
                                                        
                                                        Protokół Nr  LI/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                         z dnia 17.07.2014 r.
                                                      ( godz. 10 00 – 10 50  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  LI  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, Kierownika Referatu Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Pana Stanisława Bilińskiego, przedstawicieli mediów, 
kierowników jednostek organizacyjnych 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.  W  tym  momencie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  prosząc  
o wprowadzenie  do  porządku obrad  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  nieodpłatne 
nabycia  nieruchomości  (druk  nr  444).  Sprawa  dotyczy  przejęcia  gruntów  od  Agencji 
Nieruchomości  Rolnych  dla  spółdzielni  socjalnej  Picasso,  która  chciałaby  na  ten  teren 
przenieść  swoją  siedzibę  i  otworzyć  halę  do  produkcji  mebli.  Następnie  Przewodniczący 
Rady przystąpił  do głosowania  za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad  
( 13 głosów „ za ”) oraz przegłosowaniem porządku obrad. Porządek obrad, został przyjęty 
przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025 
(druk nr 442),
b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok (druk nr 443),
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości. (druk nr 444),

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Komunikaty.
7. Zakończenie sesji.
    



Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował,  aby Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodnicząca 
Rady – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „ za” ).

Ad.4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025  (druk  nr  442).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2014r.(druk nr 443). 
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. Po  wypowiedzi  Skarbnik  Gminy, 
Przewodniczący  Rady  zaprosił  Radnych  do  dyskusji  
w  sprawie  omawianych  projektów  uchwał.  Nikt  nie  zabrał  głosu,  więc  przystąpiono  
do głosowania. Projekt uchwały na druku nr 442 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014-2025,  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów (9 głosów „ za”, 4 głosy „ wstrzymujące się ”). 

b) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (druk nr 443),  został 
podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów (11 głosów „ za”, 2 głosy „ wstrzymujące 
się ”).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycia nieruchomości (druk nr  444), ponieważ projekt uchwały został wcześniej omówiony 
przez  Burmistrza  Byczyny,  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  przystąpiono  
do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na  nieodpłatne  nabycia  nieruchomości  (druk  nr  444),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  (13 głosów „  za ” ).

Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania

Na wstępie głos zabrał Pan Władysław Zawadzki Prezes Przedsiębiorstwa Rolnego KOST 
ROL  Sp.  z  o.o.  w  Kostowie,  który  oznajmił  iż  dowiedział  się,  że  dwa  tygodnie  temu  
w gazecie Kulisy Powiatu został przeprowadzony wywiad z Burmistrzem Byczyny, w którym 

to Burmistrz  stwierdził,  iż  Pan Władysław Zawadzki  wygania  strażaków z obiektu  OSP  
w  Kostowie,  mieszczącym  się  na  terenie  zakładu  KOST-ROL.  Ponadto  Pan  Zawadzki 
wyjaśnił,  że pracuje w straży już od 40 lat,  a sama straż w Kostowie funkcjonuje jeszcze 
dłużej i gmina nigdy nie ponosiła kosztów z tego tytułu – tylko w ostatnim roku zażyczył 
sobie,  aby Gmina płaciła  za prąd, który zużywają strażacy,  dodał także,  że jest  Prezesem 
Zarządu  Miejsko  –  Gminnego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Byczynie. 
Kontynuując swą wypowiedź, Pan Zawadzki przekazał, iż dowiedział się, że takie informacje 



na jego temat Burmistrz Byczyny uzyskał prawdopodobnie od Radnego - Krzysztofa Janki. 
Na  zakończenie  swojej  wypowiedzi  dodał  Pan  Zawadzki,  że  Ochotnicza  Straż  Pożarna  
w Kostowie funkcjonuje od 60 lat na terenie jego zakładu, a on sam uzyskał w maju tego roku 
złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Po wypowiedzi głos zabrał Burmistrz Byczyny, który 
potwierdził, że taką informacje uzyskał zarówno i od Prezesa straży OSP w Kostowie  i od 
Radnego  –  Krzysztofa  Janki,  który  przy  okazji  jest  również  członkiem  zarządu  OSP. 
Następnie Radny – Krzysztof Janki poinformował,  że była takowa sytuacja w poprzednim 
roku  podczas  przeglądów  straży  pożarnej  w  jednostce  OSP w  Kostowie  gdzie  usłyszał  
od Pana Władysława Zawadzkiego, iż będzie on rozmawiał z Burmistrzem Byczyny o dalszej 
przyszłości  straży.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  -  Krzysztof  Janki  przywołał  również 
sytuacje, gdy strażacy chcieli w obiekcie straży założyć system DSP, z czym zwrócili się  
do Pana Władysława Zawadzkiego dowiadując się, że nie mogą czynić żadnych remontów 
w budynku,  po uzyskaniu takiej  informacji  razem z Prezesem OSP Panem Antonim Olek 
udali się do Burmistrza Byczyny z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na budowę 
nowej  remizy.  Po  tej  wypowiedzi,  Pan  Władysław  Zawadzki  zapytał  radnego  –  Pana 
Krzysztofa  Janki,  czy  kiedykolwiek  z  jego  ust  padły  słowa  o  wyrzuceniu  strażaków 
ochotników  z  użytkowanego  dotychczas  przez  nich  garażu  stanowiącego  własność  firmy 
KOST-ROL. Pan Krzysztof Janki potwierdził, że słowa o wyrzuceniu nigdy w rozmowie z 
Panem Zawadzkim nie padły. Następnie głos zabrał radny – Pan Władysław Buła, który zadał 
pytanie  obecnemu  na  sesji  dziennikarzowi  Radia  Opole  –  Panu  Piotrowi  Wrona,  czy 
rozmawiał  zgodnie  z  obietnicą  dana  radnemu,  ze  Starostą  Kluczborskim Panem  Piotrem 
Pośpiechem w sprawie inwestycji – budowy chodnika we wsi Kochłowice. Pan Piotr Wrona 
nie udzielił odpowiedzi na pytanie. Kolejną z osób, która zabrała głos w wolnych wnioskach 
był  Burmistrz  Byczyny  –  Pan  Ryszard  Grüner.  Na  wstępie  wypowiedzi  Burmistrz 
poinformował radnych, że winien im jest  przekazania informacji  o działaniach Burmistrza 
Byczyny  w  zakresie  inwestycji  -  budowa  Byczyńskiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości 
w Polanowicach. I tak, Pan Ryszard Grüner poinformował, że w najbliższych dniach podpisze 
aneks do umowy z wykonawcą tej inwestycji przedłużający okres jej realizacji. Podpisanie 
aneksu  wiąże  się  z  umorzeniem  kar  umownych  za  nieterminowe  wykonanie  inwestycji. 
Niestety,  jak  powiedział  Burmistrz  Byczyny,  „nie  mamy  innego  wyjścia”.  Nowy  termin 
realizacji  inwestycji  wyznaczono  na  15  grudnia  2014  r.  i  Gmina  nie  ma  możliwości 
wyłonienia nowego wykonawcy. Na nie zrealizowanej inwestycji straciła by nie tylko gmina, 
która  na  to  zadanie  otrzymała  dotację  w  wysokości  2  mln  zł,  ale  także  Instytucja 
Zarządzająca-Urząd Marszałkowski, która musiałaby zwrócić niewykorzystane środki unijne 
do budżetu  Unii  Europejskiej.  Następnie  głos zabrał  Radny – Pan Jan Romańczyk,  który 
poprosił,  w imieniu  proboszcza  parafii  Rzymskokatolickiej  w Byczynie  księdza  Tadeusza 
Jaśkiewicza,  o  uprzątnięcie  gałęzi  pozostawionych,  po  przycince  drzew  na  cmentarzu 
parafialnym  przy  ul.  Poznańskiej  w  Byczynie.  Następnie  Radna  –  Pani  Iwona  Sobania, 
powróciła  do  wypowiedzi  Burmistrza  Byczyny  dot.  Byczyńskiego  Inkubatora 
Przedsiębiorczości  w  Polanowicach.  Pani  Sobania  i  zadała  pytanie  –  na  jakiej  podstawie 
i  dlaczego  zostały  umorzone  odsetki  wykonawcy  tej  inwestycji  ?  Burmistrz  Byczyny 
wyjaśnił, co następuje : wykonawca tej inwestycji miał termin jej realizacji do 10 marca br. 
W międzyczasie na jednej z sesji Rady Miejskiej w Byczynie została przekazana informacja 
o prowadzonych pracach w Polanowicach bez wymaganego pozwolenia budowlanego. Od 
powzięcia powyższej informacji wykonawca zszedł z palcu budowy i do tej pory nic przy tej 



inwestycji  się  nie  dzieje.  Burmistrz,  jako  inwestor  odmówił  podpisania  aneksu 
przedłużającego  termin  wykonania  inwestycji,  a  wykonawca  wystąpił  do  Prezesa  Urzędu 
Zamówień Publicznych o interpretację, czy podpisanie aneksu, w świetle przepisów ustawy – 
prawo  zamówień  publicznych  jest  możliwe.  Odpowiedź  UZP  była  pozytywna.  Inwestor 
zwrócił  się  również  do  kancelarii  prawnej  w  tej  sprawie  i  także  otrzymał  odpowiedź 
pozytywną,  tj.  o  możliwości  podpisania  aneksu.  Mając  na  uwadze  również  krótki  termin 
realizacji  inwestycji  Burmistrz  Byczyny  zdecydował  o  podpisaniu  aneksu  
z  jednoczesnym  poinformowaniem  Radnych  w  tej  kwestii.  Pan  Burmistrz  poinformował 
także,  że  nieprawdziwe  są  informacje  o  zapłaceniu  przez  Gminę  Byczyna  jakichkolwiek 
pieniędzy  związanych  z  realizacją  inwestycji  -  budowa  Byczyńskiego  Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Polanowicach. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  umowa  jest  tak  skonstruowana,  że  płatności  dla  wykonawcy  następują  
w dwóch etapach : etap I po złożeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, co jeszcze nie nastąpiło. Etap II, po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie budynków Inkubatora. W związku z czym Burmistrz Byczyny zdementował 
nieprawdziwe  informacje  na  temat  poniesienia  jakichkolwiek  wydatków  przez  gminę  na 
powyższą inwestycję. Naliczone kary dla wykonawcy wynoszą około 1,6 mln zł. Oczywiście 
Gmina Byczyna, jako inwestor może nie podpisać aneksu, ale nie jest pewnym, czy ściągnęła 
by z  wykonawcy kary umowne,  najprawdopodobniej  sprawa zakończyła  by się w sądzie. 
A na pewno nie otrzymałaby dofinansowania inwestycji w wysokości 2 mln zł ze środków 
unijnych.  Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  zadał  pytanie  Burmistrzowi,  co 
słychać  w  sprawie  budowy  świetlicy  w  Kostowie.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że 
w  związku  z  dużym  nagłośnieniem  przedmiotowej  sprawy ,  zainteresowani  wycofali  się 
z zawarcia ugody i stwierdzili, a  OSP Kostów może dochodzić swoich racji w sądzie. 

Ad. 6  Komunikaty.

Brak
  
Ad. 7  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  LI  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: Maciej Tomaszczyk 
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