latach 1989  –  1990 zwrócił  się 
z  pismem do władz  miasta  z  zapytaniem,  jaka  jest  jakość  wody pitnej  w Byczynie  i  po 
niedługim  czasie  otrzymał  odpowiedź   następującej  treści   ,że  woda  jest  dobra.  Do 
odpowiedzi na jego pismo dołączony był test z próby wodnej. Następnie  Pan Piotr Musiał 
stwierdził, że w Byczynie są nieczynne ujęcia wodne, a z kolei w Gołkowicach ujęcie wodne 
zniszczone zostało przez wysypisko śmieci, że woda w Kostowie ma wyniki negatywne, czyli 
jest niezdatna do picia. Dalej  Pan Piotr Musiał stwierdził, że nie widzi żadnych działań ze 
strony  władz  gminy,  które  miały  by  ten  proces  zatruwania  środowiska  i  zatruwania 
detergentami przerwać. Następnie  Pan Piotr Musiał  zadał pytanie Burmistrzowi Byczyny, 
czy wie ile ton trucizny ze środków piorących trafia do gleby. Kontynuując wypowiedź Pan 
Piotr Musiał stwierdził, że fermy w miejscowościach   Dobiercice, Kostów, Miechowa  oraz 
w Biskupicach nagminnie wylewają gnojowicę ma pola uprawne, która następnie dostaje się 
do ujęć wodnych.  Pan Piotr Musiał stwierdził,  że kilka lat temu wylano szambo na pola 
uprawne  koło  jego  brata  w  Ciecierzynie,  a  w  konsekwencji  jego  interwencji  otrzymał 
z sanepidu odpowiedź aby z tym tematem – zagadnieniem zgłosił się do Burmistrza Byczyny. 
Kontynuując wypowiedź Pan Piotr Musiał stwierdził, że po tym piśmie zaprzestano na jakiś 
czas  praktyki  wywożenia  szamb  na  pola  wokół  wsi  Ciecierzyn.  Następnie  Piotr  Musiał 
wręczył  Panu Burmistrzowi  Byczyny  fotografie  dot.  wylewania  szamb  na  okoliczne  pola 
w chwili obecnej w Ciecierzynie. W odpowiedzi głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, 
że  przygotowana  jest  już  w  chwili  obecnej  rozbudowa  ujęcia  wodnego  w  miejscowości 
Dobiercice.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny zakomunikował,  że  woda 
w  miejscowości  Dobiercice  zawiera  najmniej  azotanów  azotynów.  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że Pan Musiał ma rację twierdząc, że gnojowica tróje środowisko, natomiast nie 
zgadza się  z  tym stwierdzeniem ,  że  Gmina  nic  nie  robi  w tym kierunku.  Co się  tyczy 
ochrony środowiska, to gmina nie siedzi z założonymi rękoma, ponieważ udało wybudować 
się  kilka  małych  oczyszczalni  ścieków,  które  na  dzień  dzisiejszy  istnieją  i  działają  np. 
w Roszkowicach i Jakubowicach. Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że jeżeli chodzi o realizację biogazowni w Proślicach, to potencjalni inwestorzy dwa razy już 
otrzymali odmowę od ZE w sprawie przyłączenia się do sieci energetycznej i późniejszego 



dostarczania energii elektrycznej. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
takie  jest  prawo  energetyczne  i  zakład  energetyczny  może  odmówić  odbioru  energii. 
Burmistrz  Byczyny przypomniał  również  o  planowanej  budowie  dużej  inwestycji 
proekologicznej,a  mianowicie  podłączenia  wsi  Roszkowice  do  systemu  kanalizacyjnego. 
Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował, że wodociągi budowane były przez okres 50 
lat  i  nie  wiadomo,  a  w  sumie  nikt  naprawdę  nie  wie,  ile  lat  będzie  budowany  system 
kanalizacji sanitarnej. Każde gospodarstwo powinno mieć rozdzielony system kanalizacji tj. 
na  gnojowicę  i  drugi  system  ścieków  komunalnych.  Następnie  każdy  rolnik  podpisuje 
stosowne  oświadczenie  dla  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  że  ma 
szczelne szambo i  ma podpisaną umowę na odbiór  nieczystości  płynnych,  w przeciwnym 
wypadku istnieje możliwość cofnięcia dotacji. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że interweniował u Ministra Gospodarki – Pana Waldemara Pawlaka w sprawie 
biogazowi  ale  niestety  otrzymał  odpowiedź  ,  że  jest  to  Spółka  która  działa  na  zasadach 
rynkowych i nic w tej sprawie nie można zrobić.

A.d.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na początku głos zabrał  Burmistrz Byczyny, który odpowiedział na interpelację Radnej – 
Jolanty  Muchy  która  w imieniu  Radnej  –  Róży Kaniewskiej   zadała  pytanie  w sprawie 
terminowości remontu pałacu w Roszkowicach i poinformował, że stosowne pismo w spawie 
remontu  pałacu  w  Roszkowicach  skierowane  będzie  do  Wojewódzkiego  Konserwatora 
Zabytków w Opolu. Następnie Burmistrz Byczyny wypowiedział się w sprawie Radnego – 
Jerzego Dworaka  i  stwierdził,  że  w sprawie  przepustów zostanie  przygotowane  stosowne 
wystąpienie do Wojewódzkiego Związku Inwestycji Rolniczych w Opolu. Dalej  Burmistrz 
Byczyny odpowiedział  na  zapytanie  Radnego  –  Piotra  Hoca  dot.rezygnacvji  Burmistrza 
Byczyny w Spółce ZGK. Mianowicie Sąd Rejestrowy odmówił  wpisania jego osoby jako 
Burmistrza  Byczyny,  stwierdzając  wadliwe  jego  uczestnictwo  w  przedmiotowej  spółce. 
Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził, żeby nie opużniać prac w sprawie 
rejestracji przedmiotowej spółki uznał, iż nie będzie się odwoływać od tej decyzji 

A.d.9. Wolne Wnioski i zapytania 

Na wstępie głos zabrał  Radny – Adam Radom i  stwierdził,  że został  zobligowany przez 
Starostę Kluczborskiego do złożenia wyjaśnień dot. zmiany i  klasyfikacji ewidencji gruntów 
na terenie Gminy Byczyna. Radny – Adam Radom poinformował, że Gmina Byczyna nigdy 
nie  była  wnioskodawcą  w  sprawie  zmiany  ewidencji  oraz  klasyfikacji  gruntów,  tylko 
i wyłącznie inspiratorem przedmiotowych działań był Starosta Kluczborski. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że przychodzą do niego petenci na skargę i twierdzą, 
iż  taką  informację  uzyskali  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kluczborku.  Radny  –  Adam 
Radom stwierdził, że jeżeli takie przypadki będą się jeszcze powtarzać, to proszę o podanie 
nazwisk konkretnych osób udzielających takich informacji. 

A.d.10. Komunikaty 



Na wstępie  Przewodniczący Rady odczytał pismo w sprawie zasadności wystawiania faktur 
przez Urząd Gminy wobec Sołectwa wsi  Dobiercice. Po odczytaniu przedmiotowego pisma 
Przewodniczący Rady stwierdził, że niniejszą sprawą powinna zająć się Komisja Rewizyjna. 
Następnie  głos zabrał  Radny – Piotr  Hoc który stwierdził,  że  do zbadania  przedmiotowej 
sprawy  potrzebne  jest  upoważnienie  Rady  Miejskiej.  Następnie  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski zaapelował  również  w  imieniu  Pani  Sołtys  wsi  Dobiercice  o  pozytywne 
rozpatrzenie tej  sprawy,  tak ważnej dla całego sołectwa. Kontynuując wypowiedź  Radny – 
Zygmunt  Wiśniewski stwierdził,  że  Pan  Burmistrz  Byczyny  był  na  zebraniu  wiejskim 
i  rozmawiał  na  różne  tematy  min.  na  temat  podatków  i  stwierdził,  że  następne  spotkanie 
w przedmiotowej sprawie odbędzie się na koniec sezonu grzewczego. Następnie głos zabrał 
Burmistrz Byczyny który stwierdził, że spotkania nie było, ponieważ w maju nie zakończył 
się  jeszcze  sezon  grzewczy.  Następnie  zabrał  głos  Radny  -  Piotr  Hoc i  zadał  pytanie 
Burmistrzowi  Byczyny,  czy  w  innych  sołectwach  praktykowany  jest  taki  sam  sposób 
rozliczania  ogrzewania.  Głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny który  stwierdził,  że  Rada podjęła 
uchwałę  o  utworzeniu  funduszu  sołeckiego  oraz  określiła  zasady  korzystania 
z  przedmiotowego  funduszu.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
przedmiotowe wydatki mieszczą się również w ramach tego funduszu.  Następnie głos zabrał 
Radny – Zygmunt Wiśniewski  i  stwierdził,  że mieszkańcy wsi Dobiercice chcą płacić ale 
realne koszty,  a Pan Burmistrz nie poszedł na taki układ. Na takie stwierdzenie  Burmistrz 
Byczyny odpowiedział,  że oprócz omawianej świetlicy mieści się  w tym budynku również 
mieszkanie i z mocy prawa musiała powstać wspólnota mieszkaniowa i gmina zobowiązana 
była  do powołania  zarządcy.  Po  tej  krótkiej  dyskusji  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  upoważnienia  dla  Komisji  Rewizyjnej  do przeprowadzenia  kontroli  w w/w 
sprawie. Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższe upoważnienie dla Komisji Rewizyjnej 
zostało przegłosowane jednogłośnie ( 13 głosów „za”). Następnie głos zabrał Radny – Adam 
Radom  i zaprosił zebranych na festyn we wsi Polanowice i który odbędzie się  w dniach 29 – 
30 maja 2010r.  

  Ad. 11.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LIV 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.

                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                            Rady Miejskiej
                                                                                                              w Byczynie

                                                                                                     Zdzisław Roman Biliński

Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu
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