
                                                            Protokół Nr LVII/10
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                             z dnia 09.09.2010 r.
                                                             ( godz. 1000 – 1200 )

A.d.1.

Otwarcia  LVII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  - 
Zdzisław  Roman  Biliński,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny  –  Pana   Ryszarda  Grünera, 
Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka, wszystkich Radnych, Skarbnik Gminy – Panią 
Wiesławę  Różewską,  Z-cę  Skarbnika  Gminy,  Kierowników  referatów  Urzędu  Miejskiego 
w  Byczynie,  Kierownika  Posterunku  Policji  –   Pana  Jacka  Mączkę,  Pana Edwarda 
Różniatowskiego  –  Przewodniczącego  Gminnego  Związku  Rolników,  Kółek  i  Organizacji 
Społecznych,  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. 
Burmistrz Byczyny zaproponował wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały na druku Nr. (434) 
dot. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 
Byczyna.  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 LV i LVI sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Prezentacja koncepcji kompleksu rekreacyjnego nad zalewem Biskupice – Brzózki         
     w formie współpracy gminy Byczyna z podmiotem prywatnym. 

      7.  Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna. 
      8.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 429 ),
           b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
               sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania 
               inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym   
               i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 
               zleconego zadania ( druk nr 430 ), 
           c) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis         
               ( druk nr 431 ),
          d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 432 ),
          e) zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ),  



      9.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11.  Komunikaty.
    12.  Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Prezentacja koncepcji kompleksu rekreacyjnego nad zalewem Biskupice – Brzózki         
     w formie współpracy gminy Byczyna z podmiotem prywatnym. 

      7.  Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna. 
      8.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 429 ),
           b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do 
               sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania 
               inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym   
               i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 
               zleconego zadania ( druk nr 430 ), 
           c) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis         
               ( druk nr 431 ),
          d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 432 ),
          e) zmian w budżecie gminy ( druk nr 433 ),  
          f) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 
              Gminę  Byczyna ( druk nr 434)
      9.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11.  Komunikaty.
    12.  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 LV i LVI sesji

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  LV  i  LVI  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego  czytania. Protokoły  były  dostępne  w  Biurze  Rady  oraz  wyłożone  przed  sesją. 
Przewodniczący Rady zapytał  czy ktoś z Radnych ma uwagi do protokołów. Nikt nie zabrał głosu. 



W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  nad  przyjęciem  w/w 
protokołów. Protokoły z LV  i LVI sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte przez Radnych „jednogłośnie” 
(  14 głosów „za” ).

A.d. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  Piotr  –  Hoc i  zadał  pytanie  dotyczące  drogi  tzw.  trak  rycerski. 
Mianowicie  Radny – Piotr Hoc stwierdził, że już wcześniej w czasie realizacji przedmiotowej drogi 
zgłaszał,  że  droga prowadząca  do grodu jest  źle  utwardzona na jednej  części  i  powoli  zaczyna  się 
zapadać od strony rowu.  Radny Piotr – Hoc stwierdził, że w czasie budowy drogi zgłaszał również 
potrzebę wybudowania betonowej rynienki służącej odwodnieniu. Następnie Radny – Piotr Hoc zadał 
pytanie  czy,  w  ramach  budowy w/w drogi  było  przewidziane  odwodnienie  z  drugiej  strony drogi. 
Mianowicie w chwili obecnej po jednej stronie drogi, po której nie został wykopany rów tworzą się 
lokalne stawy. W wyniku wyniesienia drogi i braku odprowadzenia wody z w/w drogi, wody opadowe 
nie mają ujścia z pól uprawnych tworzą nieużytki z pól uprawnych . Następnie  Radny – Piotr Hoc 
zadał pytanie, czy w dokumentacji technicznej nie było to zadanie uwzględnione, jeśli było, to należało 
by to w ramach gwarancji wykonać. Kontynuując wypowiedź Radny Piotr – Hoc powrócił do tematu 
budowy pierwszego odcinka drogi również w stronę grodu tj. wcześniej wykonanego, bodajże w 2007r. 
Radny –  Piotr  Hoc  stwierdził,  że  ta  droga  praktycznie  nie  istnieje,  czy  nie  można  jej  w  ramach 
gwarancji wyremontować albo we własnych zakresie podłatać.  W Grodzie organizowane są różnego 
rodzaju imprezy, a tak fatalny dojazd nie jest dobrą wizytówką gminy. Na koniec Radny – Piotr Hoc 
zadał pytanie, czy to prawda, że gmina nie  płaci składek na rzecz ZUS-u. Następnie głos zabrała Radna 
-   Róża  Kaniewska i  zadała  pytanie,  czy  przyszła  odpowiedź  z  Opola  w  sprawie  Pałacu 
w Roszkowicach, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał remont i czy coś się zmieniło 
w tej  sprawie  po 30 maja br.  Kontynuując  wypowiedź  Radna – Róża Kaniewska poprosiła,  aby 
wystosować  pismo  do  Gospodarstwa  Rolnego  w  Roszkowicach,  w  sprawie  wykoszenia  chwastów 
w pobliżu bloków mieszkalnych. Następnie głos zabrał Radny – Adam Radom  i stwierdził, że podczas 
kilkukrotnego pobytu z gośćmi na Grodzie, zauważył ogólny bałagan na w/w obiekcie. Kontynuując 
wypowiedź  Radny  –  Adam Radom stwierdził,  że  goście  którzy  byli  sami  na  Grodzie,  bez  osób 
towarzyszących  z  Byczyny,  czuli  się  nie  swojo.  Mianowicie  była  przymknięta  brama  i  goście  nie 
wiedzieli, czy wolno wchodzić do środka, czy nie. Kontynuując wypowiedź  Radny – Adam Radom 
stwierdził, że nie tak dawno Wysoka Rada powołała  „Spółdzielnie Gród”  i wtedy była mowa, że ta 
spółdzielnia zmieni funkcjonowanie Grodu w tej materii. Na koniec  Radny – Adam Radom wyraził 
nadzieję, że Pan Burmistrz  podejmie odpowiednie kroki, aby ten stan rzeczy zmienić. 
Przed  prezentacją  dot.  kompleksu  rekreacyjnego  nad  zalewem  Biskupice  –  Brzózki  na  salę  obrad 
przybył  Radny - Zygmunt Wiśniewski i w związku z powyższym Rada obradowała w dalszej części 
obrad w 15 osobowym składzie.   

A.d.6  Prezentacja koncepcji kompleksu rekreacyjnego nad zalewem Biskupice – Brzózki         
     w formie współpracy gminy Byczyna z podmiotem prywatnym. 

Na  wstępie  Pan  Grzegorz  Dziarski  oraz  Pan  Marcin  Melon  dokonali   multimedialnej  prezentacji 
koncepcji kompleksu rekreacyjnego nad zalewem Biskupice – Brzózki  w formie współpracy gminy 
Byczyna z podmiotem prywatnym. 



W trakcie  prezentacji  Pan  Grzegorz  Dziarski  stwierdził,  że  stworzenie  takiego  kompleksu  poprawi 
walory  turystyczne  gminy.  Następnie  Pan  Grzegorz  Dziarski  stwierdził  również,  że  w/w kompleks 
będzie  harmonizować  z  wcześniej  wybudowanym  już  Grodem  Rycerskim.  Pan  Grzegorz  Dziarski 
stwierdził, że dużym plusem realizacji przedmiotowego kompleksu w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego jest fakt, że podmiot prywatny buduje dany obiekt, ale właścicielem tego obiektu przez cały 
czas jest gmina.  Z kolei Pan Marcin Melon zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że wybór podmiotu 
publicznego ( tj. potencjalnego inwestora ) następuje zgodnie z ustawą  „prawo zamówień publicznych”. 
Na koniec Pan Marcin Melon stwierdził, że podobne przedsięwzięcia zostały już realizowane w skali 
kraju  i  funkcjonują  bardzo  dobrze.  Następnie  po  zakończeniu  prezentacji  Pan  Marcin  Melon  i  Pan 
Grzegorz Dziarski zaprosili zebranych do zadawania pytań w w/w sprawie.  Na wstępie głos zabrała 
Radna – Iwona Sobania która zadała pytanie,  w jaki sposób znaleźć taki podmiot prywatny, który by 
wyraził zgodę na taki rodzaj współpracy tj. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W odpowiedzi 
na  zadane  pytanie  Pan Marcin  Melon odpowiedział,  że  szukanie  potencjalnego  inwestora  następuje 
poprzez  publikację  danego  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej.  Kontynuując 
wypowiedź  Pan  Marcin  Melon  dopowiedział,  że  gmina  może  również  opublikować  ogłoszenie  na 
stronie internetowej urzędu. Następnie Radny - Adam Radom uzupełniając wypowiedź Pana Marcina 
Melona  stwierdził,  że  ważnym  elementem  realizacji  przedmiotowego  partnerstwa  jest  poziom 
satysfakcji  stron  partnerstwa.  Następnie  zabrał  głos  Pan  Marcin  Melon  który  stwierdził,  że  trzeba 
określić poziom satysfakcji, a najczęściej zaczyna się to od analizy ryzyk.  W standardzie analizy ryzyk 
jest ich około 50. Następnie wstępne prace polegają na tym ze szacuje się te ryzyka które są najbardziej 
prawdopodobne, a następnie określa się ich wartość ekonomiczną dla projektu. Drugim bardzo ważnym 
elementem  jest  społeczna  odpowiedzialność  biznesu  i  chodzi  o  to,  że  jeżeli  projekt  oddziałowuje 
społecznie,  to  ten  partner  uzyskuje  wiarygodność  i  inne  gminy  zaczynają  traktować  tego  partnera 
bardziej poważnie niż innych. Kończąc wypowiedź Pan Marcin Melon stwierdził, że ryzyko zarządzania 
projektem bierze na siebie podmiot prywatny.  Radny – Adam Radom uzupełniając wypowiedź Pana 
Marcina  Melona  stwierdził,  że  w  sprawie  tego  poziomu  satysfakcji,  że  potężniejsi  partnerzy  będą 
mocniej reagować na powodzenie danego projektu . Następnie głos zabrała  Radna – Iwona Sobania 
która stwierdziła, że z tego co zrozumiała, to ważną rolę w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami 
ma  wstępne  studium wykonalności.  Kontynuując  Radna –  Iwona  Sobania zadała  pytanie,  kto  ten 
dokument powinien przygotować. W odpowiedzi na zadane pytanie Pan Marcin Melon odpowiedział, że 
jeżeli  chodzi  o  wstępne  studium  wykonalności,  to  jest  to  dokument  który  może  być  opracowany 
własnymi siłami, bądź zlecony na zewnątrz.

A.d.7 Informacja o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna.

Przewodniczący Rady  przystąpił  do omawiania informacji  o bezpieczeństwie publicznym w gminie 
Byczyna przygotowanej przez Kierownika Posterunku Policji – Jacka Mączkę i komórki organizacyjne 
urzędu. Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  dostarczone  materiały  są  bardzo  wyczerpujące  i  nie 
wymagają żadnych dodatkowych wyjaśnień. Przewodniczący Rady stwierdził, że przestępczość spada 
i  wzrasta  wykrywalność.   Następnie  Przewodniczący Rady  zaprosił  zebranych do zadawania pytań 
w w/w sprawie. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował 
przyjęcie  przedmiotowej  informacji  bez  uprzedniego  głosowania.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
poprosił zebranych, aby informację o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna potraktować jako 
całość  łącznie  z  prezentacją  Komendanta  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Pana  Karola  Grzyba. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że tak to zostanie potraktowane. Następnie Komendant Ochotniczej 



Straży  Pożarnej  w  Byczynie  Pan  Karol  Grzyb  dokonał  multimedialnej  prezentacji  dot.  informacji 
o bezpieczeństwie publicznym w gminie Byczyna w zakresie p.poż. i ratownictwa drogowego w okresie 
od  stycznia  do  sierpnia  br.  Po  zakończeniu  prezentacji  Komendant  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Byczynie  Pan  Karol  Grzyb  podziękował  za  dobrą  współpracę  z  tut.  urzędem  oraz  Policją,  ale 
równocześnie  wyraził  zaniepokojenie,  budżetem  jakim  dysponuje  straż.  Na  koniec  wypowiedzi 
Komendant  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Byczynie  Pan  Karol  Grzyb  zaapelował  do  zebranych 
o  uwzględnieniu  coraz  większych  potrzeb  OSP  przy  planowaniu  budżetu  na  2011r.  Następnie  po 
zakończeniu prezentacji   Pan Karol Grzyb zaprosił  zebranych do zadawania pytań w przedmiotowej 
sprawie.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  podziękował 
Komendantowi  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Byczynie  Panu  Karolowi  Grzybowi  za  wykonanie 
multimedialnej prezentacji na temat bezpieczeństwa publicznego w gminie Byczyna w zakresie p.poż. 
i  ratownictwa  drogowego  i  równocześnie  podzielił  pogląd  poprzednika,  w  sprawie  zabezpieczenia 
wystarczającej ilości środków finansowych na w/w zagadnienie.                  

A.d.8 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenie 
nieruchomości  (druk  nr  429).  Następnie  Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w 
projektem uchwały.  Burmistrz Byczyny dodał, że jest to następny zakres działalności naszych 
straży. Podobne sytuacje były w Nasalach i w Janówce, a chodzi przede wszystkim o działalność 
kulturalną.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku 
nr 429 została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za”)

b) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  postępowania 
o  udzielenie  dotacji  podmiotom  nie  zaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych  i  nie 
działających  w  celu  osiągnięcia  zysku  na  zadania  inne  niż  określone  w  ustawie  z  dnia  24 
kwietnia  2003r.  o  pożytku  publicznym i  wolontariacie,  sposobu jej  rozliczania  oraz sposobu 
kontroli  wykonywania  zleconego  zadania  (druk  nr  430)  Następnie  Przewodniczący  Rady 
otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu.  Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 430 została podjęta jednogłośnie 
(15 głosów „za”) 

c) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis (druk nr 431) Następnie  Przewodniczący Rady 
otworzył  dyskusję na w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 431 została podjęta jednogłośnie 
(15 głosów „za”)

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu  Kluczborskiego  (druk  nr  432)  Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w 
projektem uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 432 została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za”)  

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy (druk nr 
433)  Następnie  Skarbnik  Gminy w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  zmiany 
w budżecie gminy. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt 



nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona 
na druku nr 433 została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za”) 

f) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  sieci  publicznych 
i  oddziałów  przedszkolnych  prowadzonych  przez  Gminę  Byczyna  (druk  nr  434). 
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Byczyny o szczegóły wprowadzenia w ostatniej 
chwili  przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 434. Wprowadzenie w/w projektu 
uchwały  na  druku  nr  434  podyktowane  jest  prawem  oświatowym  i  funkcjonowaniem 
gminy. W myśl uchwały Rady, oddział przedszkolny może być uruchomiony w przypadku 
wyrażenia zainteresowania 15 dzieci chcących uczęszczać do w/w oddziału. Taki wymóg 
został spełniony w Dobiercicach, a zainteresowanych dzieci jest 16 i stąd ten w/w projekt 
uchwały  w  sprawie  uruchomienia  oddziału  przedszkolnego  w  Dobiercicach.  Następnie 
Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w projektem uchwały.  Nikt  nie  zabrał 
głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.  Uchwała na druku nr 434 została 
podjęta jednogłośnie (15 głosów „za”)

A.d. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na interpelacje Radnego - Piotra Hoca 
w sprawie zapadania się drogi prowadzącej do grodu ( odcinek prowadzący od drogi powiatowej do 
skrzyżowania  ).Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  usterka  została  już  wcześniej  zgłoszona 
wykonawcy robót i  zostanie usunięta  w ramach gwarancji.  Kontynuując wypowiedź  Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że  jeżeli  chodzi  o  odwodnienie,  to  przedmiotowe  odwodnienie  było 
zaprojektowane  z  jednej  strony  i  trudno  teraz  od  firmy  wymagać,  żeby  w  ramach  gwarancji 
wykonać  odwodnienie  drogi  z  drugiej  strony.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że budując drogę, to odwadnia się tylko drogę, a nie pola uprawne. Odwodnienie pól 
uprawnych  leży w gestii  Miejsko –Gminnej  Spółki  Wodnej  w Byczynie.  Następnie  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  wg.  jego  orientacji,  to  pola  uprawne  leżące  w  tej  części  gminy 
najprawdopodobniej  są  zmeliorowane.  Burmistrz  Byczyny ustosunkowując  się  następnego 
zapytania  Radnego –Piotra Hoca w sprawie drugiej  część drogi (  tj.  od skrzyżowania w stronę 
Grodu i  wykonanej  w 2007r  ),  to  sprawa jest  w sądzie,  ponieważ wykonawca  nie  chciał  tego 
remontu  wykonać  w  ramach  gwarancji  i  chwili  obecnej  oczekujemy  na  wyrok  sądowy  w  tej 
sprawie.  Skarbnik Gminy ustosunkowała się w kwestii  nie płacenia  składek ZUS. Mianowicie 
w  miesiącu  sierpień  nie  zostały  zapłacone  składki  ZUS,  ale  tylko  od  placówek  oświatowych. 
Powodem nie zapłacenia w/w składek, jest brak środków finansowych, a zwłoka wynika z powodu 
nie wpływania zaplanowanych środków finansowych do budżetu. Burmistrz Byczyny uzupełniając 
wypowiedz  Pani  Skarbnik  stwierdził,  że  środki  finansowe nie  wpływają  w terminie  z  powodu 
trudnej sytuacji w rolnictwie jaka ma miejsce w tym roku. Powodem wszelkiego rodzaju opóźnień 
są również inwestycje prowadzone przez gminę. Powyższe stwierdzenie podyktowane jest tym ,że 
niejednokrotnie dotacje do prowadzonych inwestycji wpływają z dużym opróżnieniem. Następnie 
Burmistrz Byczyny odpowiedział na interpelacje Radnej – Róży Kaniewskiej dotyczącej Pałacu 
w Roszkowicach.  Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że  zostanie  wysłane 
stosowne pismo w tej sprawie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Opolu, a prawdą jest 
fakt, że na razie nic się tam nie dzieje.  Burmistrz Byczyny  odpowiadając na następne zapytanie 



Pani Radnej – Róży Kaniewskiej  w sprawie wykoszenia chwastów wokół bloków mieszkalnych, to 
stwierdził, że zostanie wysłane pismo do Spółki Arad przypominające  o obowiązku utrzymywania 
terenów zielonych w należytym stanie. W odpowiedzi na zapytanie Radnego – Adama Radoma 
w sprawie nienależytego funkcjonowania Grodu, Burmistrz Byczyny poprosił Dyrektora Ośrodka 
Kultury w Byczynie Pana Wiesława Okaja  o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Na wstępie 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie Pan Wiesława Okaj odpowiedział na zapytania zadane na 
Komisji  Oświaty  dot.  funkcjonowania  sztucznego  lodowiska  i  liczby  dzieci  uczestniczących 
w wypoczynku letnim na Grodzie. Kontynuując wypowiedź odnośnie sztucznego lodowiska Pan 
Wiesław Okaj  stwierdził, że lodowisko jest ogólnie dostępne i regulamin lodowiska stanowi, że 
każdy  korzystający  odpowiada  sam  za  siebie.  Ośrodek  Kultury  prowadzi  bieżącą  obsługę 
lodowiska.  W okresie  letnim z  lodowiska  korzysta  ok.  20  osób dziennie.   Następnie  Dyrektor 
Ośrodka Kultury  w Byczynie Pan Wiesław Okaj i stwierdził, że w  koloni w Grodzie uczestniczyło 
po 20 dzieci na  4 turnusach i był to projekt unijny pod nazwą „Wspólnie przez wieki i czasy”. 
Kontynuując wypowiedź Pan Wiesław Okaj stwierdził, że 40 dzieci było z Polski i 40 dzieci było 
z Czech. Pan Wiesław Okaj stwierdził, że okres wypoczynku na grodzie był od 29 czerwca do 27 
sierpnia   i  obsługa miała  na okrągło około 60 dzieci  do zagospodarowania.  Pan Wiesław Okaj 
stwierdził, że sygnały o złym traktowaniu przybywających gości na Gród docierały już wcześniej, 
nie  tylko   w okresie  wakacyjnym  ale  również  i  wcześniej.   W związku  z  powyższym została 
wypowiedziana umowa najmu karczmy dotychczasowemu dzierżawcy. Po zakończeniu współpracy 
z  dotychczasowym  dzierżawcom,  karczmę  przejmie  Spółdzielnia  Gród.  Na  koniec  swojej 
wypowiedzi  Pan  Wiesław  Okaj  wyraził  nadzieję,  iż  karczma  będzie  lepiej  zarządzana, 
a  goście  przybywający  na  Gród będą  bardziej  przychylnie  przyjmowani.  Następnie  głos  zabrał 
Radny  –  Adam  Radom który  podziękował  Panu  Wiesławowi  Okajowi  za  udzielenie 
wyczerpującej wypowiedzi dot. funkcjonowania Grodu. Kontynuując wypowiedź Radny – Adam 
Radom stwierdził, że złożył zapytanie z dwóch powodów. Mianowicie Radny – Adam Radom 
stwierdził, że pierwszym powodem dla którego poruszył tą tematykę, był jego zdaniem niepokój 
w  sprawie  nie  wystarczającego  promowania  Grodu,  jak  również  Byczyny.  Natomiast  drugim 
bardzo  ważnym  powodem  dla  którego  Radny  –  Adam  Radom poruszył  to  zagadnienie,  jest 
kwestia zastanowienia się nad uruchomieniem dodatkowych etatów w Grodzie. Rozwiązanie takie 
być  może będzie  bardziej  kosztowne dla gminy,  ale  na pewno usprawni funkcjonowanie grodu 
i  przyczyni  się  do  bardziej  efektywnego  promowania  naszej  gminy.  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny i stwierdził, że w najbliższym czasie Spółdzielnia Gród wybuduje podgrodzie. 
W w/w obiekcie znajdować się będą punkty gastronomiczne oraz stoiska z pamiątkami. Stworzenie 
podgrodzia usprawni funkcjonowanie Grodu, jak również poprawi wizerunek obiektu. Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  na  dniach  wyłoniony  zostanie  również  nowy 
dzierżawca hotelu.

A.d.10 Wolne wnioski i zapytania  
Brak 

A.d.11 Komunikaty 

Burmistrz  Byczyny który  poprosił  wszystkich  sołtysów  aby  pozostali  sali  po  zakończeniu  sesji. 
Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy który stwierdził, że dostał informację z Komisji Heraldycznej 



przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, że wnioski złożone przez Rade Miejską dotyczące 
rozpatrzenia  projektu   uchwały o nadanie   odznaczeń „  Zasłużonych  dla  Byczyny”  będą  na dniach 
rozpatrzone. 

A.d.12 Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LVII sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe (2 kasety) przechowywana 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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