
                                                        
                                                        Protokół Nr  L/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                         z dnia 25.06.2014
                                                      ( godz. 14 00 – 15 30  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  L 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,  Z-cę Skarbnika – Panią Katarzynę Wilczyńską, Sekretarza Gminy – Pana Macieja 
Tomaszczyka, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelc, Przewodniczącego Rady Powiatu – 
Pana Władysława Zawadzkiego, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców – Panią Halina 
Piasta, 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. Nikt nie zaproponował zmian. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad , został przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 
      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

     6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2013 rok wraz
               ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (  druk nr 433 ),
               - zapoznanie z zarządzeniem nr 47/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca   
                 2014r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 
                 2013r.,
                - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                 Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r., 
                 - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
                 wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013r.  
              b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium 
                  z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013r. ( druk nr 434),
                  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
                  Burmistrzowi Byczyny absolutorium.   



              c) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej    
                 ( druk nr  435 ),
              d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
                  zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna ( druk nr 436 ), 
              e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 437 ), 
               f) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 438 ), 
               g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
                   2014 2025 ( druk nr 439 ),  
               i) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  440 ),
               j) zmiany uchwały ( druk nr 441 ).      
     7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
     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  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 XLIX sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrała Radna – Róża Kaniewska i zadała zapytanie, na jakim etapie jest 
sprawa dot. fizycznego wykonania  przyłączy kanalizacyjnych we wsi Roszkowice. Następnie 
Radna - Róża Kaniewska stwierdziła, że byczyński rynek jest nie przejezdny, ze względu na 
dość liczne wyłomy w jezdni. W takiej sytuacji,  należałoby pomyśleć choćby o doraźnym 
remoncie. Kontynuując wypowiedz Radna –Róża Kaniewska zadała kolejne zapytanie, czy 
z tut. urzędu wysyłane są stosowne upomnienia, w zakresie należytego utrzymania czystości 
i  porządku  na  terenie  zajmowanej  posesji.  Na  koniec  Radna  –  Róża  Kaniewska  zadała 
pytanie,  dlaczego  do  dnia  dzisiejszego  droga  przebiegająca  przez  wieś  Borek,   pomimo 
wcześniejszych obietnic nie została wyremontowana. Z kolei Radny –Sławomir Nędza zadał 
pytanie, czy prawdą jest, że gołkowickie wysypisko śmieci, będzie powtórnie reaktywowane. 
Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, jaki był koszt wykonania dok. 
technicznej  dot. zarurowania przydrożnych rowów we wsi Kochłowice.  Kolejne zapytanie 
Radnego  –  Władysława  Buły  dotyczyło  przejętego  w  ostatnim  czasie  stawu  we  wsi 



Kochłowice od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Mianowicie, na ww. obiekcie była 
łódź  rybacka,  w  chwili  obecnej  ANR  w  Opolu  twierdzi,  iż  ww.  łódź  nie  była  objęta 
przedmiotowym zbyciem. Kontynuując wypowiedź Radny – Władysław Buła stwierdził, że 
skoro  przedmiotowy  staw  został  przekazany,  to  powinien  być  przekazany  z  całym 
dobrodziejstwem, w postaci chociażby tej spornej łodzi. Kolejne trzecie zapytanie Radnego – 
Władysław Buły dotyczyło, spornej sprawy tj. budowy chodnika we wsi Kochłowice. I tak, 
Radny – Władysław Buła przedstawił materiały w sprawie wydzielenia chodnika tzw. linią 
ciągłą we wsi Kochłowice. Przedmiotowy chodnik nie spełnia wymogów przewidzianych dla 
chodnika i trasy rowerowej. Przedmiotowe stwierdzenie, zawarte jest  w piśmie zwrotnym 
z Komendy Powiatowej Policji w Kuczborku, na zapytanie Rady Sołeckiej w ww. sprawie. 
Następnie Radny – Władysław Buła zadał kolejne pytanie, kto w powyższej kwestii kłamie. 
Mianowicie, Starostwo Powiatowe w Kluczborku utrzymuje, że rozdzielenie tzw. linią ciągłą 
jezdni spełnia wymogi ciągu pieszo – jezdnego, natomiast stanowisko Komendy Powiatowej 
Policji w Kluczborku stanowczo temu  zaprzecza. Radny – Jan Romańczyk zadał pytanie, 
dlaczego w latach następnych w WPF-ie,  nie  wykazano żadnych  środków na remont hali 
sportowej przy byczyńskim gimnazjum.    

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Byczyna  za  2013 rok  wraz  ze  sprawozdaniem z wykonania  budżetu 
gminy  za  2013  rok  (druk  nr  433  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał   Uchwałę 
Nr 94/2014, z dnia 14 kwietnia 2014r. nt. opinii sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  I tak, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 
pozytywnie  zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu Gminy 
Byczyna  za  2013r.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej – Jacka Kulisińskiego  o odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia 16.05.2014r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Byczyny  –  Panu  Ryszardowi  Grünerowi  za  2013r.  Z  treści  odczytanej  Uchwały  Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny za 2013 rok, wynikało 
w sposób jednoznaczny, ze Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 
2013 rok. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał,  że Komisja Rewizyjna 
w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  (  5  głosów  „  za  ”)  wnioskowała  o  udzielenie 
absolutorium  Burmistrzowi Byczyny za 2013 rok.  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił 
do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  – 
Zdzisław  Biliński  i  stwierdził,  że  oczywiście  będzie  głosować  za  zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2013 rok na druku  nr 433 i udzieleniem Burmistrzowi Byczyny – Panu 
Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013r. 
na  druku  nr  434  ),  ale  dodał,  że  „mimo  wszystko,  nie   dawałem  i  nie  będę  dawać 
przyzwolenia na realizację niektórych zadań  i projektów w ramach środków budżetowych”. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu  gminy  za  2013  rok  (druk  nr  433  ),  została  podjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów „za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi z tytułu wykonania budżetu Gminy 



Byczyna  za  2013r.  (  druk  nr  434  ).Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  Uchwałę 
Nr  213/2014  z  dnia  4  czerwca  2014  roku  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  nt.opinii 
o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  w  sprawie   absolutorium 
Burmistrzowi  Byczyny   za  2013  rok.  I  tak,  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu 
pozytywnie opiniuje wniosek Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej  w Byczynie  o udzielenie 
absolutorium  Burmistrzowi  Byczyny  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2013r.  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na 
druku nr 434 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013r., została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie (  15 głosów „ za ”  ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
na wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk nr  435 ).  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  435  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów   „  za ” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Byczyna ( druk nr 436 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Jako  pierwszy  glos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  zadał 
pytanie, dlaczego w tym przypadku można od razu przejść do przedmiotowej zmiany planu, 
a  kilka  sesji  wstecz,  było  to  bardziej  skomplikowane.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  w  chwili  obecnej  przystąpiliśmy  do  zmiany  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  i  stąd  powyższe  ułatwienie  i  tak  szybka  reakcja  na  lokalne  potrzeby. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  pierwszym  przypadku 
omawiany teren przeznaczony będzie na powiększenie istniejącego cmentarza. Przedmiotowe 
przekazanie będzie nieodpłatne na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Byczynie, ale pod 
warunkiem wyrażenia zgody na przekształcenie ww. obiektu z parafialnego na komunalny. 
Powyższa zmiana organizacyjna pozwoli na pochówki ludzi różnych wyznań, a nawet ludzi 
niewierzących. W kolejnym przypadku tj. we wsi Chudoba, powyższa zmiana polegać będzie 
na wydzieleniu terenu pod boisko sportowe.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Byczyna ( druk  nr 436 ),  został podjęty przez Radnych  jednogłośnie ( 15 głosów 
„  za ” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 437 ). 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 skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk 
nr 437 ),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów   „  za ” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ( druk nr 
438 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały. Jako pierwsza głos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że będzie głosować 
przeciw  zaciąganiu  ww.  kredytu,  chociażby  ze  względu  na  zdecydowany  sprzeciw 
w kwestii  nadmiernego zadłużania gminy.  Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził,  że 
zaciągamy kredyt po to, żeby spłacić stary kredyt. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
kredytu  (  druk  nr  438  ),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 11 głosów „  za ” , 2 głosy „ wstrzymujące się ”, 2 głosy „ przeciw ” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025  (druk  nr  439  ).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmiany w budżecie gminy na 2014r.( druk nr 440 ). 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025, 
jak również zmiany w budżecie gminy na 2014r.  
                                                                                                                                          
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  439  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „ za”, 4 głosy „ wstrzymujące się ”).

i)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 440 ).  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 440 ), została podjęta przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów   „  za ” ).

j)  )  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  (  druk 
nr  441  ).  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 441 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

Ad  7.  Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej,  zostało  przyjęte   przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

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

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  podziękował  Radnym   za  udzielone 
absolutorium.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  przystąpił  do  udzielania  odpowiedzi  na 



wcześniej zgłoszone interpelacje. I tak, odnośnie wykonania przyłączy kanalizacyjnych we 
wsi Roszkowice Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższe przedsięwzięcie jest w trakcie 
postępowania   przetargowego.  Do  końca  roku,  mieszkańcy  wsi  Roszkowice  będą  mieli 
wykonane  przedmiotowe  przyłącza.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  poprosił  Pana 
Przemysława  Mączkę  –  Kierownika  Referatu  Współpracy  Europejskiej  Promocji 
i Rozwoju o przedstawienie szczegółowego rozliczenia kosztów  kanalizacji sanitarnej we wsi 
Roszkowice  i  postępowania  przetargowego  dot.  wykonania  planowanych  przyłączy 
sanitarnych we wsi Roszkowice. I tak, przedmiotowe postępowanie jest w trakcie badania 
złożonych ofert, najprawdopodobniej będzie unieważnione, ze względu na rażąco niską cenę 
jednego z oferentów . Odnośnie, rozliczenia kosztów realizacji ww. kanalizacji sprawa jest 
nieco  zawiła. W sierpniu 2013r. Syndyk masy upadłościowej firmy  Eco Serwis złożył pozew 
przeciwko  tut.  urzędowi  na  kwotę  456  tys.  zł  wraz  należnymi  odsetkami,  tytułem 
wynagrodzenia  za  prace,  które  wykonała  firma  Eco  Serwis.  W odpowiedzi  na  powyższy 
pozew tut. urząd zgłosił zarzut dot. nie właściwości sądu, ponieważ Syndyk  założył sprawę 
w  Sieradzu. Po uwzględnieniu powyższej nieprawidłowości, przedmiotem sporu zajmować 
się będzie wg. właściwości sąd w Opolu. Ponadto chcieliśmy zawrzeć ugodę z Syndykiem,  
w sprawie zapłaty kwoty w wys.601 tys., tytułem nie wykonania przedmiotowej inwestycji. 
W dniu  10  czerwca  2013r.  odbyła  się  pierwsza  rozprawa  ugodowa  w  ww.  sprawie,  ale 
pełnomocnik Syndyka nie zgodził  się na takie rozwiązanie.  Przewidywany termin kolejnej 
rozprawy zaplanowany jest na wrzesień br. Co do rozliczenia z PROW-em, gmina otrzymała 
pismo, w sprawie negatywnej opinii w tej materii. W ślad za powyższym pismem, wykonane 
zostało  odwołanie  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Opolu.  Z  kolei  Urząd  Zamówień 
Publicznych pozytywnie zaopiniował zastosowane procedury przez tut. urząd w ww. sprawie. 
W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź , ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 
w  powyższej  kwestii.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  remonty  dróg  na 
byczyńskim rynku są niezwykle problematyczne. Powodem takiego stwierdzenia , ze strony 
Burmistrza  Byczyny  jest  fakt  rychłej  przebudowy  –  modernizacji  byczyńskiego  rynku. 
Następnie  w kwestii  należytego  utrzymania  porządku na prywatnych  posesjach Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że powyższa sprawa z pozoru wydaje się banalna. W rzeczywistości tak 
nie  jest,  niejednokrotnie  powyższe  sprawy  kończą  się  w  Sądzie  Grodzkim,  nie  zawsze 
z korzystnym wyrokiem dla tut. urzędu. Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził, ale i tak 
stosowne upomnienia w przedmiotowej kwestii będą rozesłane. Następnie Burmistrz Byczyny 
odpowiedział na zapytanie dot. ewentualnego utwardzania dróg tzw. kamieniem kolejowym. 
I  tak,  w miarę  pojawienia  się wolnych  środków finansowych,  będą zakupione dodatkowe 
partie  kamienia  i  ponownie  uruchomione  będzie  utwardzanie  dróg  gminnych.  Odnośnie 
ponownego uruchomienia wysypiska śmieci Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest to zwykła 
plotka, nie mająca pokrycia z realiami. Na zapytanie dot. ewentualnego przejęcia łodzi, która 
była na stawie we wsi Kochłowice Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest to środek trwały, 
który nie był objęty przedmiotem przekazania. Przedmiotowa łódź jest możliwa do przejęcia, 
ale  tylko  i  wyłącznie  poprzez  wykupienie  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w Opolu. 
Z  kolei  na  zapytanie  dot.  kosztu  wykonania  dok.  technicznej  w  zakresie  zarurowania 
przydrożnych  rowów we wsi  Kochłowice  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  całkowita 
kwota wykonania ww. dokumentacji wyniosła 10 tys.zł. Kontynuując wypowiedź Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział  na  zapytanie  dot.  ewentualnego  remontu  hali  sportowej.  I  tak, 
przedmiotowy remont może ruszyć dopiero po prawomocnym wyroku sądowym i wykonaniu 



dok. remontowej przez Politechnikę Wrocławską.   W przypadku spełnienia obu warunków, 
będą czynione odpowiednie ruchy w zakresie  sposobu finansowania ww. przedsięwzięcia. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  kto  z  ramienia  urzędu  nadzoruje  proces 
rozwozu kamienia tzw. kolejowego na drogi gminne. Powodem przedmiotowego zapytania, 
jest fakt nadmiernego rozdysponowania kamienia, przez jednego z lokalnych przedsiębiorców 
we wsi Borek. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nadzór jest, ale nie ma nic 
dziwnego  w  fakcie,  że  w  mniemaniu danego  przedsiębiorcy,  przedmiotowa  droga  była 
priorytetem, tak czy owak, utwardził drogę będąca na mieniu komunalnym. Z kolei Radny – 
Jan Romańczyk  zadał pytanie, z jakiego tytułu gmina domaga się zwrotu kwoty w wys. 602 
tys.zł od Syndyka firmy Eco Serwis.  W odpowiedzi Pan Przemysław Mączka stwierdził, że 
jest to kara za odstąpienie od przedmiotu umowy wraz z ustawowymi odsetkami.  Z kolei 
Syndyk domaga się 456 tys.zł , tytułem wykonania robót nadprogramowych przez firmę Eco 
Serwis.  Przedmiotowe  roboty  wykonane  były  wbrew  przyjętemu  i  zatwierdzonemu 
harmonogramowi  i  wykonane  były  nie  zgodnie  z  dok.  techniczną  w zakresie  wykonania 
przyłączy. Z kolei Radny – Jan Romańczyk zadał pytanie, czy przedmiotowe roboty zostały 
przyjęte przez inspektora nadzoru. Pan Przemysław Mączka odpowiedział, że nie. Następnie 
głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mieczysław Zawadzki i ustosunkował się 
w kwestii ewentualnej budowy chodnika we wsi Kochłowice. I tak, Pan Zawadzki stwierdził, 
omawiany chodnik we wsi Kochłowice nie był uwzględniony w budżecie powiatu na 2014r. 
i w związku z powyższym w najbliższym czasie nie będzie realizowany. Z kolei Radny – 
Władysław Buła stwierdził,  że w sprawie przedmiotowego chodnika były różnego rodzaju 
obiecanki ze wszystkich stron i nic z tego nie wynikło. Wyrysowana linia na drodze we wsi 
Kochłowice  nie  stanowi  ciągu  pieszo  –  jezdnego,  kto  okłamuje  Pana  Wojewodę 
w przedmiotowej  sprawie.   Następnie  głos  zabrał  Radny –  Adam Radom i  jednocześnie 
Sekretarz  Rady  Powiatu  i  stwierdził,  że  oddanie  do  użytku  ww.  odcinka  drogi  we  wsi 
Kochłowice poprzedzone było licznymi kontrolami ze strony Pana Wojewody i o jakimś tam 
okłamywaniu,  nie  może  być  mowy.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Adam  Radom 
stwierdził, że powiat i tak miał duże problemy finansowe w realizacji jednego dużego zadania 
pn. przebudowa drogi powiatowej  o przebiegu Komorzno - Krzywiczyny – Wołczyn o dł. 13 
km. Przedmiotowa droga realizowana była w ramach rządowego programu pn. Schetynówka, 
w ramach tego programu realizować można było tylko jedną drogę. W wyniku dogłębnych 
analiz  tj.  przepustowości  i  dostępności  dokonano wyboru  ww. drogi.  Na koniec Radny – 
Adam Radom stwierdził, że w powyższym przypadku nie ma mowy o jakimś tam kłamstwie, 
ale skoro Pan Radny ma odmienne zdanie na ten temat, to od takich rzeczy są odpowiednie 
organy. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że nie bardzo rozumie jednego faktu, 
dlaczego  służby  Wojewody  mają  tak  odmienne  zdanie  od  Komendy  Powiatowej  Policji 
w  Kluczborku,  w  zakresie  rozdzielenia  jezdni  linią  ciągłą  i  skutków  z  tym  związanych. 
Następnie  Radny  –  Adam  Radom  stwierdził,  że  głównym  problemem  tak  wielkiej 
przepustowości ww. drogi we wsi Kochłowice, jest lokalizacja wagi towarowej w Byczynie, 
w związku z powyższym przeładowane pojazdy przejeżdżają przez ww. miejscowość. Z kolei 
Radny  –  Władysław  Buła  zadał  pytanie,  czy  za  taki  stan  rzeczy,  nie  jest  czasem 
odpowiedzialny  Starosta  Kluczborski.  Radny  –Adam  Radom  odpowiedział,  że  Starosta 
Kluczborski nie jest od takich rzeczy  - nie posiada stosownych uprawnień, od takich rzeczy 
są odpowiednie  służby np. Policja  ,  czy chociażby ITD. Następnie  Przewodniczący Rady 
zaproponował, aby Radny – Władysław Buła udał się na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu 



i w obecności wszystkich zainteresowanych stron wyjaśnił wszelkie niedomówienia w tym 
zakresie. Z kolei Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, czy Radny – Władysław Buła był 
już z tą sprawą u Wojewody Opolskiego.W odpowiedzi Radny – Władysław Buła stwierdził, 
że nie. Następnie Radna – Róża Kaniewska zaproponowała, że wspólnie z Panem Radnym 
uda się do Wojewody Opolskiego, celem wyjaśnienia wszelkich nieścisłości w ww. sprawie. 
Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Róża  Kaniewska  przypomniała,  że  mieszkańcy  wsi 
Roszkowice  również  z  wielkim  niepokojem,  podobnie  jak  mieszkańcy  wsi  Kochłowice, 
oczekują na budowę chodnika przebiegającego wzdłuż wsi.  Następnie Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że przez  cały czas zabiega o realizację ww. chodników, ale w chwili obecnej nie 
ma wolnych  środków na ten cel. Dodatkowo inne miejscowości zaczynają się dopominać 
w kwestii  wykonania  kanalizacji  sanitarnej,  co  w pierwszej  kolejności  wybrać,  naprawdę 
trudny  wybór  czeka  przyszłego  Burmistrza  Byczyna.  Bardzo  poważnym  problemem 
w realizacji ww. inwestycji jest również odpływający kapitał, niektóre firmy przenoszą swoją 
siedzibę, a co się z tym wiąże następuje odpływ podatku CIT, co nie jest bez znaczenia, przy 
późniejszych  kwotach  przeznaczanych  na  poszczególne  inwestycje  w  województwie. 
Następnie  Radna – Iwona Sobania zadała  pytanie,  na jakim etapie  jest  sprawa uzbrojenia 
w  sieć  wodociągową  działek  budowlanych  zlokalizowanych  przy  ul.Nasalskiej. 
W  odpowiedzi   Pan  Krzysztof  Sikorski  –  Prezes  ZGK  Sp.  z.o.o.  odpowiedział,  że 
przedmiotowa  inwestycja  została  umieszczona  w  wieloletnim  planie  rozwoju  urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Mianowicie, na 
dzień  dzisiejszy  ukończony  został  projekt  techniczny  przedmiotowego  zadania,  powstała 
zwłoka  w  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  spowodowana  była  zmianą  trasy 
przebiegu  ww.  wodociągu.  Z  kolei  zmiana  przebiegu  przedmiotowego  wodociągu 
podyktowana  była  wydzieleniem dodatkowych  działek  na  tym  terenie,  przez  prywatnego 
inwestora z Byczyny. W ciągu najbliższego miesiąca  wszystkie sprawy formalno – prawne 
zostaną dopięte. Następnie Pan Krzysztof Sikorski stwierdził, że względu na wysokie koszty 
realizacji przedmiotowego zadania ok.1 mln.zł., do końca roku wykonana będzie tylko część 
planowanego przedsięwzięcia,  celem zasiedlenia już wybudowanych budynków i oddania ich 
do  użytku.  W  przypadku  braku  środków,  na  realizację  powyższego   przedsięwzięcia, 
mieszkańcy  będą  partycypować  w  kosztach  budowy  ww.  sieci  wodociągowej.  Na  dzień 
dzisiejszy  inwestorzy,  którzy  wybudowali  domy  na  tym  terenie  wyrażają  zgodę  na  takie 
rozwiązanie,  a  w przyszłym  roku  zaangażowane  przez  nich  środki  finansowe  byłyby  im 
w pełni zwrócone. Z kolei Radna – Iwona Sobania zapytała, czy do końca tego roku, będzie 
doprowadzona  woda  na  ww.  teren.   Pan  Krzysztof  Sikorski  stwierdził,  że  tak,  ale  tylko 
i wyłącznie osobom, które do tej pory wybudowały budynki mieszkalne.
             
Ad.9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  Radny  –  Jan  Romańczyk  z  okazji  rozpoczynających  się  wakacji  pożyczył 
wszystkim nauczycielom i wypoczywającym w tym okresie dużo słońca i zdrowia.  

Ad. 10  Komunikaty.

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i zakomunikował zebranym, że do biura rady 
wpłynęło  pismo  od  Kierownika  Referatu  Współpracy  Europejskiej,  Promocji 



i Rozwoju dot. wytypowania dwóch radnych, celem udziału w pracach komisji konkursowej 
pn.  „  Piękna  wieś  2014”.  W  odpowiedzi  na  powyższą  prośbę  zgłoszono  następujące 
kandydatury w osobach : Radny – Władysław Buła oraz Radna – Małgorzata Wiśniewska. 
Radni, którzy zostali zgłoszeni do uczestnictwa w ww. komisji,  wyrazili zgodę. Następnie 
Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  Pani  Dyrektor  Ośrodka  Kultury 
w Byczynie  przygotowała  informację  na temat  organizacji  zajęć skierowanych  do dzieci 
i młodzieży w okresie wakacyjnym. Przedmiotowa informacja została wyłożona na stole przy 
wejściu,  celem  zapoznania  się.  Następnie  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  Wójt 
Gminy  Morawica  (  gmina  bezpośrednio  sąsiadująca  z  Kielcami  )  zaprosił  sołtysów 
i  strażaków  ochotników  na  rewizytę  do  swojej  gminy.  Przedmiotowy  wyjazd 
najprawdopodobniej będzie miał miejsce w drugiej połowie sierpnia br.  
  
Ad. 11  Zakończenie sesji. 

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

    
                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                             Grzegorz Kapica

 Protokołował: Marek Rychlicki
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