
                                                                                                          

                                                                Protokół Nr LIX/10
                                                        z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                   z dnia 27.10.2010 r.
                                                                   ( godz. 10 00 – 12 20)

A.d.1.

Otwarcia  LIX  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,  Panią  Wiolettę  Kardas  –  Kierownik  CISPOL-u  w  Polanowicach,  Pana 
Zdzisława  Pelca  –  Radcę  Prawnego,  Pana Edwarda  Różniatowskiego  –  Przewodniczącego 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Społecznych, Pana Zygmunta Chabrowskiego 
– Przewodniczącego Rady Mieszkańców Byczyny, 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 aby uzupełnić porządek obrad o nowy projekt uchwały na druku Nr. 
451  w  sprawie  zmiany  uchwały.  Następnie  Przewodniczący  Rady zaproponował  wprowadzenie 
dodatkowego pkt. 7a dot. rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, 
w/w sprawozdanie dot. zbadania zasadności zażalenia - skargi na Burmistrza Byczyny Przewodniczący 
Rady poddał pod głosowanie dodanie projektu uchwały na druku nr 451 w sprawie zmiany uchwały. 
Następnie  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  wprowadzenie  dodatkowego  pkt.7a. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad wraz 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 LVIII sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Reintegracja społeczna i zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
     - prezentacja.

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
               w Byczynie pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
               w samorządowy zakład budżetowy ( druk nr 443 ),



           b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Nawiedzenia N.M.P w Polanowicach na prace przy Kościele Filialnym pw.
               Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach  (druk nr 444 ),
           c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Św.Jana Chrzciciela w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym 
               Kościele w Biskupicach ( druk nr 445 ), 
           d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Św. Trójcy w Byczynie na prace przy kościele p.w. Świętej Trójcy w Byczynie 
               (  druk nr 446 ),
           e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciecierzyn na lata 2010 – 2016
               ( druk nr 447 ),
           f) zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 448 ), 
           g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 449 ), 
           h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 450 ).
      8. Informacja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych 
          ( w tym unijnych ) w 2010 roku.
      9.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej 
    10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    11.  Wolne wnioski i zapytania.
    12.  Komunikaty.
    13.  Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LVIII sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Reintegracja społeczna i zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
     - prezentacja.

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
               w Byczynie pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
               w samorządowy zakład budżetowy ( druk nr 443 ),
           b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Nawiedzenia N.M.P w Polanowicach na prace przy Kościele Filialnym pw.
               Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach  (druk nr 444 ),
           c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.



               Św.Jana Chrzciciela w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym 
               Kościele w Biskupicach ( druk nr 445 ), 
           d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
               Św. Trójcy w Byczynie na prace przy kościele p.w. Świętej Trójcy w Byczynie 
               (  druk nr 446 ),
           e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciecierzyn na lata 2010 – 2016
               ( druk nr 447 ),
           f) zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 448 ), 
           g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 449 ), 
           h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 450 ).

i) zmiany uchwały (druk nr 451) 
      7a  Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. zażalenia - skargi na 
            Burmistrza Byczyny
      8.  Informacja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych 
          ( w tym unijnych ) w 2010 roku.
      9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej 
    10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    11.  Wolne wnioski i zapytania.
    12.  Komunikaty.
    13.  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 LVIII sesji

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  LVIII  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego  czytania.  Protokół  z  LVIII  był  dostępny  w  Biurze  Rady  oraz  wyłożony  przed  sesją. 
Przewodniczący Rady  zapytał czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu. Nikt nie zabrał 
głosu.  W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem w/w 
protokołu. Protokół z LVIII sesji Rady Miejskiej zostały przyjęty przez Radnych „jednogłośnie” (  14 
głosów „za” )

Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych

Na wstępie głos zabrał  Radny – Piotr Hoc i  zadał pytanie Burmistrzowi Byczyny w sprawie drogi 
prowadzącej  z Kochłowic na gród. Kontynuując wypowiedź  Radny – Piotr Hoc stwierdził,  że przy 
polach uprawnych po lewej stronie przedmiotowej drogi, jadąc od strony Kochłowic powstają naturalne 
stawy  i  rozlewiska.  Radny –  Piotr  Hoc stwierdził,  że  budowa przedmiotowej  drogi  spowodowała 
zakłócenie stosunków wodnych na w/w polach. Następnie  Radny -  Piotr Hoc  stwierdził, że na jego 



ogródku w chwili obecnej jest staw i pływają dzikie  kaczki.  Kontynuując wypowiedź Radny – Piotr 
Hoc stwierdził, że w/w lewa strona omawianej drogi winna posiadać odwodnienie w postaci rowu, a jak 
nie, to winne być wykonane przepusty w poprzek drogi w celu odprowadzenia wody z lewej strony. 
Na  koniec  Radny  –  Piotr  Hoc zawnioskował  aby  odwodnienie  w/w  drogi  naprawić  –  uzupełnić 
w ramach gwarancji – rękojmi. Następnie głos zabrał Radny – Jacek Kulisiński i stwierdził, że droga 
przebiegająca od drogi krajowej nr 43 w stronę Paruszowic jest  w bardzo złym stanie technicznym. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Jacek Kulisiński stwierdził, że na w/w drodze jest dziura na dziurze 
i  nie  można  w żaden  sposób tej  drogi  przejechać.  Na koniec  Radny –  Jacek  Kulisiński poprosił 
Sekretarza  Gminy,  a  zarazem Radnego Powiatowego o  wyjaśnienie  w w/w sprawy.  Następnie  głos 
zabrała Radna – Róża Kaniewska i stwierdziła, że wie o tym, że Pan Burmistrz był wspólnie z Panem 
Sztajglikiem w Sierosławicach. Kontynuując wypowiedź Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że wg. 
jej  wiedzy  spotkanie  dotyczyło  oceny  stanu  technicznego  i  możliwości  naprawy  omawianej  drogi. 
Na koniec Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, jakie zapadły ustalenia w przedmiotowej sprawie. 

A.d.6   Reintegracja społeczna i zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
     - prezentacja.

Na  wstępie  Pani  Wioletta  Kardas  –  Kierownik  CISPOL-u  w  Polanowicach  dokonała  bardzo 
wyczerpującej  i  obrazowej  prezentacji  na  temat  reintegracji  społecznej  i  zawodowej  w  centrum. 
W  trakcie  przedmiotowej  prezentacji  Pani  Wioletta  Kardas  wspomniała  o  sukcesach,  jak  również 
o  poniesionych  porażkach  w  trakcie  kierowania  CISPOL-em.  Na  koniec  Przewodniczący  Rady 
pogratulował Pani Violettcie Kardas za tak dobre efekty pracy. 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:   

a)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  gospodarstwa 
pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie pod nazwą Centrum Integracji Społecznej 
CISPOL  w  Polanowicach  w  samorządowy  zakład  budżetowy  (  druk  nr  443  ).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  443  została 
podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ) 

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. nawiedzenia N.M.P w Polanowicach na prace przy Kościele Filialnym 
pw.Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski  w  Jakubowicach   (druk  nr  444  ),Następnie 
Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  444  została 
podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ) 

c) Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Rzymskokatolickiej  Parafii  p.w.  Św.Jana  Chrzciciela  w  Biskupicach  na  prace  przy  zabytkowym 
drewnianym  Kościele  w  Biskupicach  (  druk  nr  445  ),Następnie  Przewodniczący  Rady otworzył 
dyskusję nad w/w projektem uchwały. Na wstępie głos zabrał  Radny – Adam Radom i zadał pytanie 



skierowane do członków komisji  zajmujących się podziałem w/w środków.  Mianowicie  jak bardzo 
kwoty wnioskowane różnią się od kwot przyznanych. Następnie głos zabrał Radny – Jan Romańczyk 
i w imieniu komisji stwierdził, że przedmiotowe kwoty w w/w uchwałach, są takie same, jakie były we 
wnioskach składanych na remonty obiektów sakralnych. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 445 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ) 

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Rzymskokatolickiej  Parafii  p.w Św. Trójcy w Byczynie  na prace przy kościele  p.w. Świętej  Trójcy 
w Byczynie  (  druk nr 446 ). Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 446 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”) 

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy 
Miejscowości  Ciecierzyn  na  lata  2010  –  2016  (  druk  nr  447  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił 
do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 447 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”) 

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Byczynie ( druk nr 448 ). Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w 
projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druk nr 448 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”) 

g)  Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie zmian  w budżecie  gminy na  2010r. 
( druk nr 449 ). Następnie  Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła zmiany 
w budżecie  gminy  na  2010r.  Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 449 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”) 

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  (  druk  nr  450  ).  Po  odczytaniu  w/w  projektu  uchwały  Przewodniczący  Rady 
zakomunikował zebranym,  że na posiedzeniu Komisji  Budżetowej został  zgłoszony i  przegłosowany 
wniosek formalny w sprawie obniżenia stawki podatku od budynków mieszkalnych z kwoty 0,67 zł. na 
kwotę  0,66 zł.  Następnie  Przewodniczący Rady  stwierdził,  że  zaproponowane zmiany w stawkach 
podatku od nieruchomości skutkować będą wzrostem 90 tys. zł. w skali roku.  Przewodniczący Rady 
otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Na wstępie głos zabrała  Radna – Róża Kaniewska 
i  stwierdziła,  że  analizując  w/w  projekt  uchwały  największy  wzrost  jest  z  tytułu  prowadzenia 
działalności  gospodarczej.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny który  stwierdził,  że  jak  się 
przeliczy procentowo ten wzrost, jako wskaźnik rzeczywisty, to  ten wzrost, nie jest tak bardzo wysoki 
w  porównaniu  do  pozostałych  stawek.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że 
wcześniej już została podjęta uchwała, która promuje rozwijające się firmy i tego tytułu mogą ubiegać 
się  o  ulgi  podatkowe.  Następnie  Przewodniczący  Rady w  imieniu  Przewodniczącego  Komisji 
Budżetowej zgłosił wniosek formalny „ aby stawkę podatku od budynków mieszkalnych z kwoty 0,67 
zł.  obniżyć  do  kwoty  0,66  zł.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  wniosek  formalny  w  sprawie 
obniżenia  stawki  podatku  od  budynków  mieszkalnych  z  kwoty  0,67  zł  do  kwoty  0,66  zł.  został 



przegłosowany  zwykłą  większością  głosów  (  9 głosów  „za”,  2 głosy  „przeciw”,  3 głosy 
„wstrzymujące się „) Następnie Przewodniczący Rady  przystąpił do głosowania projektu uchwały na 
druku nr 450 wraz z przegłosowaną poprawką . Uchwała przedstawiona na druku nr 450 została podjęta 
zwykłą większością głosów ( 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się „) 

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały  (dot.  zmiany treści 
uchwały z pożyczki na kredyt  na druku nr 451)  Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad w/w 
projektem uchwały.  Na wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  ustosunkował  się  do  plotek  dot. 
zadłużenia gminy. Mianowicie stan procentowy zadłużenia  gminy na 31.12.2002r. wynosił -  46 % , 
a z kolei 31.12.2009r. wynosił - 38 %. Następnie głos zabrał Radny – Piotr Hoc i zadał pytanie, czy nie 
można by było omawianych procentów przeliczyć  na konkretne kwoty.  Z kolei  Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że nie jest to takie proste, ponieważ budżet na przełomie czasu zmienił się na korzyść gminy 
i tak w 2002 roku zadłużenie wynosiło - 5.886.000 zł, później było – 7.425.000 zł., a w chwili obecnej 
zadłużenie wynosi - 13.180.000 zł. Następnie głos zabrał Radny – Zygmunt Wiśniewski i zadał pytanie 
Burmistrzowi Byczyny, jeśli sytuacja finansowa jest tak dobra, to dlaczego niektóre kredyty zaczniemy 
spłacać dopiero w 2016 roku.  Burmistrz Byczyny odpowiadając na zapytanie Radnego – Zygmunta 
Wiśniewskiego  stwierdził,  że  wynika  to  z  zasad  tworzenia  budżetu  gminy  na  dany  rok. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  451  została 
podjęta jednogłośnie  ( 14 głosów „za”) 

Ad.7a  Na wstępie Przewodniczący Rady  odczytał  protokół   Komisji  Rewizyjnej  dot.  zażalenia  na 
Burmistrza Byczyny.  Przedmiotowe zażalenie – skarga dotyczyła  eksmisji  Państwa Ireny i  Andrzeja 
Cygów z  lokalu  komunalnego  położonego  w Byczynie,  ul.  Zamojskiego  5a/5  do  lokalu  socjalnego 
położonego w Gołkowicach 39/3.  Kontynuując wypowiedź  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  na 
podstawie przedłożonych dokumentów przez Państwa Cygów i dokumentów będących w posiadaniu tut. 
urzędu, Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, że skarga na działania Burmistrza Byczyny jest 
bezzasadna.  Przewodniczący Rady  uprzednio odczytał  protokół Komisji Rewizyjnej. Następnie głos 
zabrał Radny – Piotr Hoc i stwierdził, że Komisja dokonała analizy przedmiotowego zażalenia – skargi 
na  podstawie  dostarczonych  materiałów i  w związku  z  powyższym opinia  Komisji  Rewizyjnej  jest 
jednoznaczna.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Piotr  Hoc stwierdził,  że  jego  zdaniem  została 
zaniedbana inna sprawa tj. nie udzielenie pomocy tej rodzinie w przełamywaniu problemów bieżących 
takich  jak  płacenie  czynszu  itp.  Następnie  Radny  –  Piotr  Hoc  stwierdził,  że  w  tym  konkretnym 
przypadku Ośrodek Pomocy Społecznej powinien zadziałać i w odpowiednim czasie  udzielić wsparcia 
nie tylko finansowego ale i moralnego. Radny – Piotr Hoc powracając do meritum sprawy stwierdził, 
że przy tym problemie wyłania się następny problem, w postaci braku gospodarki lokalami socjalnymi. 
Na  koniec  Radny  –  Piotr  Hoc  stwierdził,  że  sąsiednie  gminy  poradziły  sobie  z  tym  tematem 
np.Kluczbork.  Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  przegłosowania  stanowiska  Komisji 
Rewizyjnej w sprawie uznania zażalenia – skargi na Burmistrza Byczyny za bezzasadne. Stanowisko 
Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosów „za”) 

A.d.8 Informacja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych 
          ( w tym unijnych ) w 2010 roku.



Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  informacją  dotyczącą  pozyskiwania  i  wykorzystania 
środków zewnętrznych ( w tym unijnych ) w 2010 roku. Nikt nie zabrał głosu. Z kolei Przewodniczący 
Rady  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówił  temat  pozyskanych  środków  zewnętrznych. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Informacja została przyjęta przez Radnych 
jednogłośnie (14 głosów „za”) 

A.d.9 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych jednogłośnie  (14 głosów 
„za”)

A.d.10 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego – Piotra Hoca. 
Mianowicie Burmistrz Byczyny stwierdził, że siodełko o którym wspomniał Pan Radny od zawsze było 
na tym terenie, a remont drogi, aż tak bardzo drastycznie nie pogorszył warunków gospodarowania na 
tym terenie. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w tym roku było bardzo dużo 
opadów atmosferycznych na terenie całego kraju, nie tylko w Kochłowicach, a teren wokół w/w drogi 
jest terenem zmeliorowanym w całości.  Następnie  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że konstrukcyjnie 
przydrożne rowy przystosowane są do odprowadzenia wód opadowych z drogi, a nie jak Pan Radny 
oczekuje do odprowadzania wody z terenów uprawnych. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że problemem z odwodnieniem w/w terenu jest i w najbliższym czasie trzeba się nad tym 
problemem poważnie zastanowić. Z kolei na sugestie Pana Radnego dot. usunięcia tej usterki w ramach 
gwarancji Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie można tego zagadnienia wymagać od wykonawcy, 
ponieważ przedmiotowe zagadnienie nie było ujęte w dokumentacji technicznej. Następnie  Burmistrz 
Byczyny ustosunkował się do interpelacji Radnej – Róży Kaniewskiej. Mianowicie Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  spotkał  się  z  Kazimierzem  Sztajglikiem  w  Sierosławicach  w  celu  oceny  stanu 
technicznego drogi powiatowej przebiegającej  przez wieś Sierosławice.  Tematem w/w spotkania  był 
fatalny stan drogi.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  w związku z  trudną 
sytuacją  finansową  Starostwa  Powiatowego  powyższe  przedsięwzięcie  nie  mogło  być  wykonane. 
W związku z powyższym Pan Sztajglik w imieniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku przystał na 
następujący układ. Mianowicie usunięciem drzew wrastających w jezdnię zajmie się Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nasalach, w zamian za pozyskane drewno.  Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy i udzielił 
odpowiedzi na interpelacje Radnego – Jacka Kulisińskiego. I tak, rzeczywiście droga o przebiegu od 
drogi krajowej nr 11 w stronę Paruszowic jest w bardzo fatalnym stanie, ale niestety w roku bieżącym 
remont  tej  drogi  nie  będzie  możliwy,  że  względu  na  brak  środków  finansowych  w  Starostwie 
Powiatowym w Kluczborku. Następnie  Sekretarz Gminy wyraził nadzieję, że przyszła Rada Powiatu 
zajmie się tym tematem. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy stwierdził, że w podobnym stanie 
są  również  drogi  powiatowe w Ciecierzynie,  Miechowej,  jak również  droga  z  Miechowej  w stronę 
Janówki  oraz  z  Dobiercic  w  stronę  Kluczborka.  Kontynuując  wypowiedź,  Sekretarz  Gminy 
zakomunikował, że odbył się przetarg na remont drogi powiatowej w Jaśkowicach. Następnie Sekretarz 
Gminy poinformował,  że  remont  drogi  w Jaśkowicach  zacznie  się  od  posesji  Państwa Piekarczyk, 
a  zakończy  się  obok  posesji  Państwa  Zmysłowskich.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz  Gminy 



stwierdził, że remont w/w drogi będzie realizowany po okresie zimowym.  Na koniec  Radny – Piotr 
Hoc powrócił do tematu zalewania drogi w Kochłowicach i stwierdził, że w/w temat jest bardzo ważny, 
ponieważ piętrząca się woda z pól uprawnych rozmywa tą drogę. 

A.d.11 Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał  Radny – Adam Radom i  stwierdził,  że na czerwcowej sesji na prośbę Pani 
Gawlyty poruszył  problem rowu odwadniającego. Kontynuując wypowiedź  Radny – Adam Radom 
stwierdził, że Pani Gawlyta po tej sesji czerwcowej dzwoniła do niego i stwierdziła, że problem w/w 
rowu został  już rozwiązany.  Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny i  stwierdził,  że jeżeli  chodzi 
o problem Pani Gawlyty, to w grę wchodzą stosunki międzysąsiedzkie i wcześniejsze ustalenia straciły 
na  aktualności.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  zamierzano  rozwiązać 
problem odwodnienia  poprzez  wykopanie  rowu,  ale  sąsiedzi  nie  zgodzili  się  na  takie  rozwiązanie. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  w/w  sprawa  będzie  inaczej  rozwiązana  –  bardziej 
kosztownie, a mianowicie w grę chodzi wybudowanie rurociągu. Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Rady i  stwierdził,  że  parę  sesji  w  wstecz  zwracał  uwagę  na  złą  jakość  wykonywanych  dróg 
wokół  rynku.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący Rady stwierdził,  że ta  sama firma wygrała 
przetarg na budowę II etapu . Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że porównując te dwa etapy, 
to pierwszy wykonany był po mistrzowsku w porównaniu z drugim. Na koniec Przewodniczący Rady 
zasugerował  powołanie  komisji  w  przedmiotowej  sprawie,  ponieważ  jakość  wykonywanych  robót 
pozostawia wiele  do życzenia.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz Byczyny i  stwierdził,  że  odbył  się 
przegląd prac wykonanych w I etapie i wszystkie usterki zostały protokolarnie przekazana wykonawcy . 
Burmistrz Byczyny ustosunkowując się do II etapu stwierdził, ze podobnie jak w I etapie  spisane są 
odpowiednie  protokoły  i  usterki  będą  usunięte.  Burmistrz  Byczyny  ustosunkowując  się  do  tematu 
pojedynczych  wyłomów  kostki  stwierdził,  że  jest  to  wynik  pracy  ciężkiego  sprzętu  wykonawcy. 
Na  koniec  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  może  to  i  dobrze,  że  takie  usterki  wychodzą  teraz, 
ponieważ  wszystkie  słabe  punkty  są  na  bieżąco  usuwane.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Jerzy  Pluta 
i  podziękował  komisji  za  przydzielenie  2  tys.  zł  na remont  kościoła  w Jakubowicach.  Kontynuując 
wypowiedź  Pan  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  koszt  założenia  instalacji  przeciwwłamaniowej 
i przeciwpożarowej zabytkowego kościołka wynosi 27 tys. zł i w związku z powyższym wykonanie tej 
inwestycji  staje się bezprzedmiotowe.  Na domiar  tego okazało się,  że Straż Pożarna nie ubezpieczy 
kościoła, ze względu na dużą odległość hydrantu od kościoła. W chwili obecnej hydrant usytuowany jest 
w odległości 105m, a winien być co najmniej w odległości 75m. Kontynuując wypowiedź Pan Jerzy 
Pluta stwierdził,  że drugim tematem który by chciał  poruszyć,  to jest problem podmywania drogi w 
Proślicach oraz zalewania okolicznych łąk. Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny i stwierdził, że 
przepisy ppoż.  ciągle się zmieniają  i  wiąże się to z wybudowaniem nowego wodociągu.  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że przedmiotowa inwestycja musi być zrealizowana, ale na pewno nie w tym roku 
ze względu na brak środków finansowych. Następnie głos zabrał  Przewodniczący Rady który zadał 
pytanie  Burmistrzowi  Byczyny,  czy są  znane  wyniki  ekspertyzy  biegłego sądowego w sprawie hali 
sportowej.  Następnie  głos zabrał  Burmistrz Byczyny i  stwierdził,  że  wyniki  są  znane,  a  usterki  są 
bardzo poważne. Następnie głos zabrał  Sekretarz Gminy i zakomunikował, że w tej kadencji nie uda 
się  załatwić  projektu  uchwały  w  sprawie  przyznawana  odznaczeń  „  Zasłużony  dla  Byczyny  „. 
Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy stwierdził, że przedmiotowa opinia musi być i ponadto musi 
być ona pozytywna. Bez tej opinii nie możemy wykonać żadnego kroku. Następnie głos zabrał Radny – 



Adam  Radom i  stwierdził,  że  gminna  powinna  podjąć  uchwałę  o  otwartym  stanowisku 
z niezadowolenia działania komisji heraldycznej , a szczególnie o niezrealizowanych terminach.  

A.d.12 Komunikaty 

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i poinformował wszystkich obecnych, że Nadzór Prawny 
Wojewody Opolskiego ma zastrzeżenia dot. podstawy prawnej  uchwały Nr LVII/418/10 Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 
podmiotom nie zaliczanym 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  o  wolontariacie,  sposobu  jej  rozliczania  oraz  sposobu  kontroli  wykonywania  zleconego  zadania. 
Następnie  Przewodniczący Rady i  poinformował  zebranych,  że  V Kadencję  Rady Miejskiej  Radni 
zakończą 60 sesją i wszyscy dostaną oficjalne zaproszenia na tą sesję. Sesja odbędzie się 10 listopada br. 
o godzinie 10 ºº. Następnie głos zabrał  Sekretarz Gminy i zakomunikował zebranym, że jest remont 
ratusza  i  w  związku  z  powyższym  są  zmiany  organizacyjne  w  urzędzie.  Kontynuując  wypowiedź 
Sekretarz  Gminy stwierdził,  że  w  okresie  najbliższego  tygodnia  kasa  urzędu  nie  będzie  czynna 
i w związku z powyższym jest prośba, aby podatki wpłacać u sołtysów ewentualnie w banku. Na koniec 
głos zabrał Radny - Grzegorz Kapica i poprosił radnych o pozostanie na sali  po zakończeniu sesji. 

A.d.13 Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LIX sesji.

Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe (1 kaseta) przechowywana w Biurze Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, 
przez okres jednego roku.

  

                                                                                              Przewodniczący
 Rady Miejskiej
   w Byczynie 

     Zdzisław Roman Biliński

Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu
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