
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XLV/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 05.03.2014
                                                            ( godz. 13 00 –  15 10  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  Z-cę 
Burmistrza  Byczyny  –  Panią  Ewę  Bartosiewicz,  Sekretarza  Gminy  -  Pana  Macieja 
Tomaszczyka,  Skarbnika  Gminy  –  Panią  Wiesławę  Różewską,  Z-cę  Skarbnika  –  Panią 
Katarzynę  Wilczyńską,  Panią  Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców, 
Radcę Prawnego – Pana Jerzego Dela, Komendanta Posterunku Policji w Byczynie – Pana 
Dariusza Radosza, przedstawiciela lokalnej prasy – Panią Elżbietę Wodecką, sołtysów oraz 
pozostałych przybyłych gości. W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, 
że w sesji uczestniczy 15 Radnych, więc obrady są prawomocne. 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych w zawiadomieniu o sesji otrzymał 
porządek obrad i zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, chce wnieść zmiany do 
porządku obrad. Burmistrz Byczyny zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy 
projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu  sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna 
na 2015 r. ( druk nr 414 ). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do przegłosowania 
zmiany porządku obrad w postaci uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały 
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2015 r. ( druk 
nr 414 ).  Zaproponowana zmiana przez Burmistrza Byczyny została  przegłosowana przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). Następnie Przewodniczący Rady zaproponował 
uzupełnienie porządku obrad o kolejny dodatkowy projekt uchwały w sprawie przygotowania 
zmian  do  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz 
miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego  na  druku nr  415.  Zaproponowana 
zmiana  dot.  uzupełnienia  porządku  obrad  o  dodatkowy  projekt  uchwały  w  sprawie 
przygotowania  zmian  do  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na druku nr 415, 
została  przegłosowana  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15  głosów  „  za  ”).  Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania nowego porządku obrad. Nowy porządek 
obrad z wcześniej przegłosowanymi zmianami, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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



      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 394 ), 
           b) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno
               ( druk nr 395 ),
           c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc 
               gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 396 ), 
           d) zmiany Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października
               2013r. w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie 
               na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego ( druk nr 397 ),
           e) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 398 ),
           f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 399 )
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej  
              ( druk nr 400), 
           h) przystąpienia do programu pod nazwą „ Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
               ( druk nr 401 ), 
           i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia 
              indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 402 ), 
           j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok ( druk nr 403 ),
           k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 rok ( druk nr 404 ),
           l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025
             ( druk nr  405 ),
           m) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 406 ),
           n) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 407 ),
           o)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 408 ),
           p)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 409 ),
           r) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 410 ), 
           s) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 411 ), 
           t) zmiany uchwały ( druk nr 412 ), 
           w) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych 
                i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu 
                kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji ( druk nr 413 ).
       7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013r. 
       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
       9. Wolne wnioski i zapytania.
     10. Komunikaty.
     11. Zakończenie sesji.

 Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:



           a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 394 ), 
           b) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno
               ( druk nr 395 ),
           c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc 
               gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 396 ), 
           d) zmiany Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października
               2013r. w sprawie zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie 
               na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego ( druk nr 397 ),
           e) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 398 ),
           f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 399 )
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej  
              ( druk nr 400), 
           h) przystąpienia do programu pod nazwą „ Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
               ( druk nr 401 ), 
           i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia 
              indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 402 ), 
           j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok ( druk nr 403 ),
           k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 rok ( druk nr 404 ),
           l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025
             ( druk nr  405 ),
           m) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 406 ),
           n) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 407 ),
           o)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 408 ),
           p)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 409 ),
           r) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 410 ), 
           s) zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 411 ), 
           t) zmiany uchwały ( druk nr 412 ), 
           w) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych 
                i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu 
                kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji ( druk nr 413 ).
           y) wyodrębnienia funduszu / nie wyodrębnienia sołeckiego w budżecie Gminy 
                   Byczyna na 2015 r. ( druk nr 414 ),
              z) przygotowania zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
               przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   
               na druku nr 415
       7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013r. 
       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
       9. Wolne wnioski i zapytania.
     10. Komunikaty.
     11. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodnicząca 
Rady  –  Iwona  Sobania  .  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 



kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XLIV sesji był dostępny w Biurze Rady oraz był wyłożony 
przed  sesją.  Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do  protokołu. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania protokołu z XLIV sesji. Protokół z XLIV sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie  głos  zabrała  Radna –  Iwona Sobania  i  zgłosiła  pilną  potrzebę  remontu  muru 
cmentarnego przy ul. Kluczborskiej ( powstał dość znaczny ubytek ), podobny ubytek powstał 
również w murach przy sklepie Pana Hoca. Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła 
i  po  raz  kolejny  zgłosił  potrzebę  interwencji  w sprawie  dewastacji  placu  zabaw we  wsi 
Kochłowice.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Władysław  Buła  poprosił  o  wyjaśnienie 
okoliczności przedmiotowego zdarzenia. Następnie Radny – Władysław Buła zadał kolejne 
pytanie, czy fakt notorycznego nie uczestnictwa w posiedzeniach Wysokiej Rady sołtysa wsi 
Kochłowice nie koliduje z funkcją sołtysa . Kolejne pytanie  Radnego – Władysława Buły 
dot.  podania  konkretnego   terminu   remontu  drogi  w  stronę  Pana  Wójcika   we  wsi 
Kochłowice.  Na koniec  Radny – Władysław Buła zadał  pytanie,  kto i  za  ile  wykonywać 
będzie projekt odwodnienia rowów we wsi Kochłowice. 
                                                                                                                         
Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 394 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego (  druk nr 
394 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

b)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  utworzenia  Stowarzyszenia 
Obszar  Funkcjonalny  Kluczbork  –  Namysłów  –  Olesno  (  druk  nr  395  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Z kolei 
Sekretarz  Gminy  zakomunikował  zebranym,  że  powołanie  do  życia  w/w  stowarzyszenia 
ułatwi  możliwości  aplikowania  środków  unijnych  w  latach  2014  –  2020.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów 
– Olesno ( druk nr 395 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

c)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  ustanowienia  wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 
2014 – 2020. ( druk nr 396 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 



przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie 
ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie  dożywiania  „  Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020 ( druk nr 396 ), został podjęty przez Radnych  
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 
XLI/341/13 Rady Miejskiej  w Byczynie  z  dnia 31 października  2013r.  w sprawie zbycia 
nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz Samorządu Województwa 
Opolskiego ( druk nr 397 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLI/341/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013r. w sprawie 
zbycia  nieruchomości  o  nr  849/5,  k.m.  11  położonej  w  Byczynie  na  rzecz  Samorządu 
Województwa  Opolskiego  (  druk  nr  397  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
zbycie nieruchomości ( druk nr 398 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 398 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości ( druk nr 399 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 399 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
na  wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  400).  Następnie  Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania  omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  400),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu pod 
nazwą „ Opolska Karta Rodziny i Seniora” ( druk nr 401 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Następnie  głos  zabrał 
Sekretarz Gminy i pokrótce omówił przedmiotowy projekt uchwały. Mianowicie w/w projekt 
uchwały już funkcjonuje w większych miastach i cieszy się dość dużym zainteresowaniem. 
Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz  Gminy   stwierdził,  że  uchwalenie  przedmiotowego 
projektu uchwały na druku nr 401 w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą „ Opolska 



Karta Rodziny i  Seniora”  nie  spowoduje skutków finansowych w sposób bezpośredni  ale 
w sposób pośredni to tak, poprzez wszelkiego rodzaju zniżki chociażby w postaci wejścia na 
byczyński  basen.   Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  programu  pod  nazwą 
„  Opolska  Karta  Rodziny   i  Seniora”  (  druk  nr  401  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Byczynie  do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej ( druk nr 402 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  do  załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 402 ),  został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Miejskiej na 2014 rok ( druk nr 403 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – Jacek Kulisiński i w imieniu Komisji Rewizyjnej zaproponował dopisanie do 
przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  403  w  listopadzie  z  procedurą 
uchwałodawczą. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że nie jest to dobry pomysł, 
ponieważ nie jest znana dokładna data wyborów samorządowych. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok ( druk nr 403 ) , został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

k)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy 
Komisji  Rady na 2014 rok (  druk nr  404 ).  Następnie  Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2014 rok ( druk nr 404 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  405  ).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r.( druk nr 406 ). 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025, 
jak również zmiany w budżecie gminy na 2014r. 

Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr   405  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „ za”, 2 głosy  „ przeciw ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).



m)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 406 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmian 
w  budżecie  gminy  na  2014  rok  (  druk  nr  406  ),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 14 głosów„ za”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ).

n) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 407 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk 
nr 407 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

o) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 408 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk 
nr 408 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

p) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 409 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk 
nr 409 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

r) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 
410 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 
410 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

s) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 
411 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 
411 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

t)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  druk 
nr  412  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały 



( druk nr 412 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 14 głosów„ za”, 
1 głos „ wstrzymujący się ” ).

w) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji  dla  szkół,  przedszkoli  i  placówek publicznych  i  niepublicznych  prowadzonych  na 
terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji 
( druk nr 413 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie trybu  udzielania 
i  rozliczania  dotacji  dla  szkół,  przedszkoli  i  placówek  publicznych  i  niepublicznych 
prowadzonych  na  terenie  Gminy  Byczyna  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości 
wykorzystywania  dotacji  (  druk  nr  413  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).

y)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyodrębnienia  funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2015 r. ( druk nr 414 ). Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania  omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna 
na 2015 r. ( druk nr 414 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

z)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przygotowania  zmian  do 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego  na druku nr 415. Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny i zadał pytanie skierowane do Pana Stanisława Bilińskiego – Kierownika 
Referatu Budownictwa, czy przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały nie wstrzyma prac 
związanych  z  tworzeniem  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  strefy  rozwoju. 
W  odpowiedzi  Pan  Stanisław  Biliński  stwierdził,  że  przyjęcie  przedmiotowego  projektu 
uchwały  wstrzyma  częściowe  opracowywanie  planów  zagospodarowania  przestrzennego. 
Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  na jaki okres byłyby wstrzymane  w w/w prace.  Pan 
Stanisław  Biliński  odpowiedział,  że  do  czasu  opracowania  nowego  studium 
zagospodarowania, na okres , co najmniej jednego roku. W tym momencie Przewodniczący 
Rady  stwierdził,  że  na  ten  okres  obowiązywałoby  stare  studium.  Pan  Stanisław  Biliński 
odpowiedział,  że  nie.  Następnie  Pan  Stanisław  Biliński  stwierdził,  że  w  chwili  obecnej 
opracowywany  jest  raport  oddziałowywania   na  środowisko  przedmiotowej  fermy,  może 
warto  bybyło  poczekać,  co  wykaże  przedmiotowy  raport  w  w/w  sprawie.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, w jaki sposób Wysoka Rada władna jest zablokować 
powstawanie tego typu inwestycji. W odpowiedzi Pan Stanisław Biliński stwierdził, że nie 
potrafi  odpowiedzieć  na  tak  zadane  pytanie,  ponieważ  przyjęte  i  uchwalone  studium nie 
wyklucza powstawania tego typu inwestycji. Następnie głos zabrał Radca Prawny – Pan Jerzy 
Dela i stwierdził,  że w przypadku podjęcia przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 
415 w w/w sprawie, spowoduje  wstrzymanie wszelkich prac w zakresie prac planistycznych 
i w tym momencie muszą być wstrzymane wszelkie prace w tym zakresie, ponieważ zostanie 
nadany  nowy  bieg  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania.  Kontynuując 



wypowiedź Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że podjęcie przedmiotowego projektu 
uchwały może być  bardzo ryzykowne i  nie do końca pewne w przeforsowaniu,  ponieważ 
przedmiotowe  przedsięwzięcie  jest  uregulowane  odgórnie  tj.  ustawowo.  Następnie  Radca 
Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że opracowanie  i uchwalenie nowego studium potrwa co 
najmniej  1  rok,  ponadto  nowe studium wejdzie   w życie  z  określoną  datą  bez  działania 
wstecz. Kontynuując wypowiedz  Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że z podjęciem 
przedmiotowego projektu uchwały Wysoka Rada winna się wstrzymać, chociażby ze względu 
na przeanalizowanie omawianego projektu uchwały pod względem prawnym i ewentualnymi 
skutkami finansowymi z tym związanymi. Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, to co 
Wysoka  Rada  może  zrobić  celem  zablokowania  tej  i  podobnych  inwestycji  na  terenie 
g.Byczyna. W odpowiedzi  Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że omawiany projekt 
uchwały  winien  być  traktowany  jako  projekt  uchwały  intencyjnej,  wskazujący  kierunki 
działania Burmistrzowi i potencjalnym urbanistom. Następnie głos zabrał Radny – Sławomir 
Nędza  i  stwierdził,  że  omawiany  projekt  uchwały  powstał  na  wniosek  mieszkańców wsi 
Gołkowice i większości społeczności g.Byczyna. Powodem tak zdecydowanego protestu są 
przede wszystkim warunki w jakich hodowane są przedmiotowe norki, karmione są padliną 
oraz  wydzielają  bardzo  ostry  nieprzyjemny  odór.  Kontynuując  wypowiedz   Radny  – 
Sławomir Nędza  stwierdził, że mieszkańcy g.Byczyna są zaniepokojeni planowaną hodowlą 
norek  na  tak  wielką  skalę  i  dlatego  mieszkańcy  naszej  gminy  zwrócili  się  do  swoich 
przedstawicieli, celem zablokowania przedmiotowej inwestycji. Następnie Radny – Sławomir 
Nędza stwierdził, że norka jest bardzo skutecznym myśliwym nie posiadającym naturalnego 
wroga.  Przy  tego  typu  hodowli  należy  się  liczyć  z  ucieczkami  niektórych  osobników, 
co  w  konsekwencji  spowoduje  spustoszenie  wśród  drobnej  zwierzyny  hodowlanej. 
Do  przedmiotowego  protestu  zaczęły  się  przyłączać  również  sąsiednie  gminy,  chociażby 
g.Bolesławiec. Następnie głos zabrała  Radna –Iwona Sobania i podobnie jak jej poprzednik 
wyraziła  duże nie zadowolenie w sprawie  planowanej  hodowli ale jednocześnie zwróciła 
uwagę aby wszelkie  działania  mieściły w ramach obowiązującego prawa w tym zakresie. 
Następnie  Radny  –  Robert  Świerczek  zasugerował  aby  w  tej  sprawie  zwołać  osobne 
posiedzenie Wysokiej Rady tzw. tematyczne. Z kolei Radny –Sławomir Nędza stwierdził, że 
problem hodowli norek nie sprowadza się tylko do wsi Gołkowice, podobny problem może 
powstać  również  w  każdej  innej  części   g.Byczyna.  Przedmiotowa  sprawa  winna  być 
rozwiązana kompleksowo na terenie całej gminy. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, 
że  w  myśl  zapisów  zawartych  w  studium  w  każdej  miejscowości  gdzie  jest  planowana 
zabudowa  zagrodowa,  może  powstać  potencjalna  hodowla  norek.  Z  kolei  Pan  Stanisław 
Biliński  stwierdził,  że  w  chwili  obecnej  opracowywany  jest  raport  oddziałowywania 
omawianej inwestycji  na środowisko i w momencie jego wyłożenia każdy z mieszkańców 
będzie  mógł  wnieść  swoje  uwagi  do  w/w  raportu.  W  przedmiotowej  sprawie  będą 
wywieszone  stosowne  obwieszczenia.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że 
rozumie  ogólne  oburzenie  w  w/w  sprawie  ale  Wysoka  Rada  musi  działać  w  ramach 
obowiązującego prawa. Z kolei Radny – Zdzisław Biliński zadał pytanie, na jakim etapie jest 
omawiana sprawa. Następnie Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że mamy określony 
stan  faktyczny  i  postępowanie  administracyjne,  które  obecnie  się  toczy,  a  organem 
prowadzącym jest Burmistrz Wołczyna. Kontynuując wypowiedź  Radca Prawny – Pan Jerzy 
Dela stwierdził,  że zablokowanie w/w inwestycji  jest nie możliwe  w realizacji,  ponieważ 
rozpoczęte postępowanie administracyjne toczyć się będzie wg. obowiązujących przepisów 



prawa w danym momencie. Podjęcie przedmiotowego projektu uchwały zadziała dopiero do 
nowo planowanych   inwestycji.  Ponadto,  każdy kto  podpisał  się  pod protestem otrzymał 
status strony, co skutkuje prawem wglądu do wszystkich dokumentów w każdym momencie. 
Status strony umożliwia na każdym etapie zaskarżenie niekorzystnych decyzji i dochodzenia 
swoich prawa na drodze administracyjnej,  jak również na drodze sądowej. Następnie głos 
zabrała Radna - Róża Kaniewska i zadała pytanie, dlaczego w/w sprawę prowadzi Burmistrz 
Wołczyna,  skoro  g.Byczyna  ma  swojego  Burmistrza.  Z  kolei  Radna  –Urszula  Bilińska 
stwierdziła, że jest za tym aby w w/w sprawie zwołać odrębne posiedzenie Wysokiej Rady, 
jak  również  jest  pełna  niepokoju  w  sprawie  uruchomienia  planowanej  hodowli  norek. 
Na koniec Radna –Urszula Bilińska złożyła wniosek formalny aby na odrębne posiedzenie 
Wysokiej  Rady  w  w/  w  sprawie  zaprosić  Burmistrza  Wołczyna  lub  kompetentnego 
pracownika z tym zakresie z Urzędu Miejskiego w Wołczynie.  Następnie Przewodniczący 
Rady  zaproponował  zorganizowanie  odrębnej  sesji  w  tym  zakresie  na  ostatni  czwartek 
bieżącego miesiąca tj.  na dzień 27.03.2014r.  Z kolei  Radny – Jan Romańczyk  i  Radny – 
Sławomir  Nędza  złożyli  wniosek formalny w sprawie  wycofania  z  dzisiejszego porządku 
obrad  projektu  uchwały  na  druku  nr  415  w  sprawie  przygotowania  zmian  do  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów 
zagospodarowania  przestrzennego.  Wniosek  formalny  Radnych  wnioskodawców  dot. 
wycofania z dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie przygotowania zmian do studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego  na druku nr 415, został  przegłosowany przez Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów „ za” ). Następnie Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową 
przerwę.  Po  przewie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  wniosku 
formalnego  w  sprawie  zorganizowania  odrębnej  –  tematycznej  sesji  Rady  Miejskiej 
w Byczynie w dniu 27.03.2014r. , o godz. 16  00   w sprawie rozpatrzenia problemu hodowli 
zwierząt  futerkowych  na  terenie  g.Byczyna  w  świetle  obowiązującego  prawa  i  studium 
zagospodarowania  przestrzennego.  Przed  przegłosowaniem w/w  wniosku  formalnego  salę 
obrad opuścił Radny – Zdzisław Biliński, w związku z powyższym w dalszej części obrad 
Rada obradowała w 14 – osobowym składzie. Wniosek formalny w sprawie zorganizowania 
odrębnej – tematycznej sesji Rady Miejskiej  w Byczynie w dniu 27.03.2014r. , o godz. 16 00 

w  sprawie  rozpatrzenia  problemu  hodowli  zwierząt  futerkowych  na  terenie  g.Byczyna 
w świetle obowiązującego prawa i studium zagospodarowania przestrzennego, został podjęty 
przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „ za” ).  Następnie Radny –Adam Radom zadał 
pytanie,  czy  planowana  sesja  będzie  sesją  tematyczną,  czy  normalną  z  częścią 
uchwałodawczą.  Z kolei  Skarbnik Gminy zadała pytanie,  czy na tej  sesji będą mogły być 
uchwalone  również  projekty  uchwał  w  zakresie  finansów  np.  zmiany  w  budżecie. 
W odpowiedzi Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że wybór formy sesji leży w gestii  
Przewodniczącego  Rady.  Z  kolei  Radna  -  Urszula  Bilińska  przypomniała,  że  wcześniej 
przegłosowana została sesja tematyczna. Przewodniczący Rady stwierdził, że tak, będzie to 
sesja monotematyczna.  

Ad.7  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  kontroli  przeprowadzonych  w  2013r,  zostało 
przyjęte przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów„ za” ).



Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie dot. remontu muru 
cmentarnego  przy  ul.Kluczborskiej.  I  tak,  sprawa  na  pozór  nie  jest  prosta,  ponieważ 
przedmiotowy  mur  ujęty  jest  w  rejestrze  zabytków  i  przedmiotowy  remont  musi  być 
poprzedzony  wykonaniem dokumentacji  remontowej  zatwierdzonej  przez  Wojewódzkiego 
Konserwatora  Zabytków.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  interpelacji 
Radnego - Władysław Buły   w sprawie zbyt dużej absencji sołtysa wsi Kochłowice. Sprawa 
wyboru bądź ewentualnego odwołania danego sołtysa jest tylko i wyłącznie spawą lokalnej 
społeczności.  Odnośnie  zdewastowanego  placu  zabaw  we  wsi  Kochłowice  Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że wg. informacji jakie posiada, to najprawdopodobniej przedmiotowy 
plac  zabaw  będzie  musiał  być  zdemontowany  ze  względu  na  bardzo  znaczny  stopień 
uszkodzenia  i  dewastacji.  Odnośnie  drogi  w  stronę  Pana  Wójcika  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że sprawa jest  dość zawiła  ze względu na liczne  błędy geodezyjne popełnione 
w latach osiemdziesiątych na tym obiekcie. I tak, przedmiotowa realizacja w/w drogi będzie 
możliwa , po wcześniejszym wyprostowaniu przedmiotowych błędów. Następnie Burmistrz 
Byczyny  ustosunkował  się  do  zapytania  w  sprawie  zarurowania  rowu  i  późniejszego 
wykonania  chodnikowe  we  wsi  Kochłowice.  Przedmiotowa  inwestycja  jest  wspólnym 
zadaniem  z  Zarządem Dróg Powiatowych w Kluczborku. W najbliższym czasie gmina zleci 
wykonanie dokumentacji projektowej w sprawie zarurowania omawianego rowu, w następnie 
przekaże  powyższą  dokumentację  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Kluczborku,  celem 
wykonania dokumentacji technicznej w sprawie wykonania chodnika.     

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Byczyny o udzielenie odpowiedzi na 
zapytanie Radnej  -  Róży Kaniewskiej,  dlaczego tzw. sprawą norek zajmuje się Burmistrz 
Wołczyna,  a  nie  Burmistrz  Byczyny.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
zgodnie  z  obowiązującym  prawem,  przedmiotowa sprawa dot.  bezpośrednio  jego rodziny 
i w związku z powyższym w takiej sytuacji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 
wyznacza inny organ do prowadzenia danej sprawy. W związku z powyższym Samorządowe 
Kolegium  Odwoławcze  w  Opolu  wyznaczyło  Burmistrz  Wołczyna  do  załatwienia 
przedmiotowej sprawy. Powodem takiego, a nie innego toku postępowania jest fakt, iż grunty 
na których ma być zlokalizowana przedmiotowa inwestycja były własnością mojej córki. 
Następnie  głos  zabrał  Radny –Sławomir  Nędza  i  zadał  pytanie,  kiedy  zostaną  wykonane 
nasadzenia drzew w gołkowickim parku, po wcześniejszej wycince drzew. Kolejne pytanie 
Radnego –Sławomira Nędzy dot. terminu uruchomienia prac w zakresie dofinansowywania 
inicjatyw lokalnych tj. środków zgromadzonych na funduszu sołeckim z przeznaczeniem na 
remonty  dróg.  Wg.  wcześniejszych  ustaleń  drugie  tyle  ile  uzbierało  dane  sołectwo  miał 
dołożyć  tut.  urząd.  Kończąc  wypowiedz  Radny  –  Sławomir  Nędza  stwierdził,  że 
w szczególności  ma tu na myśli  sołectwo Gołkowice.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że problem dziurawych dróg dot. również wsi Ciecierzyn.  Następnie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, żeby uruchomić przedmiotowe przedsięwzięcie należy najpierw znaleźć 



wolne środki w budżecie gminy, a z tym zagadnieniem z kolei jest trochę gorzej, ze względu 
na wzrostową tendencję wydatków gminy w br. Odnośnie zalesienia  gołkowickiego parku 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powyższe  przedsięwzięcie  będzie  w najbliższym  czasie 
uruchomione.  Następnie  Pani  Krystyna  Buksa-mieszkanka  Byczyny   zadała  pytanie,  czy 
planowane jest uruchomienie toalet przy byczyńskim placu zabaw oraz czy planowane jest 
zagospodarowanie  terenu  wokół  w/w  placu.  Kolejne  pytanie  Pani  Krystyny  Buksy  dot. 
podania terminu wykonania remontu ul. Kościuszki w m.Byczyna.  W odpowiedzi Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że w najbliższym czasie planowane są remonty dróg na terenie gminy, 
pod warunkiem fizycznego  wygospodarowania  środków na  ten  cel.  Odnośnie  toalet  przy 
byczyńskim placu zabaw Burmistrz Byczyny stwierdził,  że w chwili obecnej poszukiwany 
jest zarządca w/w terenu, który za drobną odpłatnością mógłby tam prowadzić działalność 
gospodarczą w postaci niedużego kiosku spożywczego. Potencjalny zarządca miałby również 
w zakresie utrzymanie toalet  przy w/w terenie. W przypadku nie wyłonienia potencjalnego 
zarządcy,  zostanie  tam usytuowany przenośny toi  toi.   W kwestii  zagospodarowania  w/w 
terenu Burmistrz Byczyny odpowiedział,  że w/w teren jest terenem podmokłym i wymaga 
przeprowadzenia  dalszych  prac  melioracyjnych  celem  prawidłowego  osuszenia  terenu. 
Z  kolei  Radny  –Władysław  Buła  zadał  pytanie,  czy  środki  finansowe,  które  obiecał 
Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku – Pan Władysław Zawadzki podczas ostatniego 
spotkania opłatkowego zostały już przekazane. Przewodniczący Rady stwierdził, że w dniu 
dzisiejszym nie ma przedstawicieli Rady Powiatu  w Kluczborku, w związku z powyższym 
nie uzyskamy odpowiedzi na powyższe zapytanie. Następnie głos zabrał Pan Jerzy Pluta – 
sołtys  wsi  Jakubowice  i   w  imieniu  działaczy  z  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w Jakubowicach zadał pytanie, kto odpowiada za zobowiązania finansowe powstałe w OSP 
Jakubowice.  Powodem  przedmiotowego  zapytania,  są  liczne  niedomówienia 
w  przedmiotowej  sprawie.  Następnie  Pan  Jerzy  Pluta  –  sołtys  wsi  Jakubowice  poprosił 
o podanie kwoty dofinansowania z urzędu do OSP Jakubowice. Kontynuując wypowiedz Pan 
Jerzy Pluta – sołtys wsi Jakubowice zwracając się do Rady Sołeckiej wsi Kochłowice poprosił 
o  przekazanie  zdewastowanego  placu  zabaw,  na  rzecz  Rady  Sołeckiej  wsi  Jakubowice. 
Na koniec Pan Jerzy Pluta – sołtys wsi Jakubowice stwierdził, że wystarczy sam atest od w/w 
placu zabaw, bo on w tym wszystkim jest najważniejszy. Burmistrz Byczyny ustosunkowując 
się  do  kwestii  obiecanych   środków  finansowych  od  Pana  Generała  Państwowej  Straży 
Pożarnej stwierdził że ,  do tej pory jeszcze nie dotarły i tak w sumie to nie wiadomo czy 
w  ogóle  będą.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  dniu 
wczorajszym ponowił prośbę  w stosunku do Pana Generała w sprawie złożonej obietnicy, 
z prośbą o ustosunkowanie się   w powyższej kwestii. Odnośnie poczynionych zakupów dla 
OSP Jakubowice, to powyższa kwestia uzgadniana była wspólnie. Powyższy sprzęt miał być 
refundowany, w związku z powyższym zakupy poczynione zostały na rzecz OSP Jakubowice, 
a gmina z kolei udzieliła pożyczki na w/w zakupy. W odpowiednim czasie faktury zakupu 
przedmiotowego sprzętu zostały dostarczone do Państwowej Straży Pożarnej ale Pan Generał 
nie  wywiązał  się  ze  swojej  obietnicy  i  stąd  ten  problem.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
ustosunkowując się do kwestii wysokości dofinansowywania OSP Jakubowice stwierdził, że 
nie potrafi udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie, ponieważ musiał by przeanalizować 
dokumenty i zliczyć wszystkie wydatki. Następnie Pan Jerzy Pluta – sołtys wsi Jakubowice 
stwierdził, że to Burmistrz Byczyny, a nie kto inny miał wpływ na to, co kupujemy i za ile.  
Kontynuując wypowiedź  Pan Jerzy Pluta – sołtys wsi Jakubowice stwierdził, że obarczanie 



strażaków ochotników tym całym zamieszaniem jest wielkim nieporozumieniem i całkiem nie 
na miejscu ze strony tut. władz. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie przypomina 
sobie jakoby ktoś z urzędu zastraszał strażaków ochotników. Z kolei Pan Jerzy Pluta – sołtys 
wsi Jakubowice stwierdził, że bardzo prosi aby nikt nie robił ze strażaków po prostu złodziei, 
taka krąży opinia obiegowa na ten temat. Następnie Pan Jerzy Pluta – sołtys wsi Jakubowice 
poprosił Radnego-Krzysztofa Janki o przedstawienie treści rozmowy z Panią Skarbnik Gminy 
w w/w temacie.  I  tak,  Radny –  Krzysztof  Janki  stwierdził,  że  rozmowa  ze  Skarbnikiem 
Gminy  miała  miejsce  ale  bez  zbędnych  emocji.  Tematem  w/w  rozmowy   była  próba 
znalezienia jakiegoś rozsądnego wyjścia z tej nie fortunnej sytuacji. Następnie Pan Jerzy Pluta 
– sołtys  wsi  Jakubowice  przypomniał  zebranym,  jak  ważną rolę  odrywają  jednostki  OSP 
w życiu danej gminy.  Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził,  że  gmina wobec wszystkich 
jednostek OSP wywiązuje się należycie i nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań. Następnie 
Radny  –  Krzysztof  Janki  zaapelował  do  wszystkich  o  powściągliwość  w/w  kwestii,  do 
momentu uzyskania pisemnej odpowiedzi od Pana Generała. Następnie Przewodniczący Rady 
odczytał  pismo  od  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Kostowie  w  sprawie  powstałego  zobowiązania  finansowego  wobec  g.Byczyna 
w  wys.115.848,26  zł.  I  tak,  w  myśl  złożonego  pisma  w/w   jednostka  zobowiązuje  się 
odpracować przedmiotowe zobowiązanie finansowe poprzez wykonanie wszelkiego rodzaju 
prac  na  rzecz  g.Byczyna.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że 
uważa  treść  przedmiotowego  pisma  za  wielkie  nieporozumienie,  ponieważ  we 
wcześniejszych rozmowach ustalona była droga sądowa w w/w sprawie. Następnie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że wcześniej realizowana inwestycja w Kostowie nie została należycie 
dopilnowana, w wyniku przedmiotowego nie dopilnowania w/w inwestycji  Opolski Urząd 
Marszałkowski  obciął  dotację  w  wys.115.848,26  zł  dla  OSP  Kostów.  W  przedmiotowej 
sprawie odbyło się stosowne spotkanie w obecności Radcy Prawnego –Pana Zdzisława Pelca 
i  uczestnicy  przedmiotowego  procesu  zgodzili  się  odpracować  zakwestionowaną  przez 
Opolski  Urząd  Marszałkowski  kwotę.  W  międzyczasie  strażnica  OSP  Kostów  otrzymała 
wypowiedzenie z dotychczas zajmowanego pomieszczenia, w związku z powyższym powstał 
pomysł  budowy  nowej  remizy  dla  OSP  Kostów.  I  tak,  osoby  odpowiedzialne  za 
przedmiotowe  niedociągnięcia  odpracowałyby  nie  wypłaconą  kwotę  przez  Opolski  Urząd 
Marszałkowski  przy  budowie  nowej  remizy  OSP  Kostów.  Dodatkowym  argumentem 
przemawiającym  za  budową  przedmiotowego  obiektu  jest  fakt  planowanego  włączenia 
kostowskiej  jednostki  OSP  do  krajowego  systemu  ratownictwa  drogowego.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  wg.  jego  opinii  nie  można  bez  stosownego  wyroku 
sądowego podejmować rozmów w tej sprawie na tak znaczną kwotę. W odpowiedzi Radca 
Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził,  że wszelkiego rodzaju próba ugody pozasądowej jest 
nader  właściwa,  a  nawet  wręcz  wskazana.  Zawarcie  ugody  pozasądowej  jest  zgodne 
z  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  tym  zakresie.  Z  kolei  Radny  –  Krzysztof  Janki 
stwierdził,  że  żaden  z  działaczy  OSP  Kostów  nie  chciałby  iść  w  tej  sprawie  do  sądu, 
a załatwienie przedmiotowej sprawy polubownie jest nader wskazane i na miejscu. Następnie 
Radny – Sławomir Nędza zadał pytanie, dlaczego OSP  Kostów  jest  stroną 
w  przedmiotowym  postępowaniu,  a  nie  poszczególni  wykonawcy  procesu  budowy  w/w 
obiektu. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że gmina nie ma żadanego stosunku 
prawnego  z  poszczególnymi  wykonawcami,  a  jedynie  posiada  stosunek  prawny  ze 
Stowarzyszeniem OSP w Kostowie. W świetle obowiązującego prawa, jedynym dłużnikiem 



gminy   jest  przedmiotowe  stowarzyszenie.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  ze  bardzo  optymistycznym  akcentem  przedmiotowej  sprawy  jest  to,  że 
poszczególni  wykonawcy  procesu  budowy  obiektu  budowlanego  we  wsi  Kostów  nie 
odżegnują  się  od  odpowiedzialności  i  chęci  opracowania  powstałej  zaległości  w  drodze 
ugody.  Radca   Prawny  –  Pan  Jerzy  Dela  dodał,  że  dla  pełnego  bezpieczeństwa  osób 
układających się z danymi osobami może być poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777 Kpc. 
i  będzie  to  równoznaczne  z  wyrokiem  sądowym.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Adam 
Radom  i stwierdził, że nie bardzo rozumie całe to zamieszanie. Mianowicie, Stowarzyszenie 
OSP  Kostów  wybudowało  dla  wioski  świetlicę  i  tego  powodu  popadło  w  problemy 
finansowe, a w chwili  obecnej nie posiada lokalu na działalność statutową, czegoś w tym 
wszystkim  nie  bardzo  rozumiem.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  czy 
w ramach przedmiotowego zobowiązania będzie wybudowana kompletna remiza, bez wkładu 
własnego ze strony gminy. Następnie Radny – Sławomir Nędza zadał pytanie, czy możliwe 
jest wybudowanie remizy strażackiej za 115 tys.zł.  Z kolei Burmistrz Byczyny  stwierdził, 
żeby  remiza  spełniała  swoją  funkcję  musi  posiadać  dwa  boksy  garażowe  i  jedno 
pomieszczenie  magazynowe.   W  tym  przypadku  wszystkie  strony  wyrażają  zgodę  na 
odpracowanie  zakwestionowanej  kwoty  tj.  projektant,  wykonawca,  jak  również  inspektor 
nadzoru.  W przypadku  pozytywnego  zaakceptowania  przedmiotowego  rozwiązania  środki 
niezbędne  na  realizację  przedmiotowej  remizy  nie  będą  przekazywane  już  z  tut.  urzędu, 
ponieważ OSP Kostów posiada już te  środki  w postaci  długu.  Przedmiotowy dług będzie 
bardzo skrupulatnie rozliczony po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Następnie Radna –
Urszula Bilińska stwierdziła, że to co wcześniej usłyszała w przedmiotowej sprawie graniczy 
z absurdem. Kontynuując wypowiedz  Radna –Urszula Bilińska stwierdziła, że twierdzenie ze 
za  115  tys.zł.  można  coś  wybudować  jest  niedorzeczne,  a  za  pół  roku  okaże  się  ze 
przewidziana kwota jest np. o 200 tys zł. za mała i w trybie pilnym trzeba będzie te środki 
zwiększyć, a przedmiotowa inwestycja nie jest wykazana w tegorocznym budżecie i WPF. 
Kończąc  wypowiedź  Radna  –  Urszula  Bilińska  stwierdziła,  że  w  jej  przypadku  nie  jest 
w stanie udzielić odpowiedzi Burmistrzowi Byczyny, ponieważ nie posiada należytej wiedzy 
w  tym  zakresie.  Następnie  Radny-  Krzysztof  Janki  stwierdził,  że  Stowarzyszenie  OSP 
Kostów nie  posiada  w/w kwoty  i  żeby  ją  wyegzekwować  należałoby  wystąpić  na  drogę 
sądową,  a  w  tym  przypadku  istnieje  realna  szansa  polubownego  załatwienia  sprawy. 
Na  koniec  Przewodniczący  Rady  zaproponowałaby  aby  rozpatrzenie  powyższego  tematu 
przesunąć do następnego posiedzenia Wysokiej Rady, chociażby ze względu na nieobecność 
Radcy Prawnego –Pana Zdzisława Pelca który prowadzi w/w sprawę.
 
Ad. 10  Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że oświadczenia majątkowe za 
2013r należy złożyć  do końca  kwietnia.  Następnie  Przewodniczący Rady zakomunikował 
zebranym,  że   wyłożona  jest  lista  osób  zainteresowanych  wyjazdem  w  sprawie 
funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei  Burmistrz  Byczyny wyraził 
duże uznanie dla Pana Artura Oślizło – Dyrektora PSP Byczyna za zdobycie głównej nagrody 
w konkursie pn. Plaster  Miodu. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że 
w najbliższym czasie będzie wystosowane pisemne zapytanie  w stosunku do stowarzyszeń 
funkcjonujących  na  terenie  g.Byczyna.  Przedmiotem  powyższego  zapytania,  będzie 



wyrażenie woli współpracy z miastem partnerskim w Niemczech. Następnie głos zabrał Pan 
Kazimierz Morawiec –Prezes Samodzielnej Miejsko- Gminnej Spółki Wodnej w Byczynie 
i  skierował  podziękowania   skierowane  do  Wysokiej  Rady  ,  za  wyrażenie  zgody  na 
zatrudnienie pracownika w UM Byczyna do obsługi spraw związanych z pracą w/w spółki. 

Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLV 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

                                                                                             Grzegorz Kapica

 Protokołował: Marek Rychlicki
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