
                                                        
                                                         Protokół Nr  LIII/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 28.08.2014
                                                       ( godz. 14 00 –  15 30  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia LIII 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,  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 13 Radnych, więc 
obrady są prawomocne. 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady poinformował,  że każdy z Radnych  otrzymał  porządek 
obrad. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, 
chce  wnieść  zmiany  do  porządku  obrad.  W  następstwie  Burmistrz  Byczyny  poprosił 
o uzupełnienie porządku obrad o kolejne dwa projekty uchwał w zakresie przyjęcia programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Gminy Byczyna na rok 2014 na druku nr 457 oraz przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji 
projektu pod nazwą  „ Nowoczesna  i skuteczna edukacja kluczem do sukcesu „ o numerze 
POKL.09.01.02-16-016/14  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz 
wniesienia  niepieniężnego  wkładu  własnego  na  druku  nr  458.  Następnie  Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  przegłosowania  uzupełnienia  porządku  obrad  o  kolejne  dwa  projekty 
uchwał zgłoszone przez Burmistrza Byczyny. Uzupełnienie porządek obrad, o kolejne dwa 
projekty uchwał zostało przegłosowane  przez Radnych  jednogłośnie ( 13 głosów „ za ”). 
Z kolei Radny – Adam Radom zaproponował uzupełnienie porządku obrad o kolejny projekt 
uchwały  na  druku  nr   459  w  sprawie  ustanowienia  honorowego  tytułu  „  Zasłużony  dla 
Byczyny  „.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –Adam  Radom  stwierdził,  że  złożenie 
przedmiotowego projektu chwały na druku nr 459 jest skutkiem bardzo negatywnej postawy 
Komisji  Heraldycznej  w stosunku do wszelkich  działań  podejmowanych  w tym zakresie. 
Następnie  Radny –Adam Radom stwierdził,  że  tak  w  sumie  to  nie  jest  ważny fakt,  czy 
powyższe  rozwiązanie  zatwierdzi   przedmiotowa  komisja,  ale  najważniejsze  w  tym 
wszystkim  jest,  uhonorowania  osób  zasługujących  na  powyższe  wyróżnienie.   Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania uzupełnienia porządku obrad o kolejny 
projekt uchwały zgłoszony przez Radnego – Adama Radoma. Uzupełnienie porządku obrad, 
o  kolejny  projekt  uchwały  na  druku  nr  459  został  przegłosowany   przez  Radnych 
jednogłośnie  (  13  głosów  „  za  ”).  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  nowego  porządku  obrad  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami. 
Nowy porządek obrad został przegłosowany 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 protokołów z L, LI, LII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ),
          b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ),
          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 452 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  453 ),
          e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454), 
          f) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
              nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
              roku szkolnego ( druk nr 455 ), 
          g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 456 ). 
     7. Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej. 
     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     9. Wolne wnioski i zapytania.
   10. Komunikaty.
   11. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

     1.  Otwarcie sesji.
     2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z L, LI, LII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ),
          b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ),
          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 452 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  453 ),
          e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454), 
           f)  określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
               nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
             roku szkolnego ( druk nr 455 ), 
          g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 456 ),
          h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 



              bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014. ( druk nr 457 ),
          i)  przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą  „ Nowoczesna     
                i skuteczna edukacja kluczem do sukcesu „ o numerze POKL.09.01.02-16-016/14 
             współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
             Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wniesienia    
             niepieniężnego wkładu własnego ( druk nr 458 ),
          j) ustanowienia honorowego tytułu „ Zasłużony dla Byczyny „ ( druk nr 459). 
     7. Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej. 
     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  (  13 
głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z L, LI, LII  sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z L, LI, LII  sesji Rady Miejskiej 
bez uprzedniego czytania. Protokoły z L, LI,LII  sesji były dostępne w Biurze Rady oraz były 
wyłożone  przed  sesją.  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do 
protokołów. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił 
do przegłosowania protokołów z L, LI, LII  sesji. Protokoły  z L, LI, LII sesji został  przyjęte 
przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Robert  Świerczek  i  zadał  pytanie,  czy  w  związku 
z  prowadzonymi  pracami  archeologicznymi  na  terenie  miasta,  planowana  jest  wystawa 
przedmiotowych wykopalisk. Z kolei Radny – Władysław Buła zadał pytanie, czy został już 
zatwierdzony  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Kluczborku  plan  zarurowania  rowu  we  wsi 
Kochłowice. Następnie Radny – Władysław Buła zadał kolejne pytanie, czy planowana jest 
budowa orlika we wsi Biskupice.  Na koniec Radna –Iwona Sobania zadała pytanie,  kiedy 
droga gminna we wsi  Nasale,  tuż obok sklepu w stronę lasu będzie  fizycznie  wykonana. 
Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, ile osób z naszego terenu skorzystało z wypłaty 
świadczenia tzw. becikowego. 

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ). 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 uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  (  druk 
nr 450 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów „  za ” ).

b)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia 
pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ) .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 ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 
451 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów „  za ” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025  (druk  nr  452  ).  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 453 ). 
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.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania 
przypomniała zebranym wypowiedź  sołtysa wsi Janówka  - Pana Antoniego Olek  w sprawie 
zlecenia  dokumentacji  projektowej  i  w następstwie  budowy sali  gimnastycznej  przy  PSP 
Kostów.  Kontynuując  wypowiedz  Radna  -  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  po  głębszym 
namyśle  stwierdziła,  że  budowa  ww.  obiektu  jest  bezzasadna,  ponieważ  nas  na  kolejną 
inwestycję na kredyt, po prostu  nie stać. Kontynuując wypowiedź stwierdziła również , że 
środki  które  zostały  wypracowane  w wyniku  zmiany  formy  organizacyjnej  PSP  Kostów, 
zostały już zwrócone z nawiązką, chociażby w postaci budowy świetlic wiejskich  w Janówce 
i Kostowie.  Kończąc wypowiedz Radna –Iwona Sobania stwierdziła,  że priorytetem nadal 
winien być remont hali sportowej przy byczyńskim gimnazjum. W przypadku pomyślnego 
zakończenia ww. przedsięwzięcia, można by było zastanowić się nad realizacją ww. zadania. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania omawianego projektu uchwały 
na druku nr 452.     
                                                                                                                                          
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  452  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 10 głosów „ za”, 1 głos „ wstrzymujący się, 2 głosy „ przeciw ”).

d)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 453 ).  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  453  ),  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „ za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).

e)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454).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  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
( druk nr 454),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów „  za ” ).

f)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan 
zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku  szkolnego  (  druk  nr  455  ).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 określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego ( druk nr 455 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 13 głosów „  za ” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Byczyny  na  wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  456  ).  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 Byczyny na 
wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk nr  456 ),  został  podjęty przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 13 głosów „  za ” ).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna na rok 2014. ( druk nr 457 ).  Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie,  do 
kogo mianowicie mieszkańcy g. Byczyna mają zgłaszać bezdomne zwierzęta. W odpowiedzi 
Sekretarz  Gminy odpowiedział,  że  oczywiście  do gminy,  ale  chodzi  tu  tylko  i  wyłącznie 
o  zwierzęta  gospodarskie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna na rok 2014. ( druk nr 457 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów 
„  za ” ).
 
i ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna 
do realizacji projektu pod nazwą  „ Nowoczesna  i skuteczna edukacja kluczem do sukcesu 
„  o  numerze  POKL.09.01.02-16-016/14  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
oraz wniesienia niepieniężnego wkładu własnego ( druk nr 458 ).Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą 
„ Nowoczesna i skuteczna edukacja kluczem do sukcesu „ o numerze POKL.09.01.02-16-
016/14 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego  z  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz  wniesienia  niepieniężnego 
wkładu własnego ( druk nr 458 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów 
„  za ” ).



j)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie ustanowienia  honorowego 
tytułu „ Zasłużony dla Byczyny „ ( druk nr 459).Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Zdzisław 
Comporek  i  stwierdził,  że  w  przypadku  pomyślnego  uchwalenia  przedmiotowej  uchwały 
należy  zwrócić   baczną  uwagę  na  późniejsze  rozdawnictwo,  tak  zaszczytnego  tytułu  jak 
„  Zasłużony  dla  Byczyny”.  Kontynuując  wypowiedz  Pan  Zdzisław  Comporek  uczulił 
zebranych na powyższe stwierdzenie i ewentualne skutki takich rozwiązań. Na koniec Pan 
Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  naprawdę  niewiele  osób  zasługuje  na  taki  tytuł, 
w ostatnim czasie  tylko dwie osoby  zasłużyły na tak zaszczytny  tytuł tj. Pan Paweł Skupin 
i  Pan Zbigniew Biliński. W odpowiedzi Radny – Adam Radom stwierdził, że ma podobne 
zdanie jak poprzednik  i  na pewno tak zaszczytny tytuł  nie  będzie  rozdawany lekką ręką. 
Na koniec Radny – Adam Radom myśląc o przyznawaniu przedmiotowego tytułu miał na 
myśli osoby, które w jakiś sposób osiągnęły sukces np. sportowy lub naukowy i w sposób 
znaczący rozsławiły nasze miasto.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 
przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 459. 

Projekt  uchwały  w sprawie ustanowienia  honorowego tytułu  „  Zasłużony dla  Byczyny  „ 
( druk nr 459) , został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów „  za ” ).

Ad. 7. Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej. 
  
Na wstępie Radny – Adam Radom zadał pytanie,  czy przychody i rozchody bilansują się 
w kwestii tzw. podatku śmieciowego. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. Radna – Jolanta 
Rudziewicz zadała pytanie, czy mieszkańcy rzetelnie wypełniają deklarację w sprawie tzw. 
podatku  śmieciowego.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  na  bieżąco 
przeprowadzane  są  kontrole  w  tym  zakresie.  W przypadku  stwierdzenia  niezgodności  ze 
stanem rzeczywistym,  automatem wydawana jest  decyzja administracyjna w tym zakresie. 
Z  kolei  Przewodniczący  Rady  wyraził  zaniepokojenie  dość  znaczną  ilością  gospodarstw 
domowych,  które  nie  opłacają  należnego  tzw.  podatku  śmieciowego.  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  odsetek gospodarstw nie  jest  tak duży i  na razie  nie  powodu do niepokoju 
w tym zakresie. 

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

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  znalezione  eksponaty  podczas 
prowadzonych  prac  archeologicznych  można  będzie  jedynie  wypożyczyć  i  zorganizować 
wystawę.  W  grę  wchodzi  jedynie  wypożyczenie,  ponieważ  znalezione  eksponaty  są 
własnością  Skarbu Państwa.  W sprawie  zarurowania  rowu we wsi  Kochłowice  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowa inwestycja  oczekuje  w chwili  obecnej  na  stosowne 
pozwolenie  budowlane.  W kwestii  budowy Orlika  we  wsi  Biskupice  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  o  powyższym   przedsięwzięciu  będziemy  mogli  ewentualnie  porozmawiać 
w nie długim czasie tj. w momencie konstruowania budżetu gminy na 2015r. Na zapytanie  
dot. budowy drogi we wsi Nasale Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w powyższej kwestii 
bardzo  znacznie  zmieniły  się  zasady  dofinansowywania  z  zewnątrz  i  w  tym  przypadku 
wymagana jest zwłoka, na bardziej korzystny moment, podobnie ma się sytuacja w innych 



sołectwach  w  tym  zakresie.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Joanna  Myślińska  –  Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie i zakomunikowała zebranym, że do końca czerwca 
br. wypłacono 36 świadczeń tzw. becikowych. 
    
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Na  wstępie  głos  zabrała  Radna  –  Róża  Kaniewska  i  zadała  pytanie,  w  jakim  terminie 
zrealizowana  będzie  kanalizacja  deszczowa  we  wsi  Roszkowice.  Powyższe  zapytanie 
podyktowane  jest  późniejszym  zarurowaniem  rowu  i  wykonaniem  chodnika. 
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  powyższej  kwestii  złożony  został 
stosowny  wniosek   do   Zarządu  Dróg  Wojewódzkich   w  Opolu  i  w  chwili  obecnej 
oczekujemy  na  odpowiedź  w  tym  zakresie.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  przypomniał 
zebranym sołtysom, o terminowym zaplanowaniu funduszu sołeckiego na 2015r. tj. do końca 
września  br.  Z  kolei  sołtys  wsi  Janówka  –  Pan  Antoni  Olek  ustosunkowując  się  do 
wypowiedzi Radnej –Iwony Sobani stwierdził,   że kompleks świetlicowy we wsi Janówka 
powstał  pięć  lat  temu,  a  restrukturyzacja  PSP  Kostów  miała  miejsce  trzy  lata  temu. 
Kontynuując wypowiedź  sołtys wsi Janówka – Pan Antoni Olek przypomniał wcześniejsze 
fakty  dot.  sprzedaży  szkoły  podstawowej  i  domu  nauczyciela  we  wsi  Janówka. 
Z ww. sprzedaży sołectwo Janówka nie uzyskało ani grosza, wszystkie środki trafiły do kasy 
urzędu. Na koniec sołtys wsi Janówka – Pan Antoni Olek zaprosił wszystkich zebranych na 
gminne dożynki, które odbędą w dniu 31.08.2014r. we wsi Janówka. Następnie głos zabrała 
Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że jest jak najbardziej za budową sali gimnastycznej 
przy PSP Kostów, ale jednocześnie zadała pytanie,  dlaczego na kredyt.  Zadłużenie gminy 
w chwili  obecnej  jest  dość  znaczne  i  należałoby  się  zastanowić  nad  tym  zagadnieniem. 
Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Comporek i stwierdził,  że z byczyńskiego targowiska 
zniknął stojak na rowery. Przedmiotowy stojak jest tam niezbędny i tak nawiasem mówiąc 
przydałby się jeszcze jeden stojak na ww. terenie.  Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław 
Comporek stwierdził, że z cmentarza żołnierzy radzieckich zginęła połowa bramy, ponadto 
został  w bardzo poważny sposób sprofanowany. Następnie Pan Zdzisław Comporek zadał 
kolejne pytanie, dlaczego dwie ostatnie sesje tj. LI, LII zostały w jakiś tam sposób utajnione. 
Kontynuując wypowiedź  Pan Zdzisław Comporek zadał kolejne pytanie, dlaczego repatrianci 
nie  są  otaczani  należytą  pomocą  prawną  w  zakresie  załatwiania  wszelkiego  rodzaju 
formalności.   Powodem  takiego  stwierdzenia,  była  bardzo  duża  nieporadność  pewnego 
małżeństwa podczas zapisywania dzieci do szkoły. Operatywność sekretarki w PSP Byczyna 
w tym zakresie  była bardzo krzepiąca,  krok po kroku wytłumaczyła  jakie wymogi  należy 
spełnić i jakich formalności dopełnić w przedmiotowej sprawie. W tym momencie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że Pan Zdzisław Comporek odrobinę przesadza z tym profesjonalizmem 
ze strony sekretarki  w PSP Byczyna,  Pani  sekretarka  po prostu dobrze  wywiązała  się  ze 
swoich zawodowych obowiązków. Z kolei   Pan Zdzisław Comporek stwierdził,  że  mimo 
wszystko  repatrianci  winni  być  otoczeni  większą  ochroną,  bądźmy  do  końca  gościnni. 
Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław Comporek nawiązał do artykułu, który ukazał się nie 
dawno  na  łamach  Nowej  Trybuny  Opolskiej  dot.  realizowanej  obecnie  inwestycji  na 
byczyńskim  rynku i kosztów z tym związanych. I tak, remont sieci wodno – kanalizacyjnej – 
567.000,00 zł,  odwoź ziemi i gruzu – 77.000,00 zł, targowisko  i elementy małej architektury 
–  724.000,00  zł,  przebudowa  niecki  przy  ratuszu  na  rzecz  targowiska  –  61.000,00  zł, 
przyłącza energetyczne na rzecz targowiska – 272.000,00 zł, co daje łączną kwotę w wys. 



1.058.000,00  zł.  Z  kolei  gmina  otrzymała  dofinansowanie  w  wys.  772.000,00  zł.,  czyli 
różnica wynosi  ok. 300 tys.zł. Następnie Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, czy warto 
było przeznaczyć kwotę w wys. 300 tys.zł na przekształcenie rynku w plac targowy, czego 
większość społeczeństwa nie akceptuje.  Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław Comporek 
przypomniał  jakie  na tej  sali  toczyły  się  dyskusje  w przedmiotowej  sprawie.  Mianowicie, 
wariant  który  zakładał  wymianę  instalacji  wod.  –  kanalizacyjnej  i  nawierzchni  na  rynku 
włącznie z parkingiem przy ul.Wolności zamknął by się kwotą 1.512.000,00 zł.  Powyższe 
rozwiązanie  było  bardziej  zasadne  i  na  pewno  bardziej  poprawne  pod  względem 
gospodarności. Dużo kontrowersji budzi  realizacja fontanny, bagatela za kwotę – 852.000,00 
zł.  Kończąc wypowiedź w przedmiotowej  sprawie Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, 
dlaczego u nas wszystko wykonuje się tak drogo. Powodem powyższego zapytania, jest fakt 
wykonania  dużo  większej  fontanny  w  Kluczborku  za  kwotę  500  tys.  zł.  Następnie  Pan 
Zdzisław Comporek zwrócił  uwagę na zaniedbaną salę obrad Rady.  Mianowicie,  ozdobna 
palma  praktycznie  usycha,  w oknach  wywieszone  są  podniszczone  i  nie  wyprane  firany, 
a  w oknach odpada tynk.  Czy coś  z  tym zakresie  nie  można zrobić,  oczywiście  na plus. 
Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  ustosunkował  się  do  rzekomej  kwestii 
utajnionych  posiedzeń  Rady.  Mianowicie,  każdorazowo  ogłoszenie  o  planowanym 
posiedzeniu  Rady wywieszane  było  w tut.  urzędzie  na  tablicy  ogłoszeń,  oraz  za  każdym 
razem umieszczane było na  stronie internetowej tut. urzędu. Ponadto protokoły z posiedzenia 
Rady  są  jawne  i  każdy  ma  prawo  wglądu  do  ww.  dokumentu.  Z  kolei  Pan  Zdzisław 
Comporek  stwierdził,  że  o  poprzednich  dwóch  posiedzenia  Rady  nie  był  powiadomiony. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził,  że wg. wypowiedzi poprzednika,  należałoby 
każdemu  mieszkańcowi  wysłać  pisemne  powiadomienie.  W  odpowiedzi  Pan  Zdzisław 
Comporek stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby, ale można by tą kwestie inaczej rozwiązać. 
Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie ma pojęcia, kto zabrał stojak na rowery, jak 
również bramę z pomnika żołnierzy radzieckich.  Oczywiście zorientuje się w powyższych 
kwestiach  i  podejmie  odpowiednie  kroki  w zakresie  przywrócenia  do  stanu pierwotnego. 
Odnośnie  realizowanej  obecnie  inwestycji  na  byczyńskim  rynku  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że ww. inwestycja  wywołuje mieszane uczucia,  ale są i tacy którym powyższe 
przedsięwzięcie  bardzo  się  podoba  włącznie  z  jego  osobą.  Następnie  Sekretarz  Gminy 
ustosunkował się w kwestii  pomocy prawnej repatriantom. I tak, Sekretarz Gminy stwierdził, 
że nie jest mu za przykro, z powodu wyrażenia takiej, a nie innej opinii na powyższy temat . 
Mianowicie,  przybywający  repatrianci  są  otoczeni  opieką  pod  każdym  względem. 
Stwierdzenia  Pana  Zdzisława  Comporka,  są  bardziej  krzywdzące  w  stosunku  do  osób 
bezpośrednio  zaangażowanych  w powyższe  przedsięwzięcie.  Następnie  Sekretarz   Gminy 
stwierdził,  że  przybywający repatrianci  są  bardzo dobrze  zorientowani  w obowiązujących 
realiach  i  nie  jednokrotnie  mają  również  rodziny w naszym kraju.  Ponadto prawie  każdy 
z repatriantów ma dostęp do internetu, co na pewno usprawnia poruszanie się w zawiłościach 
prawnych  naszego  państwa.  Następnie  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  być  może  pewne 
frustracje występują u repatriantów z powodu zderzenia się  z rzeczywistością, może inaczej 
sobie to wyobrażali,  albo mieli  inne oczekiwania.  Być może są rozgoryczeni  niezbędnym 
czasem potrzebnym na załatwienie wszelkich formalności  urzędowych do zalegalizowania 
pobytu.  Następnie  Sekretarz  Gminy stwierdził,  że  na  sali  obecny jest  również  sołtys  wsi 
Polanowice – Pan Piotr Nita, który każdorazowo wita przybyłych repatriantów staropolskim 
zwyczajem   tj.  chlebem  i  solą,  nie  jednokrotnie  kosztem  wolnego  czasu  i  nawału 



obowiązków.  Ponadto,  każdemu  z  repatriantów  pomagamy  w  znalezieniu  zatrudnienia. 
Powyższa  pomoc  polega  na  skontaktowaniu  byczyńskich  pracodawców  z  repatriantami  . 
Następnie  wypowiedź na powyższy temat Sekretarz  Gminy dodał,  że ponad programowo 
udzielana jest im pomoc  w zakresie zapewnienia  podstawowej opieki medycznej włącznie 
z regulowaniem odpłatności za powyższe usługi.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz Gminy 
stwierdził,  że  repatrianci  do  momentu  uzyskania  karty  pobytu,  nie  są  w  żaden  sposób 
ubezpieczeni,  stąd  potrzeba  opłatności  za  podstawowe  usługi   medyczne.  Kończąc 
wypowiedź  w  ww. sprawie Sekretarz  Gminy zadał pytanie, skąd Pan Zdzisław Comporek 
ma takie informacje, bo  do tut. urzędu w żaden sposób, nie dotarły informacje o rzekomym 
zaniedbywaniu  repatriantów.  Na  koniec  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  Pan  Zdzisław 
Comporek wypowiadając publicznie takie rzeczy, w sposób  bolesny krzywdzi grupę ludzi 
bezpośrednio zaangażowanych w przedmiotowy proces . Następnie głos zabrała Pani Wioletta 
Kardas i w imieniu nieobecnej koleżanki tj. Pani Ewy Śledzkiej przedstawiła kilka faktów. 
I  tak,  Pani  Ewa  Śledzka  z  ramienia  urzędu  ma  przedmiotowe  zagadnienie  w  zakresie 
obowiązków  służbowych.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  że 
pomaga  również  Pani  Ewie  Śledzkiej  w   załatwianiu  wszelkich  spraw  związanych 
z  repatriantami.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  ze  podczas 
załatwiania  wszelkich  formalności  nie  zauważyła  objawów  niechęci  z  czyjeś  strony. 
Wszędzie  panuje  ogólne  zrozumienie  tematu  i  potrzeb  przesiedleńców.  Następnie  Pani 
Wioletta Kardas podobnie jak Sekretarz Gminy stwierdziła, że wszyscy repatrianci są bardzo 
dobrze  zorientowani  w obowiązujących  realiach  np.  jakie  szkoły są najlepsze  na  naszym 
ternie, jakie dokumenty są niezbędne celem zalegalizowania pobytu, z jakiej pomocy mogą 
korzystać  ze  strony gminy,  jakie  świadczenia  im przysługują  itp.  Wszyscy repatrianci  na 
dzień dzisiejszy, są już zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i mają 
status osób bezrobotnych,  czego osobiście dopilnowała Pani Ewa Śledzka.  Następnie Pani 
Wioletta  Kardas zakomunikowała,  że wspólnie z Panią Ewą Śledzką obwiozła wszystkich 
zainteresowanych  repatriantów  po  specjalistycznych  poradniach  medycznych.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady po wysłuchanie wyjaśnień Sekretarza Gminy i Pani Wioletty Kardas 
stwierdził,  że wszelkie niedomówienia na powyższy temat zostały wyjaśnione i w imieniu 
Rady podziękował,  za  tak  duże  zaangażowanie  osób biorących  udział  w przedmiotowym 
przedsięwzięciu. Następnie Pan Zdzisław Comporek  dodał, że wcześniej przedstawione fakty 
były zasygnalizowane przez samych zainteresowanych. Kończąc wypowiedź Pan Zdzisław 
Comprek stwierdził, że może                      i dobrze, że powyższa tematyka została poruszona,  
ponieważ  przy  okazji  można  było  pewne  kwestie  wyjaśnić  i  w  jakiś  tam  sposób 
doprecyzować.                         

Ad. 10  Komunikaty.

Na wstępie Sekretarz Gminy poprosił o pozostanie po odbytej sesji na sali obrad wszystkich 
sołtysów, celem omówienia spraw związanych z wyborami samorządowymi.  

           



Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  LIII  sesji.  Na  tym  protokół  zakończono 
i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie CD 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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