
                                                        
                                                         Protokół Nr  LIV/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 25.09.2014
                                                       ( godz. 14 00 –  15 45  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia LIV 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,  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. 

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 trzy projekty uchwał tj. na druku nr 472 w sprawie 
uchylenia uchwały,  na druku nr 473 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Kubary 
na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, na druku nr 474 w sprawie zmiany 
siedziby  obwodowej  komisji  wyborczej.  Uzupełnienie  porządek  obrad,  o  kolejne  trzy 
projekty uchwał zostało przegłosowane  przez Radnych  jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). 
Na  koniec  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad 
z wcześniej przegłosowanymi zmianami. Nowy porządek obrad został przegłosowany przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad.
 4.  Przyjęcie protokołów z LIII sesji.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Prezentacja działalności BIGS-u ( multimedialna ).

      7. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr  460),
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 461 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  462 ),
          e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 463 ), 
          f) zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia 



              Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu 
              usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych 
              z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
              w roku 2014. ( druk nr 464 ), 
           g) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 465 ),
           h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 466 ),
           i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego
               części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice ( druk nr 467), 
           j)  zmiany uchwały ( druk nr 468),
           k)  zmiany uchwały ( druk nr 469),
             l)   stanowienia o kierunku działania Burmistrza Byczyny w procedurze uchwalania 
                budżetu gminy na rok 2015 ( druk nr 470 ),
           m) zmiany uchwały ( druk nr 471 ). 
     8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. 
     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 protokołów z LIII sesji.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Prezentacja działalności BIGS-u ( multimedialna ).

      7. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr  460),
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr 461 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  462 ),
          e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
              gruntowej ( druk nr 463 ), 
          f) zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia 
              Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu 
              usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych 
              z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
              w roku 2014. ( druk nr 464 ), 
           g) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 465 ),
           h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 466 ),
           i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
               przestrzennego
               części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice ( druk nr 467), 



           j)  zmiany uchwały ( druk nr 468),
           k)  zmiany uchwały ( druk nr 469),
             l)   stanowienia o kierunku działania Burmistrza Byczyny w procedurze uchwalania 
                budżetu gminy na rok 2015 ( druk nr 470 ),
           m) zmiany uchwały ( druk nr 471 ),
           n) w sprawie uchylenia uchwały ( druk nr 472 ),
           o) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Kubary na Dyrektora Ośrodka
               Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 473 ),
           p) w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej ( druk nr 474 ).
     8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. 
     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  została  Wiceprzewodnicząca 
Rady – Iwona Sobania. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z LIII  sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  głos  zabrał  Radna  –  Róża  Kaniewska  i  poprosiła  o  wystosowanie  pisma  do 
Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Kluczborku  w  sprawie  ewentualnego 
uwzględnienia  wjazdu  –  przejazdu  autobusów  przez  teren  wsi  Borek.  Powyższa  prośba 
podyktowana jest troską  o osoby starsze, które niejednokrotnie są schorowane i powyższe 
rozwiązanie  w  znacznym  stopniu  poprawiłoby  im  komfort  życiowy  i  normalne 
funkcjonowanie.  Następnie  Radna – Róża Kaniewska zadała  kolejne pytanie,  czy w jakiś 
sposób wyjaśniła się sprawa nowego właściciela pałacu we wsi Roszkowice, a co się z tym 
wiąże kwestia ewentualnych remontów na tym obiekcie.  Z kolei  Radny -  Leszek Śnieżek 
zakomunikował  zebranym,  że  podczas  remontu  przejazdu  kolejowego  we  wsi  Biskupice 
i  objazdu  przez  wieś  Paruszowice,  droga  przebiegająca  przez  ww.  wieś  uległa  bardzo 
znaczącej  dewastacji  i  zniszczeniu,  w  związku  z  powyższym,  czy  w  najbliższym  czasie 
przewidziany  jest  remont  tej  drogi.  Następnie  Radny  –Leszek  Śnieżek  zaproponował 
zorganizowanie  drugiego przystanku  we wsi  Paruszowice   dot.  dowozu dzieci  szkolnych. 
Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  zapytanie  dot.  remontu   byczyńskich  murów 
obronnych  .  I  tak,  czy prawdą jest,  jakoby materiały  i  zakres  wykonanych  prac,  nie  jest 



zgodny  z  zatwierdzoną  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  Na  koniec 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, w jakim terminie zostanie wykonana siec wodociągowa 
na osiedle domków jednorodzinnych przy ul.Nasalskiej. 

Ad.6 Prezentacja działalności BIGS-u ( multimedialna ).

Na wstępie głos zabrał Pan Jakub Goliński – Kierownik Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki 
Społecznej  w  Byczynie  i  pokrótce  dokonał  przedmiotowej  prezentacji  w  zakresie 
zrealizowanych przedsięwzięć. Reasumując przedmiotową prezentację Radni Rady Miejskiej 
w Byczynie zgodnie stwierdzili,  że działalność BIGS-u jest nader potrzebna, chociażby ze 
względu  na  tworzenie  nowych  miejsc  pracy  i  pozyskiwanie  tak  znacznych  środków 
zewnętrznych.  Na  koniec  Pan  Jakub  Goliński  –  Kierownik  Byczyńskiego  Inkubatora 
Gospodarki Społecznej w Byczynie zakomunikował zebranym, że  BIGS w okresie swojej 
działalności pozyskał ogólnie kwotę 7 mln.700 tys. zł. 

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr  460 ). 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 460 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025  (druk  nr  461  ).  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 462 ). 
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  Przewodniczący  Rady  zadał 
pytanie,  z  jakiego  tytułu  wypłacane  będzie  odszkodowanie  wykazane  w   dziale  oświata 
i  wychowanie.  W odpowiedzi Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że jest  to należna odprawa 
jednego z nauczycieli z PSP Biskupice. Powyższa suma wynika z ugody sądowej zawartej, ze 
zwolnionym nauczycielem.     
                                                                                                                                          
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  461  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 10 głosów „ za”, 5 głosów „ wstrzymujących się ”).

d)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 462 ).  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  462  ),  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 13 głosów „ za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).



e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Byczyny  na  wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  463  ).  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  463 ),  został  podjęty przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały 
Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze 
środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna 
przy  udziale  funduszy  uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014. ( druk nr 464 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Burmistrz  Byczyny 
dopowiedział, że 100% dofinansowanie przedmiotowego zadania będzie miało miejsce tylko 
w 2014r.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu 
uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014r. 
w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  dofinansowania  ze  środków budżetu  Gminy  Byczyna 
zadań  z  zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  Gminy  Byczyna  przy  udziale  funduszy 
uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
w roku 2014. ( druk nr 464 ),został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne  zbycie nieruchomości ( druk nr 465 ).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 nieodpłatne zbycie nieruchomości ( druk nr 465 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 466 ).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 nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 466 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  miejscowości  Byczyna, 
Biskupice  i  Paruszowice  (  druk  nr  467)  .  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Burmistrz Byczyny dopowiedział, że na 
ww. terenie planowany jest zjazd ślimakowy z trasy S-11. Z kolei Radny – Władysław Buła 
zadał  pytanie,  czy nie warto by było  zablokować również teren pod ciąg pieszo -  jezdny 
o przebiegu Biskupice –Byczyna. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższe 
przedsięwzięcie  będzie możliwe w realizacji  w przyszłym roku, chociażby ze względu na 
zabezpieczenie środków na prace geodezyjne w tym zakresie.   Następnie Przewodniczący 



Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice ( druk nr 467), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów „  za ” ).

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały ( druk nr 468). 
Kontynuując  wypowiedz  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  skoro  zmianie  ulega 
częstotliwość odbioru śmieci,  to zmianie winna również ulec odpłatność za przedmiotowe 
usługi.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  zmniejszeniu   ulega  jedynie 
częstotliwość wywozu szkła, ale równocześnie zwiększamy częstotliwość wywozu odpadów 
zmieszanych z terenów wiejskich. Następnie Przewodniczący Rady zadał kolejne pytanie, czy 
z ramienia urzędu czynione są kontrole w zakresie ewentualnego przywozu śmieci z gmin 
ościennych.  W odpowiedzi  Z-ca Burmistrza stwierdziła,  że powyższe przedsięwzięcie  jest 
bardzo trudne w realizacji  i  praktycznie nigdy nie będziemy mieć 100% pewności w tym 
zakresie.  Kończąc  wypowiedź  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  ilość  wywożonych  śmieci 
monitorowana  jest  na  podstawie  zestawień  i  sprawozdań  sporządzanych  przez  podmiot 
wykonywujący  dane  usługi.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 468), 
został  podjęty przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  12 głosów „  za  ”,  3  głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

k) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( w spawie 
odbioru odpadów komunalnych, druk nr 469).  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 469), został podjęty przez Radnych zwykłą 
większością głosów  ( 10 głosów „  za ”, 4 głosy „ wstrzymujące się ”, 1 głos „ przeciw ” ).

l)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie stanowienia  o  kierunku 
działania Burmistrza Byczyny w procedurze uchwalania budżetu gminy na rok  2015 ( druk 
nr  470  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego 
projektu  uchwały.  Jako  pierwszy  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  stwierdził,  że 
przedmiotowy  fundusz  nie  będzie  większy  w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca,  jak 
w przypadku funduszu sołeckiego.  Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  brak  takowego  funduszu  spowodował  brak  zainteresowania  mieszkańców  Byczyny 
lokalnymi inicjatywami.  Wcielenie przedmiotowego funduszu w życie,  spowoduje większe 
zainteresowanie lokalnej społeczności sprawami bieżącymi. Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie 
stanowienia   o  kierunku działania  Burmistrza  Byczyny w procedurze  uchwalania  budżetu 
gminy na rok 2015 ( druk nr 470 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 13 głosów „  za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ).
 

m) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( w sprawie 
przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego,  druk 



nr  471  ).  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 471 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 13 głosów „  za ”, 
2 głosy „ wstrzymujące się ” ).

Przed  zaopiniowaniem  kolejnego  projektu  uchwały  na  druku  nr  472  salę  obrad  opuściła 
Radna  –  Jolanta  Rudziewicz,  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada 
obradowała w 14 – osobowym składzie. 

n) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały 
(  w  sprawie  przyznania  tytułu  „  Zasłużony  dla  Byczyny,  druk  nr  472  )  .Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Jako 
pierwszy głos zabrał  Radny – Adam Radom i stwierdził, że nie bardzo rozumie stanowiska 
nadzoru  prawnego  w powyższej  kwestii,  ponieważ  w  zakwestionowanej  uchwale  nie  ma 
mowy  o  honorowej  odznace.  Zakwestionowana  uchwała  nie  nosi  znamion  prawa 
miejscowego, chociażby z powodu pominięcia ustawy o odznakach  i mundurach. Kończąc 
wypowiedz  Radny  –  Adam  Radom  stwierdził,  że  mimo  wszystko  jest  za  podjęciem 
omawianego projektu uchwały.  Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały.  Projekt  uchwały w sprawie w sprawie uchylenia  uchwały 
( druk nr 472 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 12 głosów „  za 
” , 2 głosy „ wstrzymujące się ” ).
                                                                                                                                  
o) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  w sprawie rozpatrzenia skargi 
Pana Kazimierza Kubary na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 
473 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Z  kolei  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  w  Byczynie  w  imieniu  Komisji 
Rewizyjnej  stwierdził,  że  przedmiotowa  skarga  uznana  została  za  bezzasadną.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  Pana  Kazimierza  Kubary  na  Dyrektora  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 473 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 14 głosów „  za ).

p) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej 
komisji  wyborczej  (  druk nr  474 ).  Następnie  Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Sekretarz Gminy  stwierdził,  że podczas ostatnich 
wyborów  dwie  siedziby  lokali  wyborczych  sprawiły  dość  poważne  problemy  w zakresie 
przesyłania  danych informatycznie.  Mianowicie,  siedzibą lokalu wyborczego w Proślicach 
był  budynek  byłego  baru  obecnie  świetlicy  wiejskiej.  Ponadto  budynek  nie  posiada 
sprawnego  ogrzewania  i  stabilnej  linii  energetycznej.  Mając  na  uwadze  poprawność 
przeprowadzenia nadchodzących wyborów zmianie ulega siedziba lokalu wyborczego ze wsi 
Proślice  na  wieś  Polanowice  .  Z  kolei  lokal  położony  w   świetlicy  wiejskiej  we  wsi 
Polanowice  spełnia  wszelkie  wymogi  w tym zakresie  tj.  posiada  ogrzewanie  i  dostęp  do 
internetu. Na koniec Sekretarz Gminy podał jaką liczbę mieszkańców będzie obsługiwać w/w 
lokal wyborczy. I tak, wieś Polanowice – 523 osoby, Proślice – 380 osób, Jakubowice – 262 



osoby.  Z kolei  Radny – Robert  Świerczek zadał  pytanie,  czy przedmiotowego lokalu  nie 
można by było przenieść do wsi Jakubowice, w ww. wsi podobnie jak w Polanowicach są ku 
temu stosowne warunki.  W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że  takie rozwiązanie 
jest  raczej  niemożliwe,  ponieważ  przeczy  temu  wcześniej  przedstawiona  liczba  ludności 
w  poszczególnych  miejscowościach.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  dodał,  że  na  czas 
wyborów  planowany  jest  dowóz  wyborców  z  poszczególnych  miejscowości  do  lokalu 
wyborczego we wsi Polanowice. Z kolei Radny – Robert Świerczek zadał pytanie skierowane 
do  sołtysa  wsi  Jakubowice  –  Pana  Jerzego  Pluty,  co  o  takim  rozwiązaniu  sądzi  lokalna 
społeczność.  W  odpowiedzi  Pan  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  wcześniej  przedstawione 
argumenty w powyższej sprawie nie przemawiają do jego osoby. Kontynuując wypowiedź 
Pan Jerzy Pluta stwierdził, że w całej tej sprawie odczuwa inny podtekst, ponieważ w ramach 
posiadanych środków na wybory można by wyremontować dany lokal i podłączyć internet. 
Z  kolei   Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  nie  można  by  przedmiotowy  lokal 
wyborczy  organizować  rotacyjnie  na  przemian  w  poszczególnych  miejscowościach. 
W odpowiedzi  Sekretarz  Gminy stwierdził, że technicznie jest to możliwe, pod warunkiem 
zachowania  45  -  dniowego  terminu  publikacji  o  planowanej  zmianie  danego  lokalu 
wyborczego.  Z  kolei  argument  dot.  technicznej  możliwości  podłączenia  internetu  we wsi 
Jakubowice  jest  nie  zasadny,  ponieważ  w  ww.  wsi  nie  ma  zasięgu  (biała  plama  na 
mapie ). Następnie  Radny –Adam Radom  zadał pytanie, czy na ternie g.Byczyna są lokale 
wyborcze  oddalone  w  odległości  większej  niż  8  km.  od  miejsca  zamieszkania  danego 
wyborcy.  W odpowiedzi  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że   nie  ma.  Następnie  Radna – 
Iwona Sobania stwierdziła, że nie bardzo rozumie, dlaczego w siedzibie byłego baru obecnie 
pomieszczenia  świetlicy  wiejskiej  nie  ma  ogrzewania,  skoro  przedmiotowa  sprawa  była 
kilkakrotnie  omawiana i poruszana na tej sali. Kończąc wypowiedź Radna – Iwona Sobania 
zadała pytanie, co się dzieje i na co przeznaczany jest fundusz sołecki we wsi Proślice, skoro 
w ww. lokalu nie ma sprawnego ogrzewania.  W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  na  ww.  obiekcie  w  zeszłym  roku  zostało  wykonane  nowe  centralne  ogrzewania,  ale 
niestety  zostało  rozmrożone.   Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  siedziby  obwodowej 
komisji wyborczej ( druk nr 474 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów 
(  8 głosów „  za ”, 5 głosów „ wstrzymujących się ”, 1 głos „ przeciw ” ).
 
Ad. 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. 
Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  odczytał  sentencję  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w Opolu w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014r. I tak, z treści odczytanej opinii  
wynikało w sposób jednoznaczny,  że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie wnosi 
zastrzeżeń  do  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2014r.  Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania przedmiotowego sprawozdania. 
Przed  zaopiniowaniem  omawianego  sprawozdania  salę  obrad  opuścił  Radny  –  Zdzisław 
Biliński, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 13 – osobowym 
składzie. 

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2014r,  zostało  przyjęte  przez  Radnych 
zwykłą większością głosów (  11 głosów „  za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ). 



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

Na  wstępie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy  i  odpowiedział  na  zapytanie  dot.  ewentualnego 
przejazdu  przez  teren  wsi  autobusu  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej 
w Kluczborku.  Kontynuując  wypowiedź Sekretarz  Gminy stwierdził,  że  w przedmiotowej 
sprawie były czynione już stosowne rozmowy. Mianowice, głównym powodem odstąpienia 
Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Kluczborku  jest  bardzo  znikome 
zainteresowanie  -  zapotrzebowanie  na  tego  rodzaju  usługę.  Niestety  ekonomia  jest 
nieubłagalna, ponieważ przedmiotowy wjazd daje 2,5 km dodatkowej trasy, co przy obecnej 
cenie  oleju  napędowego  w  znaczny  sposób  rzutuje  na  koszty  funkcjonowania  danego 
przedsiębiorstwa.  Kończąc  wypowiedź  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  stosowne  starania 
w ww. sprawie będą nadal czynione, ale nie wiadomo z jakim skutkiem. Z kolei Radny – 
Adam  Radom  dopowiedział,  że  przedmiotowy  autobus  funkcjonuje  na  zasadach 
komercyjnych i z tego powodu nie wjeżdża do wsi Borek. Na zapytanie dot. ustalenia nowego 
właściciela  i  ewentualnego  remontu  pałacu  w  Roszkowicach  Pan  Stanisław  Biliński 
odpowiedział,  że  w  przedmiotowej  sprawie  nie  posiada  żadnych  nowych  informacji. 
W sprawie ewentualnego remontu dróg we wsi Paruszowice i Biskupice Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  w  przedmiotowej  sprawie  zostanie  wystosowane  pismo  do  Starostwa 
Powiatowego  w  Kluczborku.  W  kwestii  uruchomienia  dodatkowego  przystanku 
autobusowego przystosowanego do przewozu dzieci szkolnych  Z-ca Burmistrza stwierdziła, 
że  w  powyższej  sprawie   przesłane  będzie  pismo  do  Przedsiębiorstwa  Komunikacji 
Samochodowej  w  Kluczborku  w  sprawie  rozważenia  –  uruchomienia   zaproponowanej 
lokalizacji.  Na  zapytanie  dot.  remontu  murów  obronnych  Burmistrz  Byczyny  udzielił 
następującej odpowiedzi. I tak, przetarg na remont murów został przeprowadzony na zasadzie 
rozliczeniowej, a nie ryczałtowej,  czyli ile wykona dany wykonawcy tyle rozliczy. Następnie 
Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że za dobór i jakość materiałów odpowiada 
inspektor nadzoru i na co tygodniowych spotkaniach rady budowy składa obszerne informacje 
na ten temat. Z kolei na zapytanie dot. wykonania przyłącz wodociągowego na ul. Nasalskiej 
Pan Krzysztof Sikorski – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Byczynie 
zakomunikował zebranym, że termin wykonania zasilania wodociągowego osiedla domków 
jednorodzinnych  przy  ul.Nasalskiej  do  końca  br.  nie  jest  w  żaden  sposób  zagrożony. 
Oczywiście były pewne komplikacje w tym zakresie, ale w chwili obecnej wszystko jest pod 
kontrolą i w wymagalnym terminie będzie załatwione. Na koniec wypowiedzi Pan Krzysztof 
Sikorski  stwierdził,  że  jedyną  otwartą  kwestią  w  tej  sprawie  jest  sposób  sfinansowania 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Mianowicie, w przypadku braku środków w zakładzie na 
koniec roku, mieszkańcy będą musieli  sfinansować  powyższe zadanie,  ale  oczywiście  na 
początku przyszłego roku środki te będą im zrefundowane. Z kolei  Przewodniczący Rady 
stwierdził,  że  z  wielką  przyjemnością  przekaże  tak  optymistyczne  informacje 
zainteresowanym osobom.           

Ad.10 Wolne wnioski i zapytania.



Na wstępie głos zabrał Pan Jerzy Pluta – sołtys wsi Jakubowice i w imieniu mieszkańców wsi 
Jakubowice podziękował Panu Staroście Kluczborskiemu za uruchomienie procesu budowy 
drogi w ww. wsi, ale jednocześnie zwrócił uwagę na pewne mankamenty powstałe podczas 
omawianej  inwestycji.  Mianowicie,  podczas  wykonywania  ww.  budowy czyszczone  były 
rowy z wielkim rozmachem, a przepusty po prostu zostały zasypane. Gdzie sens, gdzie logika, 
tego  nie   wiem.  Na  koniec  Pan  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  tak  ogólnie  to  się  cieszy,  że 
w  ogóle  jest  ten   asfalt  układany.  Z  kolei  Radny  –  Adam Radny  -   Sekretarz  Powiatu 
stwierdził,  że  niektóre  wypowiedziane  fakty  przez  poprzednika  nie  mają  pokrycia 
w  obowiązującym  prawie  budowlanym.  Powodem  takiego,  a  nie  innego  stanowiska  są 
następujące  fakty,  ktoś  wykonał  projekt,  ktoś  ten  projekt  zatwierdził,  ktoś  przedmiotową 
inwestycje nadzoruje itd. Kończąc wypowiedź Radny – Adam Radom stwierdził, że kwestia 
odwodnienia  pasa  drogowego,  zawsze  była  kwestią  sporną  pomiędzy  zarządcą  drogi, 
a  właścicielem nieruchomości  sąsiedniej.  Następnie  głos zabrał  Radny – Władysław Buła 
i stwierdził, że w pełni popiera stanowisko Pana Jerzego Pluty. Mianowicie, podczas budowy 
drogi i ciągu pieszo – jezdnego we wsi Kochłowice również zgłaszał pewne niedociągnięcia, 
ale nikt w danym momencie nie zwracał to uwagi i w chwili obecnej gołym okiem widoczne 
są   pewne  niedoróbki.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w  Jakubowicach  to 
przynajmniej próbują kopać rowy,  bo przy modernizacji drogi w Janówce, to w ogóle nie 
wykopali żadnego rowu odwodniającego. Następnie Pan Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego 
w sąsiedniej gminie jest lepsza jakość wykonywanych robót  drogowych. I tak, w g.Wołczyn 
w  m.Brzezinka  wykowana  była  również  droga,  ale  wraz  z  przepustami  i  odpowiednim 
oskarpowaniem, a u nas jak chcesz mieć drożny przepust, to musisz go sobie sam wykonać. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i podobnie jak poprzednik stwierdził, że g.Wołczyn 
jest bardziej faworyzowana pod względem bieżącego utrzymania dróg. Z kolei Radna – Róża 
Kaniewska  poprosiła  Burmistrza  o  podanie  najnowszego  rankingu  dot.  aplikacji  środków 
zewnętrznych  tj.unijnych.  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  g.Byczyna 
w tym rankingu zajęła 19 miejsce w Polsce, a z kolei w woj. opolskim 1 miejsce.       

Ad.11  Komunikaty.

Na wstępie głos Burmistrz Byczyny i zakomunikował zebranym, że w chwili obecnej trwają 
konsultacje rocznego planu współpracy g.Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 
2015. W dniu 29 września 2014r. , o godz. 18  00  na tej sali odbędzie się spotkanie w ww. 
sprawie,  w  związku  z  powyższym  zapraszam wszystkich  zainteresowanych  na  powyższe 
spotkanie.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  w  związku 
z  planowanymi  robotami  drogowymi  od  połowy  października  na  ul.  Mickiewicza, 
Słowackiego,  Sadowej  uprasza  się  mieszkańców  ww.  ulic  o  zaopatrzenie  się  w  opał, 
ponieważ w trakcie prowadzenia ww. robót będzie to nader uciążliwe. Następnie głos zabrał 
Sekretarz  Gminy i  zakomunikował  zebranym,  że  w najbliższym czasie  będzie  wykonany 
remont przepustu na drodze powiatowej we wsi Miechowa obok Pani Barbary Kiełb. Kolejna 
deklaracja  Sekretarza  Gminy  dot.  zapewnienia,  że  chodnik  we  wsi  Biskupice  będzie 
ukończony do końca października br. Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, 
że  stosowna  decyzja  na  zarurowanie  rowu  we  wsi  Kochłowice  została  już  wydana, 
w następstwie powyższych działań zostały już również zlecone prace projektowe w zakresie 
wykonania  chodnika  na  ww.  obiekcie.  Na  koniec  Sekretarz  Gminy  powrócił  do  tematu 



wyborów samorządowych przewidzianych na dzień 16 listopada 2014r. Mianowicie, sołtysi 
mogą  wynajmować  świetlice  wiejskie  na  organizowanie  wszelkiego  rodzaju  spotkań 
wyborczych,  jak  również  Ośrodek  Kultury  może  udostępniać  również  swoje  obiekty, 
oczywiście nieodpłatnie. Kończąc wypowiedź Sekretarz Gminy zaapelował, aby wszelkiego 
rodzaju agitacji wyborczej nie przeprowadzać w placówkach oświatowych na terenie gminy. 
           
Ad. 12  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  LIV  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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