
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XLVIII/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 24.04.2014
                                                            ( godz. 14 00 – 15 55  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLVIII 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,  Skarbnika  Gminy  –  Panią  Wiesławę 
Różewską, Dyrektor  CISPOL-u Polanowice – Panią Wiolettę Kardas, Panią Halinę Piasta – 
Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelc, 
Kierownik Referatu Budownictwa, Architektury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 
Pana  Stanisława  Bilińskiego,  przedstawiciela  lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę  Wodecką 
i dziennikarzy z ziemi wieluńskiej, sołtysów oraz pozostałych przybyłych gości. W oparciu 
o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 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  o  dodatkowy 
projekt uchwały na druku nr 426 w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego 
przygotowania  i przeprowadzenia  postępowań  w przedmiocie  udzielenia  zamówień 
publicznych  na  zakup  energii  elektrycznej  oraz  świadczenie  usług  dystrybucji  energii 
elektrycznej. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zmiany porządku 
obrad w postaci uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 426 
w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej 
oraz  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej.  Zaproponowana  zmiana  przez 
Burmistrza Byczyny została przegłosowana przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „ za ”). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad. 
Nowy porządek obrad z  wcześniej  przegłosowaną zmianą,  został  przyjęty przez  Radnych 
jednogłośnie ( 13 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Prezentacja CISPOL-u Polanowice – wykorzystanie środków, kierunki rozwoju 
     i działalności

       7. Podjęcie uchwał w sprawie:



             a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 421 ),
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  422  ),
            c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  423),
            d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
                 przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : Gołkowice, Proślice, Sarnów, 
               Roszkowice ( druk nr 424 ),
            e) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej       
                ( druk nr 425 ), 
     8. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej. 
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11. Komunikaty.
    12. Zakończenie sesji.

 Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Prezentacja CISPOL-u Polanowice – wykorzystanie środków, kierunki rozwoju 
     i działalności

      7. Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
               ( druk nr 421 ),
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr  422  ),
            c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  423),
            d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
                 przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : Gołkowice, Proślice, Sarnów, 
               Roszkowice ( druk nr 424 ),
            e) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej       
                ( druk nr 425 ), 
             f) utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia 
               postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii 
                 elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ( druk nr 426).
     8. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej. 
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11. Komunikaty.
    12. 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 
( 13 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  XLVI  i  XLVII  sesji  Rady 
Miejskiej bez uprzedniego czytania. Protokoły z XLVI i XLVII sesji był dostępne w Biurze 
Rady oraz był wyłożone 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 protokołów z XLVI i XLVIII sesji. Protokoły z XLVI i XLVIII 
sesji zostały  przyjęte przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

Przed rozpatrzeniem kolejnego punktu obrad na sale obrad przybył Radny – Adam Radom, 
w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała  w  14  –  osobowym 
składzie. 
 
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, czy w ramach reaktywacji 
programu pn.tzw. Schetynówek, nie można by było wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Kluczborku wykonać chodnika we wsi Kochłowice. 

Ad.6 Prezentacja  CISPOL-u  Polanowice  –  wykorzystanie  środków,  kierunki  rozwoju 
i działalności.

Na wstępie głos zabrała Pani Wioletta Kardas – Dyrektor  CISPOL-u Polanowice i pokrótce 
przedstawiła główniejsze cele i założenia kierowanej przez jej osobę jednostki. I tak, z treści 
przedstawionej prezentacji wynikało w sposób jednoznaczny, że działalność ww. jednostki 
jest  nader  niezbędna  na  terenie  g.Byczyna,  ze  względu  na  dość  znaczną  liczbę  osób 
wykluczonych społecznie tj. osoby zwolnione z zakładów karnych, uzależnione od alkoholu, 
niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni powyżej 12 miesięcy i osoby bezdomne. Następnie 
Pani  Wioletta  Kardas  przedstawiła  zebranym  sposób  finansowania  jednostki  (  zakładu 
budżetowego  )  „  CISPOL  ”.  I  tak,  finansowana  jest  z  budżetu  gminy,  ze  środków 
pochodzących  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kluczborku,  jak  również  z   dochodów 
własnych.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  że  działalność 
CISPOL-u nie ogranicza się tylko i wyłącznie do terenu g.Byczyna,  ale również do gmin 
ościennych.  Podstawowym  celem  działalności  ww.  jednostki  jest  usamodzielnienie 
uczestników,  z  jednoczesnym  powrotem  do  normalnego  życia.  Następnie  Pani  Wioletta 
Kardas dodała, że działalność nie ogranicza się tylko i wyłącznie do aktywizacji zawodowej, 
ale  również  do  organizacji  czasu  wolnego  uczestników  wraz  z  ich  rodzinami.  Ponadto 
Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach  - jednostka organizacyjna gminy – 



zakład budżetowy  „ CISPOL” z dużym powodzeniem realizuje  różnego rodzaju projekty 
unijne. Kończąc wypowiedź Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że zawsze przestrzega jednej 
zasady,  że  należy być  twardym dla  problemu,  ale  dla  człowieka  lekkim.  Na koniec  Pani 
Wioletta Kardas zaprosiła zebranych do zadawania pytań w ww. tematyce. Nikt nie zabrał 
głosu.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady podziękował  Pani  Wioletcie  Kardas,  za  tak  wielkie 
zaangażowanie w wykonywaną pracę i liczne osiągnięcia.    

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 421 ). 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  udzielenie  bonifikaty  od  ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego ( druk nr 421 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„ za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  422  ).  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 423 ). 
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  422  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  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 423 ).  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 423 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 14 głosów„ za ” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : 
Ciecierzyn,  Gołkowice,  Proślice,  Sarnów,  Roszkowice  oraz  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna ( druk nr 424 ). 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 przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : Gołkowice, Proślice, 
Sarnów,  Roszkowice  oraz  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 



miasta Byczyna ( druk nr 424 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 13 głosów„ za” , 1 głos „ wstrzymujący się ” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody Burmistrzowi 
na wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk nr  425 ).  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 425 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością 
głosów ( 13 głosów„ za” , 1 głos „ wstrzymujący się ” ).

f)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  utworzenia grupy zakupowej 
w celu  wspólnego przygotowania  i przeprowadzenia  postępowań w przedmiocie  udzielenia 
zamówień  publicznych  na  zakup  energii  elektrycznej  oraz  świadczenie  usług  dystrybucji 
energii  elektrycznej  (  druk  nr  426).  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił 
o  podanie  ceny  zakupu  energii  elektrycznej  przez  sąsiednią  gminę  tj.Kluczbork. 
Przewodniczący  Rady  dodał,  że  g.Kluczbork  korzystała  z  usług  grupy  zakupowej  przy 
Związku Gmin Śląska Opolskiego. W odpowiedzi  Z –ca Burmistrza stwierdziła,  że grupa 
zakupowa przy Związku Gmin Śląska Opolskiego ma korzystniejszą ofertę  o 4 grosze za 
1 kWh. Z kolei Burmistrz Byczyny dopowiedział, że grupa zakupowa przy Związku Gmin 
Śląska Opolskiego jest stosunkowo młodą grupą, a nasza grupa kupuje tańszy prąd od ponad 
czterech  lat  i  tak  w sumie  nie  wiadomo,   jaka  będzie  kwota  zakupu 1kWh po odbytym 
przetargu.   Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu 
uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie utworzenia  grupy  zakupowej  w celu  wspólnego 
przygotowania  i przeprowadzenia  postępowań  w przedmiocie  udzielenia  zamówień 
publicznych  na  zakup  energii  elektrycznej  oraz  świadczenie  usług  dystrybucji  energii 
elektrycznej  (  druk  nr  426),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 10 głosów„ za” , 4 głosy „ wstrzymujące się ” ).

Ad.8 Sprawozdanie  Burmistrza  Byczyny  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przez 
Radnych przyjęte.

Ad.9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie dot. budowy chodnika 
we wsi  Kochłowice.  I  tak,  przedmiotowa inwestycja,  nie  może  być  wykonana  w ramach 
programu  pn.tzw.  Schetynówek.  Powodem  takiego  stwierdzenia  jest  fakt,  że  nie  został 
rozpisany konkurs na nowe wnioski. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny  stwierdził, 
że w ramach ww. programu realizowane będą wcześniej zakwalifikowane, a nie zrealizowane 
wnioski.  W  wyniku  takiej  decyzji  zrealizowany  będzie  wspólny  projekt  z  Powiatem 
Kluczborskim dot. remontu drogi powiatowej o przebiegu  Byczyna –Polanowice – Proślice – 
Jakubowice - Bruny – Wołczyn. W ramach ww. projektu wykonany zostanie remont drogi 
gminnej o dł. 500m we wsi Proślice za byłym PGR-em . Następnie Przewodniczący Rady 
przypomniał zebranym, że w sprawie fatalnego stanu ww. drogi była w swoim czasie skarga 
mieszkańców zamieszkujących w tym rejonie.  



Ad.10.  Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Miejskiej  w  Byczynie  –  Pana  Jacka  Kulisińskiego  o  odczytanie  protokołu  z  kontroli 

w  sprawie  wypowiedzi  Pana  Jacka  Pawlickiego  na  sesji  Rady  Miejskiej  w  dniu 

27.04.2013r.Tematem  kontroli było sprawdzenie procesu inwestycyjnego w zakresie strony 

formalno-prawnej  zlecenia  przygotowania  i  prowadzenia  inwestycji  pod nazwą Byczyński 

Inkubator  Przedsiębiorczości  w  Polanowicach.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 

Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Byczynie  – Pan Jacek Kulisiński   przystąpił  do odczytania 

stanowisko Komisji Rewizyjnej w ww. Treść stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Byczynie w załączeniu:

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wypowiedzi Pana Jacka Pawlickiego na 

sesji Rady Miejskiej w dniu 27.04.2013r.

Komisja  Rewizyjna  przeprowadziła  kontrolę  w Urzędzie  Miejskim w Byczynie  na 

podstawie  upoważnienia  nr  Or-II.0012.1.80.2014 z  dnia  09.04.2014  r.  podpisanego  przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacka Kulisińskiego. 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Buła Władysław

2. Radna Kaniewska Róża

3. Radny Kulisiński Jacek

4. Radna Rudziewicz Jolanta

5. Radny Świerczek Robert

Tematyka  kontroli: Przeprowadzenie  kontroli  procesu  inwestycyjnego  w  zakresie  strony 

formalno-prawnej  zlecenia  przygotowania  i  prowadzenia  inwestycji  pod nazwą Byczyński 

Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach. Informacji na powyższy temat udzielali:

1. Stanisław  Biliński  –  Kierownik  Referatu  Budownictwa,  Architektury,  Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Łukasz Goliński – Kierownik Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Na wstępie Komisja Rewizyjna zapoznała się z zarzutami, o których mówił na ostatniej sesji 

Rady Miejskiej Pan Jacek Pawlicki – są to:

1. Brak pozwolenia na budowę;

2. Brak pozwolenia na rozbiórkę istniejących budynków;



3. Brak pozwolenia na rozbiórkę eternitów i jego utylizacja – stwierdził, że dokonano 

demontażu  około  1000m2 dachu  eternitowego,  a  następnie  został  on  na  miejscu 

skruszony w kruszarce.

Na  wstępie  dokonano  analizy  wszystkich  dokumentów  dotyczących  usunięcia

i utylizacji eternitu z 4 budynków – 1,2,3,4 o powierzchni 900m2 zlokalizowanych na działce 

nr  581/96  k.m.3.  Został  opracowany  projekt  budowlany  rozbiórki  5  budynków

w Polanowicach.  Projekt  zawiera  opis  szczegółowy demontażu,  usunięcia  i  utylizacji  płyt 

eternitowych  w  budynkach  nr  1,2,3,4.  Projekt  ten  został  opracowany  przez  mgr  inż. 

budownictwa Andrzeja Rożałowskiego.

Demontaż  płyt  eternitowych  został  zlecony  Przedsiębiorstwu  Inżynieryjnemu  „AGRAF” 

Rafał Skórka z Rudy Śląskiej.  Firma posiada zezwolenie ważne do dnia 30.06.2020 r. do 

prowadzenia prac rozbiórkowych dachów z płyt eternitowych, jak również do jego transportu. 

Prace te były kontrolowane i dozorowane przez St. Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji 

Pracy w Opolu Pana Marka Szmytkowskiego.

Jak wynika ze spisanego protokołu nie stwierdzono uchybień w trakcie prowadzonego 

demontażu eternitu. Komisja Rewizyjna zapoznała się również z protokołem odbioru robót 

podpisanym  miedzy  zleceniodawcą  P.U.H.  „Kozdra”  Jan  Kozdra,  a  wykonawcą 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  „AGRAF” Rafał  Skórka,  gdzie  potwierdzono powierzchnię 

demontażu  w  ilości  1132m2.  Płyty  eternitowe  zostały  przetransportowane  przez 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  „AGRAF” Rafał  Skórka w ilości  22.540 kg do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp.z.o.o. Jest to potwierdzone 

na karcie przekazania odpadu nr 331/11/2013 z dnia 05.11.2013 r.

Wszystkie  powyżej  wymienione  dokumenty  są  podpisane  i  opieczętowane  przez 

przedstawicieli  firm  wymienionych  powyżej.  Komisja  Rewizyjna  potwierdza,  że  

w  przedstawionej  Komisji  dokumentacji  brak  jest  zgłoszenia  do  Starostwa  Powiatowego

w  Kluczborku  na  30  dni  przed  rozpoczęciem  demontażu  płyt  eternitowych.  Zostało  to 

potwierdzone przez jednego z członków zespołu kontrolującego.

Zapoznano się również z oświadczeniem firmy „AGRAF” następującej treści:

„Zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 

02.04.2004  r.  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania,  usuwania 

wyrobów  zawierających  azbest,  działając  w  imieniu  Przedsiębiorstwa  Inżynieryjnego 

„AGRAF” z siedziba w Rudzie Śląskiej. Oświadczam, iż roboty polegające na demontażu 

płyt  eternitowych  z  hal  produkcyjnych  w Polanowicach,  transporcie  i  utylizacji  odpadów 

zrealizowane na zlecenie P.U.H. „Kozdra” Jan Kozdra z siedzibą w Kochłowicach zostały 



wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Cały teren robót 

został prawidłowo oczyszczony z azbestu.”

W/w oświadczenie podpisała Pani mgr inż. Agnieszka Skórka, pełnomocnik firmy „AGRAF”.

Wobec powyższego wypowiedz Pana Jacka Pawlickiego jakoby eternit został skruszony na 

miejscu nie polega na prawdzie. 

Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  również  z  umową  nr  Wp.272.8.2013  z  dnia 

19.06.2013  r.  zawarta  pomiędzy  Gminą  Byczyna,  a  firmą  P.U.H.  „Kozdra”  Jan  Kozdra. 

Na podstawie niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do profesjonalnego wykonania 

na rzecz zamawiającego:

1. Sporządzenia projektu budowlanego wykonawczego;

2. Wykonanie według opracowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji 

technicznej oraz w oparciu o pozwolenie na budowę – całości robót budowlanych;

3. Opracowanie kompletnej dokumentacji po wykonawczej w zakresie umożliwiającym 

oddania obiektu do użytkowania i do uzyskania przez zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie.

Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

1. W zakresie wykonania dokumentacji projektowej – 6 m-cy od dnia zawarcia umowy 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2. Realizacja robót budowlanych – wykonanie robót w terminie do dnia 10.03.2014 r. – 

data zakończenia robót budowlanych i zgłoszenie gotowości do odbioru;

3. W  zakresie  sprawowania  nadzoru  autorskiego  -  od  dnia  rozpoczęcia  robót 

budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Urząd Gminy wystosował w dniu 06.12.2013 r. wezwanie do P.U.H. ”Kozdra” Jan 

Kozdra w celu niezwłocznego przedłożenia harmonogramu roboczego prac uwzględniającego 

termin dostarczenia projektu budowlanego, pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych 

czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

Następnie  03.01.2014  r.  wysłano  kolejne  wezwanie  do  dostarczenia  dokumentacji 

projektowej  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę,  gdyż  terminu  dostarczenia  w/w 

dokumentacji upłynął  dnia 20.12.2013 r. Na radzie budowy w dniu 17.02.2014 r. Pan Kozdra 

zobowiązał się do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 20.02.2014 r. 

W  dniu  24.02.2014  r.  Pan  Kozdra  Jan  został  ostatecznie  wezwany  do  dostarczenia 

dokumentacji  projektowej  do  dnia  05.03.2014  r.  według  wypowiedzi  Pana  Stanisława 

Bilińskiego do dnia 15.04.2014 r. dokumentacja nie została dostarczona do sprawdzenia przez 

zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru.  Po  zapoznaniu  się  z  całością  dokumentacji  oraz 

usłyszeniem wypowiedzi  Pana Stanisława Bilińskiego,  że przetarg był  przeprowadzony na 



zasadzie  „zaprojektuj  i  wybuduj”  więc  to  nie  Gmina,  a  wykonawca  miał  się  postarać  

o pozwolenia zgodnie z podpisaną umową pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

Na tę okoliczność w dniu 10.03.2014r. zostało udzielone Pani Katarzynie Zawadzkiej 

oraz  Panu  Janowi  Kozdrze  przedstawicielom  firmy  Jan  Kozdra  P.U.H.  „Kozdra” 

pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Byczyna oraz występowaniu w imieniu Gminy 

Byczyna  przed  organami  i  instytucjami  w  postępowaniu  na  uzyskanie  pozwolenia 

budowlanego  do  realizacji  inwestycji  Byczyński  Inkubator  Przedsiębiorczości 

w Polanowicach.

Co  do  zarzutu  dotyczącego  rozbiórki  budynków  1,2,3,4,5  Komisja  Rewizyjna 

zapoznała  się  z  oceną  stanu  technicznego  tych  budynków  przedstawioną  przez  mgr  inż. 

Andrzeja Rożałowskiego. Jest ona następująca: Stan techniczny zewnętrznych ścian nośnych 

obiektów jest bardzo zły, ściany posiadają zarysowania, spękania i odchyłki od pionu. Stan 

techniczny  konstrukcji  żelbetowej  jest  bardzo  zły,  widoczne  ugięcia,  deformacje 

i uszkodzenia korozyjne. Zniszczona konstrukcja pokrycia dachowego. Zniszczone elementy 

stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Rynny  i  obróbki  blacharskie  są  w  stanie  bardzo  złym, 

zdewastowane  i  zardzewiałe.  Pozostawienie  w obecnym  stanie  budynków  stanowi  realne 

i  znaczne  zagrożenie.  Duże  zużycie  elementów  konstrukcyjnych  kwalifikuje  obiekty  do 

kategorii katastrofy budowlanej i wykonania natychmiastowej rozbiórki.

Po zapoznaniu  się  zamawiającego ze stanem technicznym budynków i  otrzymaniu 

w  dniu  05.08.2013r.  pisma  od  wykonawcy  z  propozycją  wyburzenia  pięciu  obiektów 

Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, a w ich miejsce odbudowanie 

nowych  hal.  Zamawiający  wyraził  wstępną  zgodę  pod  warunkiem  akceptacji  wyżej 

wymienionej  propozycji  przez  Urząd  Marszałkowski,  oraz  przy  zachowaniu  wskaźników 

objętych  w  programie  funkcjonalno  -  użytkowym  i  nie  przekroczeniu  terminy  realizacji 

inwestycji.  W  dniu  09.10.2013r.  zamawiający  oraz  do  wiadomości  wykonawca  otrzymał 

zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na proponowaną zmianę dotyczącą wyburzenia obiektów. 

Komisja  Rewizyjna  przyjęła,  że  zagrożenie  katastrofą  budowlaną  było  duże  i  dlatego 

wykonawca  nie  dopełnił  formalności  związanych  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  rozbiórkę 

przed jej dokonaniem. Jest to zaniedbanie po stronie wykonawcy.

Kończąc  swoje  ustalenia  Komisja  Rewizyjna  jeszcze  raz  stwierdza,  że  rozbiórka 

eternitu z budynków w Polanowicach odbyła się zgodnie z procedurą technologiczną przez 

firmę „AGRAF”.

Natomiast  obowiązki  inwestora  wynikające  z  prawa  budowlanego  dotyczące 

pozwolenia  budowlanego  oraz  zgłoszenia  demontażu  eternitu  zostały  umową  przekazane 

wykonawcy.  W  związku  z  powyższym  załatwienie  zgody  na  wyburzenie  budynków, 



demontażu  eternitu,  jak  również  całej  dokumentacji  projektowej  oraz  pozwolenia 

budowlanego  stało  się  obowiązkiem  wykonawcy.  Po  otrzymaniu  pełnomocnictwa, 

przedstawiciele firmy „Kozdra” byli  upoważnieni do wystąpienia o pozwolenie budowlane 

dla zamawiającego tj. Gminy Byczyna.

Po odczytaniu niniejszego stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie głos 

zabrała Radna – Urszula Bilińska i stwierdziła, że jest pełna szacunku dla ogromu pracy jaki 

wykonała Komisja Rewizyjna, ale na przyszłość ma prośbę, aby takie i podobne dokumenty 

były  dostarczane  wcześniej,  chociażby  ze  względu  na  niezbędny  czas  potrzebny  do 

zapoznania się z treścią danego dokumentu. Następnie Radny – Adam Radom zadał pytanie, 

czy istniej fizyczna możliwość zweryfikowania rozbieżności w zakresie ilości rozebranych 

dachów   (eternitowych  ).  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  istniej  taka 

możliwość,  ponieważ  ww.  dane  są  wykazane  w  programie  funkcjonalnym  danego 

przedsięwzięcia.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  jakie  będą  dalsze  losy 

przedmiotowej inwestycji, przy założeniu zakończenia zaplanowany prac na koniec czerwca 

br.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  w  chwili  obecnej  stoimy  i  czekamy.  Powodem 

takiego stanu rzeczy, jest umorzenie dwóch postępowań tj. rozbiórki i pozwolenia na budowę 

przez  Starostę  Kluczborskiego.  Na  dzień  dzisiejszy,  złożone  zostały  stosowne  odwołania 

w ww. sprawach. Następnie głos zabrał Radny – Krzysztof Janki i przypomniał zebranym 

o  ciążącym  zobowiązaniu  finansowym  wobec  Gminy  na  Stowarzyszeniu  OSP  Kostów. 

Mianowicie, Stowarzyszenie OSP w Kostowie proponuje zawarcie ugody z poszczególnymi 

Wykonawcami  świetlicy  wiejskiej  w  Kostowie.  W  ramach  powstałego  zobowiązania, 

poszczególni   Wykonawcy  wyrazili  wolę  odpracowania  należnej  kwoty.  W  związku 

z  powyższym  Radny  –  Krzysztof  Janki  zadał  pytanie,  czy  Rada  wyrażi  zgodę,  na 

odpracowanie  należnego  długu  wobec  Gminy,   w  ramach  budowy  dwóch  boksów 

garażowych  i małego zaplecza we wsi Kostów. Następnie głos zabrał Radca Prawny - Pan 

Zdzisław  Pelc  i  stwierdził,  że  przedmiotowe  rozwiązanie  jest  poprawne  i  prawnie 

dopuszczalne. Z kolei Radny – Adam Radom zadał pytanie, w jakiej formie został przekazany 

projekt  budowlany ww. świetlicy wiejskiej  na rzecz stowarzyszenia.  Radca Prawny - Pan 

Zdzisław  Pelc  odpowiedział,  że  nie  wie.  Następnie  Radna  –  Jolanta  Rudziewicz  zadała 

pytanie,  czy kwota 115 tys.  zł  jest  wystarczającą  kwotą na wybudowanie  dwóch boksów 

strażackich  i  małego zaplecza we wsi Kostów. Kontynuując wypowiedź Radna – Jolanta 

Rudziewicz  stwierdziła,  czy  zawarcie  ugody  w  przedmiotowej  sprawie  załatwi  sprawę, 

zważywszy  na  fakt  posiadania  stosownej  umowy  w  przypadku  Polanowic.  Z  kolei 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby do powyższego tematu powrócić podczas majowej 

sesji  objazdowej.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Zdzisław  Comporek  i  przypomniał  sprawę 



zagospodarowania  terenu  wokół  pomnika  żołnierzy  radzieckich  w Byczynie.  Mianowicie, 

ww. teren miał  być  w jakiś tam sposób zagospodarowany,  a  przede wszystkim,  miał  być 

odmalowany płot wokół przedmiotowego pomnika. Kontynuując wypowiedz Pan Zdzisław 

Comporek stwierdził, że mija drugi rok i nic w tym zakresie się nie dzieje. Na koniec Pan 

Zdzisław Comporek zadał pytanie, co się stało z zakupioną farbą na ten cel. W odpowiedzi 

Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  wyjaśni  przedmiotowe zagadnienie,  najprawdopodobniej 

prace  zostały  wstrzymane,  ze  względu  na  planowane  prace  związane  z  kompleksowym 

zagospodarowaniem terenu w ramach jednego projektu.  Następnie Radny – Adam Radom 

zadał  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  sprawa  zalegalizowania  symboli  Gminy.  Burmistrz 

Byczyny  odpowiedział,  że  względu  na  nieobecność  Sekretarza  Gminy,  odpowiedź  na 

powyższe zapytanie zostanie udzielona na  piśmie. Następnie głos zabrał Pan Janusz Jasiński 

i  zadał  zapytanie  skierowane do Wysokiej  Rady,  na  jakim etapie  jest  sprawa planowanej 

hodowli norek we wsi Gołkowice. Kolejne zapytanie Pana Janusza Jasińskiego dot. udzielenia 

odpowiedzi,  co  jest  zaplanowane  na  działce,  której  właścicielem  jest  Pan  Duszyński 

i  położonej  również  we  wsi  Gołkowice.  Kończąc  wypowiedź  Pan  Janusz  Jasiński 

zasugerował,  że  ponoć  na  tym  terenie  ma  być  zlokalizowania  spalarnia  odpadów 

poubojowych.  W  odpowiedzi  Pan  Stanisław  Biliński  -  Kierownik  Referatu 

Budownictwa,Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa odpowiedział, że tak na naprawdę to nikt 

nie wie co będzie zlokalizowane na tym terenie, ponieważ miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  uszczegółowi  możliwości  inwestycyjne  ww.  terenu.  Odnośnie  planowanej 

hodowli norek we wsi Gołkowice Pan Stanisław Biliński stwierdził, że sprawa jest w toku, 

potencjalny  inwestor  uzupełnia  dokumenty  wymagane  obowiązującymi  przepisami  prawa. 

Następnie Przewodniczący Rady zaapelował do zebranych, aby w odpowiednim momencie tj. 

w  czasie  wyłożenia  planu  zgłaszali  uwagi  i  zastrzeżenia  do  ww.  planu.  Z  kolei  Pani 

Kazimiera  Liebert  powróciła  do  wcześniej  poruszanej  sprawy tj.  uzupełnienia  ogrodzenia 

przy starym cmentarzu w Byczynie.  Mianowicie,  wielokrotnie już zgłaszała taką potrzebę, 

ponieważ pozostawienie tego w tym stanie rzeczy jest niechlubną wizytówką naszego miasta. 

W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowe  zagadnienie  będzie 

w najbliższym czasie wykonane, ale nie będzie to wykonane tak pieczołowicie jak wcześniej 

było to planowane ze wsparciem unijnym. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Comporek 

i zasygnalizował pilną potrzebę remontu grobu pastora Koelinga zlokalizowanego na starym 

cmentarzu.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  będzie  to  wykonane,  ale  po 

uzyskaniu uzgodnień  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ponieważ ww. pomnik jest 

wpisany do rejestru zabytków.      

     



Ad. 11  Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady odczytał pismo od Z-cy Burmistrza skierowane do Rady 
Miejskiej  w  Byczynie,  w  sprawie  podjęcia  problematycznej  decyzji  dot.  ewentualnego 
wyłączenia Publicznego Przedszkola w Jakubowicach. Powodem przedmiotowego zapytania, 
jest za mała liczba dzieci we wsi Jakubowice. W chwili obecnej na rok 2013/2014 zapisanych 
jest  tylko  sześcioro  dzieci  i  stąd  powyższe  zapytanie.  Następnie  głos  zabrała  Radna  – 
Małgorzata Wiśniewska i stwierdziła, że nic nie wskazuje, aby liczba dzieci w jakiś sposób 
się zwiększyła. Z kolei Radna – Jolanta  Rudziewicz zadała pytanie, czy nie warto by było się 
zastanowić  nad  przekazaniem  ww.  placówki  stowarzyszeniu.  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, że w tym przypadku jest trochę inna sytuacja, ponieważ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  Rada  do  końca  kwietnia  musi  wyrazić  swoje  stanowisko  w  przedmiotowej 
sprawie. Z –ca Burmistrza stwierdziła, że wg. zapewnień na dzień dzisiejszy jest tylko sześć 
zgłoszeń,  ale  w  trakcie  roku  przedmiotowa  frekwencja  może  mieć  tendencje  spadkowe. 
Kontynuując  wypowiedź  Z  –ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma 
pisemnych  standardów  dot.  ilości  dzieci  w  danej  placówce.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że w tym przypadku nie ma mowy o całkowitym zamknięciu ww. placówki, ale 
tylko o czasowym. Następnie Radny – Adam Radom zadał pytanie, czy w tym przypadku 
wymagana jest zgoda Rady. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że nie, ale dobrze by było żeby 
Rada znała sprawę i wyraziła swoją opinię w powyższej kwestii. Na koniec dyskusji w ww. 
sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie jest 
w  gestii  Burmistrza  Byczyny.  Następnie  Przewodniczący  Rady  w  imieniu  Starosty 
Kluczborskiego  zaprosił  wszystkich  zainteresowanych  na  obchody  narodowego  święta 
z okazji uchwalenia Konstytucji  3 Maja, które odbędzie o godz. 10 00 na kluczborskim rynku. 
Ponadto Starosta Kluczborski zaprasza również wszystkich zainteresowanych na uroczystości 
związane  z  69  rocznicą  zakończenia  II  wojny światowej  w dniu  08  maja  br.  Na koniec 
Przewodniczący  Rady  przypomniał  zebranym  o  obowiązku  składania  oświadczeń 
majątkowych do końca kwietnia br. 

Ad. 12  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLVIII 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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