
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XLVI/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 27.03.2014
                                                            ( godz. 16 00 –  19 10  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLVI 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,  Panią  Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,  Radcę 
Prawnego – Pana Jerzego Dela, Komendanta Posterunku Policji w Byczynie – Pana Dariusza 
Radosza, Pana Marcina Dłubaka – pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie ds. ochrony 
środowiska, Pana  Andrzeja Butrę –Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych  w Opolu, 
przedstawicieli  prasy,  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.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  mimo 
wcześniejszych  ustaleń   w  sprawie  zorganizowania  sesji  tematycznej  dot.  rozpatrzenia 
problemu  hodowli  zwierząt  futerkowych  na  terenie  g.Byczyna  w świetle  obowiązującego 
prawa  i  studium  zagospodarowania  przestrzennego,  nie  udało  się  pominąć  części 
uchwałodawczej. Powodem takiego stwierdzenia jest pilna potrzeba uchwalenia kilku uchwał 
w zakresie finansów, jak również jednego projektu uchwały zgłoszonego przez grupę trzech 
Radnych  Rady  Miejskiej  w  Byczynie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował 
wniesienie  pod  obrady  projektu  uchwały  trzech  Radnych  na  druku  nr  416  w  sprawie 
wyrażenia  stanowiska  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  wobec  planowanej  inwestycji  budowy 
fermy norek  amerykańskich  w miejscowości  Gołkowice.  Następnie  Przewodniczący Rady 
przystąpił do przegłosowania zmiany porządku obrad w postaci uzupełnienia porządku obrad 
o dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie 
wobec  planowanej  inwestycji  budowy  fermy  norek  amerykańskich  w  miejscowości 
Gołkowice na druku nr 416. Zaproponowana zmiana została przegłosowana przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ).  Następnie  Burmistrz Byczyny zaproponował uzupełnienie  
porządku obrad o dodatkowe cztery projekty uchwał.  I tak,  na druku nr 417  w sprawie 
zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025,na druku nr 
418 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, na druku nr 419 w sprawie programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Gminy Byczyna, na druku nr 420 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy Byczyna. Następnie głos zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, że uzupełnienie 
porządku  obrad  jest  prawnie  dopuszczalne,  ale  wcześniejsze  uzgodnienia  były  inne. 
Mianowicie, obecne posiedzenie Wysokiej  Rady miało być poświęcone problemu hodowli 
zwierząt  futerkowych  na  terenie  g.Byczyna  w  świetle  obowiązującego  prawa  i  studium 



zagospodarowania  przestrzennego,  bez  części  uchwałodawczej.  W  odpowiedzi 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  taka  była  umowa,  ale  życie  pisze  inne  scenariusze. 
Następnie  Przewodniczący Rady zaproponował aby Wysoka  Rada zdecydowała  w formie 
głosowania  przyjęcie  lub  ewentualnie  nie  zaproponowanych  projektów uchwał.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  zmiany  porządku  obrad  w  postaci 
uzupełnienia  porządku obrad o dodatkowe projekty uchwał :  na druku nr 417  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025 , na druku nr 
418 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, na druku nr 419 w sprawie programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Gminy Byczyna, na druku nr 420 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy Byczyna. Zaproponowana zmiana przez Burmistrza Byczyny została przegłosowana 
przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 9 głosów „ za ” ,3 głosy „ wstrzymujące  się „   ,
3 głosy „ przeciw ”). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania nowego 
porządku  obrad.  Nowy  porządek  obrad  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami,  został 
przyjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów   (  10  głosów  „  za  ”,  5  głosów 
„  wstrzymujących  się  ”).  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  zaproponował  rozpatrzenie 
zgłoszonych  projektów  uchwał  przez  Burmistrza  Byczyny  w  pkt.8  przyjętego  porządku 
obrad.

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Rozpatrzenie problemu hodowli zwierząt futerkowych na terenie g.Byczyna w świetle
           obowiązującego prawa i studium zagospodarowania przestrzennego.
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.
 
 Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

       6.  Rozpatrzenie problemu hodowli zwierząt futerkowych na terenie g.Byczyna w świetle
           obowiązującego prawa i studium zagospodarowania przestrzennego.
           Podjęcie uchwały w sprawie:
           a) wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie wobec planowanej inwestycji 
             budowy fermy norek amerykańskich w miejscowości Gołkowice ( druk nr 416 )



      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      8. Podjęcie uchwał w sprawie:
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025.
             ( druk nr 417 ),
          c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 418 ),
          d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
              zwierząt na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 419 ),
           e) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy Byczyna ( druk nr 420 ).
      9. Wolne wnioski i zapytania.
    10. Komunikaty.
    11. Zakończenie sesji.
   
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie  protokołu z XLV sesji  Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XLV 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 XLV sesji. Protokół z XLV sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych 

Na wstępie głos zabrał Radny –  Adam Radom stwierdził, że dzisiejsza sesja obrazuje, jak 
wielkim  zainteresowaniem  ze  strony  mieszkańców  g.Byczyna  cieszy  się  plan 
zagospodarowania  przestrzennego.  Następnie  Radny  -   Adam   Radom  stwierdził,  że 
zamieszczony  plan  zagospodarowania  przestrzennego  na  stronie  internetowej  jest 
nieczytelny, a w chwili obecnej tworzony jest nowy plan i przedmiotowy załącznik jest nader 
niezbędny w chwili obecnej. Na koniec Radny – Adam Radom  zadał pytanie, czy istnieje 
możliwość pełniejszej prezentacji przedmiotowego planu z pominięciem strony internetowej. 
W odpowiedzi  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  w dniu  dzisiejszym zaplanowana  jest 
prezentacja przedmiotowego planu. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że nowy plan 
zagospodarowania  przestrzennego  jest  w  trakcie  opracowywania  i  każdy  zainteresowany 
może wnosić  swoje zmiany – wnioski   i  zastrzeżenia do nowotworzonego planu.  Z kolei 
Radny –Adam Radom stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego prezentowany na 
BIP-ie jest nieczytelny,  bez możliwości jakiegokolwiek powiększenia. Następnie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że w tut. urzędzie są do wglądu stosowne mapy w formie papierowej. 
W odpowiedzi  Radny  –Adam Radom stwierdził,  że  może  lepszym  rozwiązaniem byłoby 
zorganizowanie  stosownych  spotkań  z  zainteresowanymi  mieszkańcami  w  przedmiotowej 
sprawie.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nie  widzi  przeszkód,  aby dany 
sołtys zwołał zebranie w danej sprawie.  Następnie Radny –Robert Świerczek stwierdził, że 



czytelność grafiki  dot. studium zagospodarowania przestrzennego jest nieczytelne. Powodem 
takiego  stanu  rzeczy  jest  wykonanie  przedmiotowej   grafiki  w  jpg-  u.  Kontynuując 
wypowiedź Radny – Robert Świerczek stwierdził, że przy próbie powiększenia ww. grafiki 
staje się nieczytelna i praktycznie  bezprzedmiotowa. Następnie Radny – Robert Świerczek 
stwierdził,  że  sąsiednia  g.Kluczbork  wykonała  podobny  załącznik,  ale  nie  ma  problemu 
z wykonaniem powiększenia przedmiotowego załącznika. Kontynuując wypowiedź Radny –
Robert  Świerczek  stwierdził,  że  technicznie  jest  to  wykonalne,  chociażby  w  przypadku 
g.Kluczbork.  Załącznik   jpg.  jest  nikomu nie potrzebny,  ponieważ jest  nieczytelny i  przy 
próbie powiększenia po prostu się zamazuje. Przedmiotowy załącznik winien być wykonany 
w innym rozszerzeniu i wtedy przedmiotowa grafika spełniła by swoje zadanie.  Następnie 
Radny – Robert Świerczek stwierdził, że przedmiotowe studium jest obowiązujące i  próba 
powiększenia  w/w załącznika  jest  nader  uciążliwa.  Na koniec Radny – Robert  Świerczek 
stwierdził,  że nie każdy ma możliwość odwiedzenia tut. urzędu w godzinach pracy, celem 
wglądu w ww. załącznik.
   
Ad. 6.  Rozpatrzenie problemu hodowli zwierząt futerkowych na terenie g.Byczyna w świetle
obowiązującego prawa i studium zagospodarowania przestrzennego.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zaprezentowanie  prezentacji  multimedialnej 
studium zagospodarowania przestrzennego g.Byczyna. Jako pierwszy głos zabrał Pan Marcin 
Dłubak -  pracownik Urzędu Miejskiego w Wołczynie ds. ochrony środowiska i w imieniu 
Burmistrz Wołczyna przeprosił za nieobecność, spowodowaną pilnym wyjazdem służbowym. 
Następnie  Pan Marcin Dłubak  -  pracownik Urzędu Miejskiego  w Wołczynie ds. ochrony 
środowiska   pokrótce  przedstawił  zebranym,  na  jakim  etapie  jest  postępowanie 
w przedmiotowej sprawie. I tak, powodem prowadzenia przedmiotowego postępowania przez 
Burmistrza  Wołczyna  jest  postanowienie  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego 
w Opolu, o wyznaczeniu do prowadzenia postępowania Burmistrza Wołczyna ze względu 
organu  Burmistrza  Byczyny.  Przedmiotowe  postanowienie  jest  ostateczne.  Zadaniem 
Burmistrza Wołczyna , po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy jest wydanie 
decyzji środowiskowej. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ww. sprawą Burmistrz 
Wołczyna  deklaruje  bardzo  dużą  bezstronność  w  załatwieniu  powyższej  sprawy. 
Przedmiotowa  decyzja  środowiskowa  nie  jest  decyzją  uznaniową.  Decydującą  kwestią 
wydania  ww.  decyzji  środowiskowej  jest  stanowisko  Sanepidu  w  Kluczborku 
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. W chwili obecnej inwestor złożył 
podanie  wraz  z  kartą  danego  przedsięwzięcia,  celem  wydania  decyzji  środowiskowej. 
W następstwie Burmistrz Wołczyna zakwalifikował ww. przedsięwzięcie, jako potencjalnie 
mogące  mieć  wpływ  na  pogorszenie  oddziaływania  na  środowisko.  Przedmiotowe 
przedsięwzięcie  wymaga  raportu  oddziaływania   na  środowisko,  ale  nie  musi,  jednakże 
Burmistrz Wołczyna podjął decyzję w zakresie wykonania ww. decyzji. Następnie Burmistrz 
Wołczyna wysłał zapytania w sprawie konieczności wykonywania decyzji środowiskowej do 
Sanepidu  w  Kluczborku  i  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu. 
W  następstwie   Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  odpowiedział,  że 
przedmiotowy raport  musi być  opracowany.  Z kolei  Sanepid w Kluczborku stwierdził,  że 
informacje  zawarte  w  karcie  danego  przedsięwzięcia  są  nie  wystarczające,  w  związku 
z  powyższym  do  dnia  dzisiejszego  nie  ustosunkował  się  do  powyższego  zapytania. 
W konsekwencji takiej informacji ze strony Sanepidu  w Kluczborku, Burmistrz Wołczyna 
zwrócił się do inwestora o uzupełnienie brakujących danych, informując jednocześnie, że do 



tego czasu  postępowanie  będzie  zawieszone.  Do dnia  dzisiejszego inwestor  nie  uzupełnił 
brakujących  danych  w  karcie  informacyjnej.  Następnie  Pan  Marcin  Dłubak  -  pracownik 
Urzędu  Miejskiego  w  Wołczynie ds.  ochrony  środowiska  zakomunikował  zebranym,  że 
w ubiegłym tygodniu  do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Opolu wpłynął 
protest  inwestora,  w  sprawie  błędnej  klasyfikacji  przedmiotowej  inwestycji. 
W przedmiotowym  proteście inwestor stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga 
raportu  środowiskowego,  dokonano  błędnej  klasyfikacji  przedsięwzięcia.  Przedmiotowe 
odwołanie  zostało  złożone  do  Wojewody  Opolskiego,  jaka  będzie  reakcja  Wojewody 
Opolskiego, tego nikt nie wie. Kontynuując wypowiedź Pan Marcin Dłubak  stwierdził, że 
Wysoka  Rada  uchwalając  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  w  przyjętej  formie,  dopuściła  możliwość  realizacji  powyższego 
przedsięwzięcia.  Następnie  Pan  Marcin   Dłubak  poprosił  zebranych  o zadawanie  pytań 
w ww. sprawie . Radny – Robert Świerczek zadał pytanie,  w którym momencie jest konflikt 
interesów, skoro córka Burmistrza Byczyny sprzedała przedmiotową działkę osobie trzeciej. 
W  odpowiedzi  Pan   Marcin   Dłubak  -  pracownik  Urzędu  Miejskiego  w  Wołczynie ds. 
ochrony  środowiska  odpowiedział,  że  w  tej  kwestii  to  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławcze miało ostatnie słowo. Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie podlega 
zaskarżeniu. Następnie Radny –Robert Świerczek zadał kolejne pytanie, kto złożył wniosek o 
wydanie  decyzji  środowiskowej.  Pan  Marcin   Dłubak  odpowiedział,  że  firma  „  Eơlibris 
Kapitał „ . Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, w którym momencie Wysoka Rada 
dopuściła  do  realizacji  tego  typu  inwestycji.  Pan  Marcin   Dłubak  odpowiedział,  że 
w  momencie  uchwalenia  przez  Wysoką  Radę  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania   przestrzennego.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  co 
należałoby zrobić, aby tego typu inwestycje zablokować. Pan  Marcin  Dłubak poinformował, 
że nie potrafi odpowiedzieć na tak zadane pytanie, a urząd który reprezentuje musi wykazać 
się bardzo dużym obiektywizmem w tej kwestii. Następnie Pan Marcin  Dłubak stwierdził, że 
decydującą kwestią w tej sprawie jest posiadane studium przez Gminę. Przewodniczący Rady 
dodał,  że  bardzo  duże  emocje  budzą  zapisy  zawarte  są  w  rejonach  produkcji  i  obsługi. 
w  posiadanym studium .  Następnie Przewodniczący Rady dodał, że wystarczyłoby dokonać 
zmiany  punktowej  w  posiadanym  studium.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Andrzej  Butra  –
Dyrektor  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  Opolu  i  pokrótce  przedstawił  swoje 
doświadczenia z pracy w sejmowej komisji ds. hodowli zwierząt futerkowych. I tak, hodowla 
norki amerykańskiej nie stwarza większego zagrożenia dla środowiska. W ostatnim czasie, 
hodowla norki amerykańskiej zaczęła bardzo mocno się rozwijać na polskim rynku. Polscy 
hodowcy norki  amerykańskiej  są   bardzo  cenionymi  producentami  produktu  finalnego  tj. 
skórek.  Kontynuując  wypowiedź   Pan  Andrzej  Butra  –Dyrektor  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych w Opolu stwierdził, że norka hodowlana - udomowiona w sposób zasadniczy różni 
się,  od  norki  wolno  żyjącej.  Hodowla  norki  udomowionej  odbywa  się  od  blisko  stu  lat 
i  podobnie  jak  inne  zwierzęta  udomowione  przez  człowieka  uległy  pewnej  ewolucji.  Na 
koniec Pan Andrzej Butra –Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych  w Opolu stwierdził, że 
wszelkiego  rodzaju  opowieści  o  masowych  ucieczkach  norek  z  hodowli,  są  mocno 
przesadzone.  Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym ,że hodowla nie  stanowi 
zagrożenia dla środowiska naturalnego jest fakt, nie możności rozmnażania się w środowisku 
naturalnym.  Następnie  Pan  Andrzej  Butra  –Dyrektor  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 
w Opolu poprosił o zadawanie  pytań w sprawie omawianego zagadnienia. Jako pierwszy głos 



zabrał Radny – Robert Świerczek i stwierdził , że nie rozumie stwierdzenia, że Wysoka Rada 
nie dopilnowała zapisów zawartych  w studium, pozwalających na hodowlę norek. Następnie 
Radny – Robert Świerczek stwierdził że, zapisy zawarte w studium są bardzo ogólne i nikt nie 
przypuszczał powstania takiej lub podobnej inwestycji. Kontynuując wypowiedź stwierdził, 
że stwierdzenie udomowienia norki nie jest dobrym argumentem w tym przypadku, ponieważ 
pies udomowiany był przez kilka tysięcy lat, a po skrzyżowaniu z wilkiem staje się bardzo 
groźnym zwierzęciem. Następnie  Radny – Robert Świerczek dodał ,że statystyki podają ze 
ok. 40% norek hodowlanych ucieka z hodowli, a dodatkowo jeszcze dwa lata temu norka 
amerykańska uznawana była jako gatunek inwazyjny. W odpowiedzi  Pan  Andrzej Butra –
Dyrektor  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  Opolu stwierdził,  że  w  przedmiotowym 
postępowaniu nie jest stroną, a jedynie przedstawił dane jakie posiada na ten temat. Następnie 
głos zabrała Radna – Róża Kaniewska  i zadała pytanie, czy przypadkiem wzrost hodowli 
norki  amerykańskiej  w  Polsce,  nie  jest  spowodowany  zakazem  przedmiotowej  hodowli 
w innych  państwach. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, jakie odczucia budzi 
działająca na terenie g.Wołczyn przedmiotowa ferma. W odpowiedzi Pan Marcin  Dłubak 
stwierdził,  że  kilkakrotnie  był  na  terenie  działającej  fermy  w Szymonkowie.  Największą 
uciążliwością działającej fermy jest wywóz obornika, ale  z kolei bardzo dużym plusem są 
nowe miejsca pracy dla okolicznej ludności. Następnie głos zabrała Radna –Urszula Bilińska 
i  stwierdziła,  że  przy uchwalaniu  studium wszelkie  wątpliwości  dotyczyły  jedynie  tematu 
lokalizacji  wiatraków,  nikt  nie  przypuszczał  że  na  terenie  g.Byczyna  może  powstać  ww. 
ferma.  Na  koniec  Radna  –Urszula  Bilińska  stwierdziła,  że  każdy  Burmistrz  w  zakresie 
obowiązującego prawa, winien stać po stronie ludzi. W odpowiedzi Pan Marcin  Dłubak zadał 
pytanie,  że  w  myśl  powyższego  stwierdzenia,  jakiego  zachowania  Pani  oczekuje  od 
Burmistrza Wołczyna. Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że tylko i wyłącznie spełnienia 
oczekiwań  lokalnej  społeczności.  Następnie  Pan  Marcin   Dłubak  stwierdził,  że  w  tym 
konkretnym  przypadku,  będzie  bardzo  trudno  odmówić  wydania  pozytywnej  decyzji 
środowiskowej  i w następstwie realizacji przedmiotowej inwestycji. Z kolei Radny – Robert 
Świerczek  stwierdził,  że  studium  nie  jest  prawem  miejscowym,  a  jedynie  kierunkiem 
działania rozwoju danej Gminy. Przedmiotowa inwestycja jest niechciana, o czym świadczą 
liczne protesty mieszkańców. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie,  czy możliwe 
byłoby  uruchomienie  zmian  punktowych  planu.  W  odpowiedzi  Pan  Stanisław  Biliński 
stwierdził, że praktycznie tak ,ale w większości właścicielami gruntów o których mowa, są 
osoby  prywatne  i  nie  wiadomo,  jak  one  będą  się  zapatrywać  na  przedmiotowe  zmiany. 
Następnie Pan Stanisław Biliński stwierdził, że właściciele gruntów o których rozmawiamy, 
mogą się  z tymi zmianami nie zgadzać i w następstwie mogą  wnosić wszelkiego rodzaju 
odwołania.  Radny  –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  zmiana  planu  zagospodarowania 
przestrzennego leży w gestii  Wysokiej  Rady.  Następnie  Radny – Robert  Świerczek zadał 
pytanie, na jakiej podstawie Burmistrz Wołczyna nie wydał zgody na rozbudowę fermy norek 
w Szklarkach. W odpowiedzi Pan Marcin  Dłubak stwierdził, że powodem były negatywne 
uzgodnienia z Sanepidem i Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Opolu. Radny 
–Robert  Świerczek  zadał  pytanie,  w  jakiej  odległości  od  zabudowań  była  ta  ferma. 
W  odpowiedzi  Pan  Marcin   Dłubak  stwierdził,  że  w  odległości  1000m  od  zabudowań. 
Następnie  Radny  –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  w  przypadku  Gołkowic  odległość 
wynosić  będzie  240m  od  zabudowań.  Z  kolei  Janusz  Jasiński  stwierdził,  że  Burmistrz 
Byczyny  w  ogóle  nie  bierze  pod  uwagę  opinii  społeczności  lokalnej,  przedmiotowa 



inwestycja  jest  niechciana  i  w  sposób  pośredni  rzutuje  na  plany  związane  z  profilem 
prowadzonej  działalności  gospodarczej  przez jego osobę . Powodem takiego stwierdzenia, 
przez  Pan  Janusza  Jasińskiego  jest  fakt  prowadzenia  gospodarstwa  agroturystycznego 
w Gołkowicach. Następnie głos zabrała Pani Kazimiera Libert i stwierdziła, że lokalizacja 
przedmiotowej fermy norek jest wielkim nieporozumieniem, ponieważ wcześniej stawialiśmy 
na turystykę. Wyrażenie zgody na przedmiotową lokalizację jest zaprzeczeniem wcześniejszej 
polityki Gminy w tym zakresie. Na koniec Pani Kazimiera Libert zadała pytanie, dlaczego nie 
ma ani jednej kompetentnej osoby, która wytłumaczyłaby, że przedmiotowa lokalizacja jest 
trafna i jakie z tego tytułu będą wymierne korzyści dla okolicznej społeczności. Następnie 
głos  zabrała  Pani  Halina  Kapral  –  sołtys  wsi  Miechowa i  stwierdziła,  że  nie  tak  dawno 
sołectwo Miechowa miało podobny problem. Mianowicie, właściciel świniarni nie wywiązuje 
się należycie ze swoich obowiązków. Lokalizacja ww. obiektu jest prawdziwym utrudnieniem 
dla okolicznej społeczności, poprzez częste wycieki gnojowicy np. do zabytkowego parku, 
oraz nader intensywnego odoru powstającego w wyniku hodowli trzody chlewnej. Następnie 
Pan Marcin  Dłubak stwierdził,  że  na dzień dzisiejszy,  nie ma żadnej  normy zapachowej 
i trudno w tym zakresie cokolwiek stwierdzić. Następnie Radny – Robert Świerczek zadał 
pytanie,  czy  wydanie  pozytywnej  opinii  środowiskowej  w  tym  przypadku,  nie  koliduje 
czasem z chronionym obszarem rzeki Prosna. W odpowiedzi Pan Marcin  Dłubak stwierdził, 
że wg. informacji jakie posiada, że jest to obszar proponowany. Następnie Radny – Robert 
Świerczek stwierdził,  że studium w zakresie ochrony przyrody jest bardzo ubogie. Z kolei 
Radny – Adam Radom zadał pytanie, kto z zebranych na tej sali wiedział, że symbol RPO 
zawiera przelicznik mięsa. Następnie głos zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że 
nigdy  by  nie  przypuszczała,  ze  w  Gminie  w  której  wydaje  się  tak  ogromne  środki  na 
turystykę, ktoś pomyśli o takiej  inwestycji.  Z kolei Radny – Robert Świerczek zadał pytanie, 
jaki  ruch  wykonał  Burmistrz  Byczyny  celem  przyblokowania  przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że wszelkie czynności na które pozwala 
prawo w ww. zakresie. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że przysłuchując się 
wypowiedziom poprzedników nasuwa się stwierdzenie ,że właśnie rozpoczęła się kampania 
wyborcza.  Tematem  przedmiotowego  spotkania  nie  winno  być  wzajemne  wytykanie,  ale 
wypracowanie wspólnego stanowiska  w omawianej kwestii. W odpowiedzi Radny –Robert 
Świerczek stwierdził, że rozwiązanie jest jedno, należy przystąpić do sporządzania nowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i  wyłączyć  sporne kwestie,  ale  w tym przypadku 
prawo i tak nie zadziała w wstecz. Następnie głos zabrał Radca Prawny – Pan Jerzy Dela 
i stwierdził, że zablokowanie przyszłych ferm norek na terenie Gminy jest możliwe, poprzez 
przystąpienie do opracowania nowego planu zagospodarowania, ale prawo nie będzie działało 
wstecz,  czyli  przedmiotowa inwestycja  będzie realizowana na starych zasadach. Następnie 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, co w takiej sytuacji winna uczynić Wysoka Rada celem 
przyblokowania powstawania takich i podobnych inwestycji. W odpowiedzi Radca Prawny – 
Pan Jerzy Dela stwierdził,  że tylko i wyłącznie należy przystąpić do sporządzenia nowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei Radny – Adam Radom zaproponował, żeby 
przed podjęciem  projektu uchwały na druku nr 416 w sprawie  wyrażenia stanowiska Rady 
Miejskiej  w Byczynie  wobec planowanej  inwestycji  budowy fermy norek  amerykańskich 
w  miejscowości  Gołkowice  o  dopisanie  w  §  2  następującej  treści  :  Zobowiązuję  się 
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  do  poinformowania   o  treści  uchwały 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej  w  Kluczborku,  Wojewody  Opolskiego.  Następnie  Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały na druku nr 416 w sprawie  wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej 
w  Byczynie  wobec  planowanej  inwestycji  budowy  fermy  norek  amerykańskich 
w  miejscowości  Gołkowice  z  wcześniej  zgłoszoną  poprawką  przez  Radnego  –Adama 
Radoma. Z kolei Radny – Sławomir Nędza stwierdził, że administracyjnie są to grunty wsi 
Ciecierzyn i winno być to zmienione.  Z kolei Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że 



jak najbardziej  winien być  zapis dot.  gruntów wsi Ciecierzyn  dz.  nr 31, k.m.6.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  projektu  uchwały  na  druku  nr  416 
w sprawie  wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej  w Byczynie wobec planowanej inwestycji 
budowy fermy norek amerykańskich w miejscowości Gołkowice, z wcześniej wniesionymi 
poprawkami. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie 
wobec  planowanej  inwestycji  budowy  fermy  norek  amerykańskich  w  miejscowości 
Gołkowice   z  wcześniej  wniesionymi  poprawkami (  druk nr  416 )  ,  został  podjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za” ). Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący 
Rady  stwierdził,  że  należałoby  się  zastanowić  nad  przygotowaniem  projektu  uchwały 
w  sprawie  zmian  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Przedmiotowe  zmiany 
pozwoliłyby  powstrzymać  w  przyszłości  podobne  inwestycje.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, że największym problemem w tym momencie są finanse, 
ponieważ  musimy  wykazać  sposób  finansowania  powyższego  przedsięwzięcia.  Następnie 
Radca  Prawny  –  Pan  Jerzy  Dela  stwierdził,  że  zmiana  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  czy  ewentualnie  studium,  to  procedury  są  podobne,  a  okres  wykonania 
przedmiotowych  zmian  w  obu  przypadkach  potrwa  ok.1  roku.  Kontynuując  wypowiedź 
Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że w momencie przystąpienia do zmiany planu, 
nadal  obowiązuje  stary  plan,  do  momentu  uchwalenia  nowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  złożyła  wniosek  formalny  w  sprawie 
przygotowania  projektu  uchwały  dot.  zmiany planu zagospodarowania  przestrzennego  lub 
studium. Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, co Wysoka Rada winna zmienić plan, 
czy studium. W odpowiedzi Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził, że g.Byczyna posiada 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  dla  całego  terenu,  z  kolei  plany 
zagospodarowania są wycinkowe. Ponadto w przedmiotowym projekcie uchwały winien być 
wykazany  sposób  finansowania  powyższego  przedsięwzięcia.  W  przeciwnym   wypadku 
nadzór prawny Wojewody Opolskiego uchyli  ww. projekt uchwały.  Następnie głos zabrał 
Radny – Adam Radom i stwierdził, że w tym przypadku nie jest ważne, czy będzie to zmiana 
planu,  czy  studium,  w  obu  przypadkach  będzie  to  stanowisko  Wysokiej  Rady 
w przedmiotowej sprawie. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie widzi problemu 
w sprawie przygotowania stosownego projektu uchwały na następne posiedzenie Wysokiej 
Rady.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  prywatni  właściciele 
gruntów mogą mieć pretensje do Wysokiej Rady,  że w trakcie gry zmieniamy zasady i z tym 
zagadnieniem może być problem. Ponadto Burmistrz Byczyny zapewnił, że wspólnie z Panią 
Skarbnik postara się zabezpieczyć niezbędne środki do przeprowadzenia ww. postępowania. 
Następnie  głos  zabrała  Pani  Ewa  Boryczka  i  stwierdziła,  że  Wysoka  Rada  winna  jak 
najszybciej przystąpić do zmiany planu miejscowego, ponieważ przedmiotowe przystąpienie 
spowoduje zablokowanie wydania decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej inwestycji 
na okres 9 miesięcy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest 
wykluczenie podobnych sytuacji  dla innych rejonów gminy.  Kontynuując wypowiedź Pani 
Ewa Boryczka stwierdziła, że tereny na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja, jest 
obszarem o dużych walorach przyrodniczych,  kulturowych i  turystycznych.  Ponadto są to 
obszary bezpośrednio przylegające do dorzecza rzeki Prosna. Reasumując powyższe fakty, 
przedmiotowa lokalizacja jest wręcz fatalna.  Następnie Pani Ewa Boryczka stwierdziła,  że 
powyższe  zagadnienie  nie  jest  jej  obce,  ponieważ  zawodowo  zajmuje  się  doradzaniem 
samorządom  w  zakresie  kształtowania  polityki  rozwoju.  Na  koniec  Pani  Ewa  Boryczka 
stwierdziła,  że  od  pewnego  czasu  czuje  się  w  jakiś  tam  sposób  związana  z  g.Byczyna. 
Następnie głos zabrał Radny – Jan Romańczyk  i zadał pytanie, czy w planowanych zmianach 
można zamieścić zapis dot. zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Z kolei Radny – Sławomir 
Nędza zadał pytanie, czy przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
spowoduje,  wstrzymanie  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  dla  przedmiotowej 
inwestycji.  W odpowiedzi Radca Prawny – Pan Jerzy Dela stwierdził,  że przystąpienie do 
zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  nie  spowoduje  wstrzymania  decyzji 



środowiskowych. Ponadto Gmina , nie posiada planu dla całej gminy, dlatego należy opierać 
się na zapisach zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Z kolei 
Pani  Ewa  Boryczka  stwierdziła,  że  posiadanie  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania jest obligatoryjne, a z planami zagospodarowania bywa różnie. Następnie 
Radny – Sławomir Nędza zadał pytanie, można czy nie przyblokować tak spornej inwestycji. 
W  odpowiedzi  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  dla  Wysokiej  Rady  wiążące  się 
wypowiedzi  Radcy  Prawnego.  Następnie  głos  zabrał  Radca  Prawny  –  Pan  Jerzy  Dela 
i stwierdził, że Burmistrz Wołczyna jest na etapie wydania decyzji środowiskowej, dopiero 
kolejnym  etapem  jest  wydanie  warunków  zabudowy.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Jacek 
Pawlicki i stwierdził,  że mimo wszystko Wysoka Rada winna przystąpić do zmiany planu 
zagospodarowania  przestrzennego,  chociażby  z  powodu  zasygnalizowania  wszystkim 
zainteresowanym  instytucjom,  tak  nie  chcianej  i  nader  uciążliwej  inwestycji  na  terenie 
g.Byczyna.  W odpowiedzi  Pan Marcin  Dłubak stwierdził, że  nie jest urbanistą i nie potrafi 
odpowiedzieć  na  wszystkie  zapytania.  Kontynuując  wypowiedz  Pan  Marcin  Dłubak 
stwierdził,  że  wydanie  decyzji  środowiskowej  poprzedza  wydanie  warunków  zabudowy. 
Następnie  Radny  –  Sławomir  Nędza  zadał  pytanie,  czy  złożenie  wniosku  formalnego 
w sprawie przystąpienia  do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego może być  na 
dzisiejszym posiedzeniu Wysokiej Rady przegłosowane. Przewodniczący Rady odpowiedział, 
że nie, ponieważ musi być  również wykazany sposób finansowania przedmiotowego projektu 
uchwały.  Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  Burmistrz  Byczyny  na  następne 
posiedzenie Wysokiej Rady przygotuje ww. projekt uchwały wraz ze sposobem finansowania. 
Z  kolei  Radna  –  Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że  jest  dobrej  myśli  i  mimo  wszystko 
potencjalny  inwestor,  nie  uzyska  wymagalnych  pozwoleń  i  uzgodnień  w  tym  zakresie. 
Na koniec Pan Stanisław Biliński dopowiedział, że każdy kto jest rolnikiem może zabudować 
rolę  i  Gmina  nie  ma  prawa  odmówić  wydania  warunków  zabudowy.  Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził 15 – minutową przerwę. Po przewie Przewodniczący Rady 
przystąpił do dalszej części obrad. 

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

Odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje   i  zapytania  radnych  udzielane  były  na  bieżąco 
w trakcie zgłaszanych zapytań. 
                                                                                                               
Ad 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy Byczyna  na lata  2013 – 2025 (druk nr   417 ).  Przewodniczący Rady 
poprosił  Z-cę  Burmistrza o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r.( druk nr 418 ). 
Następnie  Z-ca  Burmistrza  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. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, 
jakie prace będą wykonane na murach obronnych w ramach przyznanego dofinansowania.
W odpowiedzi Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że tylko prace zabezpieczające przed dalszą 
dewastacją  ww.  obiektu.  Następnie  mieszkanka  wsi  Gołkowice  zadała  pytanie,  gdzie  się 
podziały obiecane środki na remonty dróg we wsi Gołkowice. Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że sprawa w żaden sposób się nie zmieniła,  będą przekazane w momencie pojawienia się 
wolnych środków w budżecie gminy. Z kolei Radna – Jolanta Rudziewicz zadała pytanie, czy 
kompleks sportowy zlokalizowany w starym parku będzie dodatkowo doświetlony. Burmistrz 



Byczyny odpowiedział, że na razie nie. Z kolei Radny – Jan Romańczyk stwierdził, że ww. 
kompleks   sportowy  zlokalizowanym  w  starym  parku  nie  ma  odpowiedniego  zaplecza. 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  najbliższym  czasie  ogłoszony  będzie  przetarg  na 
zarządcę  przedmiotowego  obiektu.  W  gestii  tego  zarządcy  będzie  zapewnienie 
odpowiedniego zaplecza.   

Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały salę  obrad opuściła  Radna – Iwona 
Sobania, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 14 – osobowym 
składzie. 

Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  417  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr 417 ), została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów ( 11 głosów „ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”).

c)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 418 ).  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  418  ),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów„ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ” ).

Przed zaopiniowaniem kolejnego projektu uchwały na salę obrad powróciła  Radna – Iwona 
Sobania, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 15 – osobowym 
składzie. 

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  programu  opieki  nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna ( druk nr 419 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego projektu uchwały. Radny – Adam Radom stwierdził, że w omawianym projekcie 
uchwały  widzi  konflikt  interesu  pomiędzy  Radcą  Prawnym,  a  Powiatowym  Lekarzem 
Weterynarii.  W  dopowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  stanowisko  Powiatowego 
Lekarza Weterynarii było wcześniej znane, ale mimo wszystko w tym momencie nie możemy 
wskazać  z kim będzie zawarta umowa w zakresie pełnej izolacji wprowadzonych zwierząt 
bezdomnych gospodarskich. Następnie w  ww. kwestii głos zabrał Radca Prawny – Pan Jerzy 
Dela i w pełni  potwierdził wypowiedź  Z-cy Burmistrza. Z kolei Radna – Róża Kaniewska 
zadała pytanie, czy  schronisko dla zwierząt w Sierosławicach, nie może funkcjonować na 
starych zasadach. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że równie dobrze mogą to 
być Sierosławice, ale nie mogą być wykazane w omawianym projekcie uchwały. Następnie 
właścicielka schroniska dla zwierząt we wsi Sierosławice stwierdziła, że wg. jej stanu wiedzy 
można  jak  najbardziej  wpisać  podmiot,  który  jest  w  stanie  natychmiast  zareagować. 
W powyższej  sprawie jest  w posiadaniu stosownego wyroku sądowego, oczywiście  może 
udostępnić przedmiotowy wyrok. W tej kwestii Burmistrz Byczyny wyraził wręcz odmienne 
zdanie  do  wypowiedzi  poprzedniczki.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 



Byczyna  (  druk  nr  419  ),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 8 głosów„ za”, 7 głosów „ wstrzymujących się ” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyodrębnienia  funduszu 
sołeckiego  w budżecie  gminy Byczyna  (  druk nr  420 ).  Następnie  Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał 
Sekretarz  Gminy  i  stwierdził,  że  w dniu  20  marca  2014r.  weszła  w  życie  nowa ustawa 
w sprawie funduszu sołeckiego. W myśl nowej ustawy, dany fundusz będzie obowiązywał do 
momentu  uchylenia  przez  Wysoką  Radę  przedmiotowego  funduszu.  Ponadto  zwiększona 
została kwota dotacji dla gminy. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 
omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie wyodrębnienia  funduszu 
sołeckiego  w  budżecie  gminy  Byczyna  (  druk  nr  420  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Pan Jacek Pawlicki i stwierdził, że zadaniem Wysokiej Rady nie jest 
tylko uchwalanie stosownych uchwał, ale również czuwanie nad realizacją tychże uchwał, jak 
również  czuwanie  nad  realizacją  prowadzonych  inwestycji  na  terenie  gminy  Byczyna. 
Następnie Pan Jacek Pawlicki stwierdził, że na terenie gminy Byczyna we wsi Polanowice 
realizowana  jest  inwestycja  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Opolskiego pn. „Inkubator przedsiębiorczości – hale przetwórstwa rolnego„ za kwotę blisko 
2 mln 800 tys. zł, z terminem zakończenia na koniec marca 2014 r. Kontynuując wypowiedź 
Pan Jacek Pawlicki zadał pytanie, czy Wysoka Rada posiada wiedzę  w poniższych tematach, 
że  przedmiotowa  inwestycja  nie  posiada  stosownego  pozwolenia  budowlanego,  że  ww. 
inwestycja nie posiadała pozwolenia na rozbiórkę istniejących na tym terenie budowli, jak 
również  nie  posiadała  stosownego  pozwolenia  na  rozbiórkę  1000m2 eternitu.  Na  dzień 
dzisiejszy przedmiotowa inwestycja nadal nie posiada ww. pozwoleń.  Następnie Pan Jacek 
Pawlicki  zadał  pytanie,  dlaczego  Wysoka  Rada  nie  czuwa  należycie  nad  tak  poważną 
inwestycją, skoro na dniach wg. SIWZ ma być zakończona. Kontynuując wypowiedź  Pan 
Jacek Pawlicki stwierdził, że Wysoka Rada działając w ten sposób naraża Gminę na koszty,  
być może w tym przypadku na utratę tak ogromnej dotacji. Następnie Pan Jacek Pawlicki 
stwierdził, że eternit z ww. obiektów był ściągany i na miejscu łupany łuparką, gdzie w tym 
momencie była Wysoka Rada. Na koniec Pan Pawlicki stwierdził, że przedmiotowa sprawa 
nadaje  się  do  Prokuratury.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  
i stwierdził, że to, co wcześniej stwierdził poprzednik jest prawdą, ale ww. przedsięwzięcie 
realizowane  było  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Mianowicie,  wykonawca  wziął  na 
siebie ciężar zaprojektowania, zatwierdzeń i realizacji. W przedmiotowym przypadku zostały 
określone  stosowne  kary  umowne  poszczególnych  etapów  inwestycji.  W  chwili  obecnej 
naliczane są kary za brak dokumentacji w wysokości ok. 500 zł od dnia 01.01.2014 r. oraz 
naliczana jest kara za nieterminowe wykonanie ww. inwestycji w wysokości ok. 13 tyś.zł za 
każdy  dzień.  Następnie  Pan  Jacek  Pawlicki  stwierdził,  że  przekazanie  placu  budowy 
następuje,  po  uzyskaniu  stosownego  pozwolenia  na  budowę.  W  odpowiedzi  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że w tym postępowaniu mają zastosowanie inne procedury, ponieważ  
w tym przypadku przekazanie placu budowy miało miejsce, po podpisaniu umowy. Następnie 
Pan Jacek Pawlicki zadał zapytania skierowane do Wysokiej Rady, czy tą sprawą należy się 
zainteresować  i  czy  nie  warto  by  było  tej  sprawy  skierować  do  Prokuratury.  Następnie 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że jak na razie żadne środki nie zginęły, jak również żadne 
środki  wykonawcy  nie  zostały  wypłacone.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ostatnim czasie podpisał 



umowę  w  sprawie  przesunięcia  terminu  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  na  dzień 
30.06.2014  r.  Pan  Jacek  Pawlicki  stwierdził,  że  realizacja  jakiejkolwiek  budowy  bez 
stosownego pozwolenia budowlanego jest samowolą budowlaną.  

Ad. 10  Komunikaty.

Brak 

Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLVI 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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