
                                                        
                                                         Protokół Nr  LVI/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 10.11.2014
                                                       ( godz. 12 00 –  14 20  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia LVI 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, Przewodniczącego Rady Powiatu  -  Pana Mieczysława Zawadzkiego, 
przedstawiciela  lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę  Wodecką,  sołtysów  oraz  pozostałych 
przybyłych  gości,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca,  Dyrektora  CISPOL-u 
w  Polanowicach – Panią  Wiolettę  Kardas. W oparciu o listę obecności Przewodniczący 
Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, więc obrady są prawomocne. Następnie 
Przewodniczący Rady poprosił zebranych o ustawienie się do pamiątkowego zdjęcia.  

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.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  zaproponował 
uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe  projekty  uchwał tj. na druku nr 483 w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie  nieruchomości,  oraz na druku nr 484 w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących  nowe inwestycje 
na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis. Z kolei Radny – Sławomir Nędza 
zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu obrad w poz. 9 dot. dyskusji w sprawie 
farm wiatrowych. Wcześniej zaproponowane zmiany zostały przegłosowane  przez Radnych 
jednogłośnie  (  14  głosów  „  za  ”).   Na  koniec  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  nowego porządku  obrad  z  wcześniej  przegłosowanymi   zmianami.  Nowy 
porządek obrad został przegłosowany przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

     1.  Otwarcie sesji.
     2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr  481 ),  
           b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  482 ).
      7. Podsumowanie VI kadencji – prezentacja multimedialna. 
      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 protokołu z LV sesji.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr  481 ),  
           b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  482 ),
           c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 483),
           d) zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących   
               nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis
               ( druk nr 484 ).
      7. Podsumowanie VI kadencji – prezentacja multimedialna. 
      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      9. Dyskusja w sprawie farm wiatrowych. 
    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  (  14 
głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z LV  sesji.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  LV  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z LV 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 LV  sesji. Protokół  z LV sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „ za ” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Sławomir  Nędza  i  zadał  pytanie  dot.  terminu  realizacji 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na  terenie  g.Byczyna.  Z  kolei  Radna  –  Różna 



Kaniewska zadała kilka zapytań. Mianowicie, czy znany jest termin przebudowy drogi we wsi 
Roszkowice,  jaka  jest  odpowiedź  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej 
w Kluczborku w sprawie ewentualnego przejazdu autobusów przez wieś Borek, oraz czy są 
jakieś nowe wieści w sprawie remontu  pałacu w Roszkowicach.   

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025  (druk  nr  481).  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  482). 
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  481  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 10 głosów „ za”, 4 głosy „ wstrzymujące się „”).

b)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 482 ).  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 482 ),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 14 głosów „ za” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości ( druk nr 483).  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 483),  został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „  za ” ).

d)  Przed zaopiniowaniem omawianego  projektu  uchwały na  druku nr  484 Radna –Iwona 
Sobania zadała pytanie, cz w sposób istotny ulega zmianie dotychczas obowiązująca uchwała 
w tym zakresie  z  2010r.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie,  ponadto  nw.  uchwała 
została  dostosowana do obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zwolnienia  od  podatku  od 
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna 
w ramach pomocy de mini mis ( druk nr 484 ). 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 zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  dla  przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de mini mis 



( druk nr 484 ), została podjęta przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów „ za”, 
2 głosy „ wstrzymujące się „”).

Ad.7. Podsumowanie VI kadencji – prezentacja multimedialna. 

Przedmiotowej prezentacji  dokonał Burmistrz Byczyny wspólnie z Kierownikiem Referatu 
Współpracy  Europejskiej,  Promocji  i  Rozwoju.  Na  wstępie  Burmistrz  Byczyny 
zakomunikował zebranym, że zadłużenie gminy na początku VI kadencji jest porównywalne 
do obecnego tj. na początku kadencji wynosiło 15 mln. 223 tys.zł, obecnie nie znacznie się 
zmniejszyło  do  kwoty  15  mln.  159  tys.  zł.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  przedstawił 
zebranym  dane  dot.  majątku  gminy,  na  początku  kadencji  wynosił  –  45.986.692,05  zł, 
obecnie wynosi – 58.000.000,00 zł. W sposób obrazowy widać, że majątek gminy wzrósł. 
Reasumując powyższe dane Burmistrz Byczyny stwierdził,  że ogólnie kondycja finansowa 
gminy  jest  dobra.  I  tak,  w  trakcie  ostatniej  kadencji  udało  się  zrealizować  następujące 
przedsięwzięcia polegające na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice na kwotę 
5. 200.000,00 zł bez przyłączy. Następnie udało się zrealizować termomodernizację budynku 
użyteczności  publicznej  w  Polanowicach  (  budynek   polanowickiej  szkoły  ).  Kolejną 
zrealizowaną  inwestycją  była  termomodernizacja  budynku  przedszkolnego  we  wsi 
Jakubowice, za kwotę 380 tys.zl. Następnie udało się wykonać przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania  budynku  wielorodzinnego  we  wsi  Miechowa  25F.Przedmiotowe 
przedsięwzięcie udało się wykonać z dofinansowania tj. z Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa  w Opolu w wys. 500.000,00 zł, oraz 262.000,00 zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Kolejna inwestycja dot. remontu wraz z termomodernizacją budynku socjalnego 
w  Polanowicach.  W  powyższym  przypadku  uzyskano  również  dofinansowanie  w  wys. 
323.000,00  zł  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  Skarbu  Państwa   w  Opolu.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym  o  wybudowanym  i  oddanym  do  użytku 
budynku socjalnym w Byczynie  przy ul.Krótkiej.  Przedmiotowe przedsięwzięcie  uzyskało 
częściowe dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w Warszawie. Kolejną 
zrealizowaną  inwestycją  była  budowa  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  we  wsi 
Paruszowice.  Podobnie,  jak  we  wcześniejszych  przypadkach  uzyskano  dofinansowanie 
w wys.210.000,00 zł. z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa  w Opolu. Następnie 
Burmistrz  Byczyny  wspomniał  o  remoncie  mieszkań  socjalnych  we  wsi  Jabubowice. 
Powyższe  przedsięwzięcie  uzyskało  wsparcie  finansowe w wys.119  tys.zł  z  Ministerstwa 
Pracy i Polityki Socjalnej. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny wspomniał również 
o zrealizowaniu wielu projektów miękkich,  które w znaczny sposób wpłynęły na poprawę 
wizerunku  gminy  na  zewnątrz.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  wspomniał  o  kompletnej 
termomodernizacji  budynku  internatu  we  wsi  Polanowice.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie 
uzyskało dofinansowanie w wys. 1 mln. zł. Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem było 
termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. siedziby CISPOL-u w Polanowicach. 
Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że kolejna zrealizowaną inwestycją 
w 2012r.  było  wykonanie  drogi  dojazdowej do gruntów rolnych we wsi  Ciecierzyn  wraz 
z  odbudową  mostu.  Kolejnym  wielkim  przedsięwzięciem  zrealizowanym  w  2012r.  była 
przebudowa  budynku  socjalnego  na  sześć  mieszkań  we  wsi  Polanowice  83A.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny  przystąpił  do  omawiania  2013r.  I  tak,  w omawianym  roku udało  się 
zrealizować kompleksową termomodernizację budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Kolejnym 



zrealizowanym  projektem  było  zrealizowanie  kompleksu  sportowo  –  rekreacyjnego  wraz 
z  odmuleniem  stawu  zlokalizowanego  w  starym  parku  w  m.Byczyna.  Przedmiotowe 
przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wys. 500 tys.zł. Kolejną zrealizowaną inwestycją 
była budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Roszkowice.  Następnie Burmistrz  Byczyny 
wspomniał o wykonaniu drogi dojazdowej do grodu rycerskiego. Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz  Byczyny  wspomniał  o  uruchomieniu  pilotażowego  programu  budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Polanowice i Miechowa. Następnie Burmistrz 
Byczyny  wspomniał  o  wykonaniu  kompleksu  sportowo – rekreacyjnego  we wsi  Proślice. 
Kolejną zaplanowaną i wykonaną inwestycją była wymiana opraw energooszczędnych typu 
LED.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  wspomniał  zebranym  o  realizowanym  programie 
repatriacji.  Przedmiotowy  program  realizowany  jest  wspólnie  z  Wojewodą  Opolskim, 
a dofinansowanie na ww. program wyniosło – 2.212.000,00 zł. Następnie Burmistrz Byczyny 
wspomniał o realizowanym Byczyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości we wsi Polanowice. 
Koszt przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 2.872.734,00 zł, a dofinansowanie wynosić 
będzie 1.959.000,00 zł. Kolejnym udanym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2013r. było 
uruchomienie żłobka przy byczyńskim przedszkolu. Następnie Burmistrz Byczyny przystąpił 
do przedstawienia ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2014r.  I tak, w m. Janówka 
udało się zrealizować budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  następnie wykonano 
termomodernizację  budynku  szkoły  podstawowej  w  Roszkowicach.  We  wsi  Roszkowice 
udało się wykonać również przyłącza kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejną 
uruchomioną  inwestycją  w  2014r.  był  remont  murów  obronnych  w Byczynie.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny  wspomniał  o  trwających  pracach  przy  projekcie  „  Mój  rynek” 
Przedmiotowa  inwestycja  w  sposób  znaczący  wpłynie  na  poprawę  wyglądu  byczyńskiej 
starówki.  Kończąc  Burmistrz  Byczyny  wspomniał  o  realizowanym  w  trakcie  w  ramach 
partnerstwa  publiczno  –  prywatnego  dot.  wymiany  opraw energooszczędnych  typu  LED. 
Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził, że w sposób wyczerpujący i obrazowy przedstawił 
najważniejsze osiągnięcia mijającej VI kadencji Rady Miejskiej. Na koniec Przewodniczący 
Rady  podziękował  Burmistrzowi  Byczyny  za  przygotowanie  przedmiotowej  prezentacji, 
a zarazem stwierdził, że największą porażką mijającej kadencji była nie załatwiona sprawa 
hali  przy  byczyńskim  gimnazjum.  Z  kolei  Radna  –  Róża  Kaniewska  podziękowała  za 
zrealizowane inwestycje we wsi Roszkowice.               

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

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie dot. przydomowych 
oczyszczalni ścieków. I tak, w chwili obecnej rozpoczęta jest procedura przetargowa w ww. 
zakresie.  W kwestii  przebudowy drogi  przebiegającej  przez  wieś  Roszkowice,  Burmistrz 
Byczyny zakomunikował zebranym, że w najbliższym czasie przedmiotowa inwestycja nie 
będzie realizowana.  Następnie Sekretarz Gminy ustosunkował się do zapytania w sprawie 
ewentualnego przejazdu autobusów przez wieś Borek. I tak, Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp.z.o.o nie przychylnie się ustosunkowało się do przedmiotowego wniosku, 
ze względu na kurs komercyjny.  Następnie Sekretarz Gminy ustosunkował się  do kwestii 
modernizacji  drogi  Byczyna  –  Łubnice.  Mianowicie,  przedmiotowa  droga  nie  otrzymała 
dofinansowania  w  ramach  programu  pn.  Schetynówki  i  na  razie  nie  będzie  wykonana. 
Następnie  Pan  Stanisław  Biliński  odpowiedział  na  zapytanie  dot.  remontu  pałacu 



roszkowickiego. I tak, w sprawie przedmiotowego pałacu toczy się aktualnie postępowanie 
spadkowe,  w związku z powyższym,  nie  ma kto wykonywać  przedmiotowych  remontów. 
Następnie  Radny  –  Adam  zadał  pytanie,  w  jakim  kierunku  poszło  opracowanie  dok. 
remontowej hali przy byczyńskim gimnazjum. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  w  kierunku  wzmocnienia  istniejącej  konstrukcji  hali.  Z  kolei  Radny  –  Adam Radom 
dopowiedział,  że wzmocnienie istniejącej konstrukcji wykonywane będzie metodą włókien 
węglowych. Na koniec Przewodniczący Rady dopowiedział, że w przedmiotowym obiekcie 
poprawiona będzie również wentylacja.        

Ad.9 Dyskusja w sprawie farm wiatrowych. 

Na wstępie głos zabrał Radca Prawny – Zdzisław Pelc i stwierdził, że pismo mieszkańców 
wsi  Jaśkowice  i  Gołkowic  dot.  wstrzymania  wszelkich  prac  w  zakresie  budowy  siłowni 
wietrznych na terenie gminy. Przedmiotowe pismo nie zawiera żadnych pytań i wszelkiego 
rodzaju niedomówień. Praktycznie rzecz mówiąc zawiera sprawy merytoryczne tj. budować 
czy nie budować. Następnie Radca Prawny – Zdzisław Pelc stwierdził, że w przedmiotowym 
piśmie zawarte jest stwierdzenie dot. wstrzymania wszelkich prac w zakresie zmiany planu 
zagospodarowania  przestrzennego.  Powyższych  prac  nie  można  wstrzymać,  ponieważ  na 
dzień dzisiejszy g. Byczyna nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Na  dzień  dzisiejszy  kwestią  otwartą  jest,  czy  chcemy  budować,  czy  nie  przedmiotowe 
siłownie  wietrzne.  Następnie  Pan Stanisław Biliński   -  Kierownik  Referatu  Budownictwa 
stwierdził,  że  na  dzień  dzisiejszy  mamy  uchwalone  studium w tym zakresie  ewentualnej 
lokalizacji przedmiotowych siłowni. W marcu br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wszczęcia  prac  w  zakresie  opracowania  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  wsi 
Jaśkowice, Borek, Ciecierzyn, Gołkowice. W zakresie wszczęcia prac w ww. zakresie zostały 
rozesłane  stosowne  pisma  do  zainteresowanych  stron,  celem  wypowiedzenia  się  w  tym 
zakresie.  W  chwili  obecnej  nie  posiadamy  odpowiedzi  w  przedmiotowej  sprawie  od 
wszystkich zainteresowanych stron min. od Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Gminna Komisja Architektoniczno – Urbanistyczna będzie miała swoje posiedzenie dopiero, 
po  wypowiedzeniu  się  wszystkich  zainteresowanych  stron w przedmiotowej  sprawie.  Na 
koniec Pan Stanisław Biliński dodał, że gminy sąsiednie zlokalizowały siłownie wietrzne tuż 
przy  naszych  granicach.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  przedmiotowej 
sprawie  można  by  było  zorganizować  referendum  podczas  najbliższych  wyborów 
prezydenckich.  Z kolei Radny – Sławomir Nędza stwierdził, że w powyższej kwestii bardzo 
istotną  kwestią  jest  odległość  od  zabudowań  planowanych  siłowni.  Planowana  odległość 
700m od zabudowań jest nie do przyjęcia. Następnie Radny – Sławomir Nędza stwierdził, że 
tak bliska lokalizacji  przedmiotowych siłowni bardzo uszczupli  tereny budowlane. Z kolei 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  odległość  700m  od  zabudowań  wynika  z  obliczeń 
empirycznych.  Następnie  Radny  –  Sławomir  Nędza  zaproponował  złożenie  wniosku 
formalnego w zakresie wstrzymania wszelkich prac w tym zakresie, do momentu uchwalenia 
przez sejm RP bezpiecznej  strefy od zabudowań. Z kolei  Radca Prawny – Zdzisław Pelc 
stwierdził,  że przedmiotowy wniosek nie ma sensu, ponieważ w tej  kwestii  jest  stosowna 
uchwała, ale  uchwałę można jedynie uchwałą unieważnić. 



Ad.10 Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Kluczborskiego  i  zakomunikował 
zebranym,  że  brak  karetki  pogotowia  na  terenie  g.Byczyna  nie  jest  winą  Starosty 
Kluczborskiego. Mianowicie, decydujący głos w powyższej  sprawie  ma Wojewoda Opolski. 
Następnie głos zabrała Pani Milena Zatylna – dziennikarka Kulis Powiatu i zadała pytanie, 
czy  prawdą  jest,  że  podczas  realizacji  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi  Roszkowice  Urząd 
Marszałkowski  w  Opolu  wstrzymał  należną  dotację  na  realizację  przedmiotowego 
przedsięwzięcia.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powyższa  zwłoka 
w  przekazania  środków  powstała,  tylko  i  wyłącznie  że  względu  na  upadłość  jednego 
z  wykonawców  przedmiotowego  przedsięwzięcia.   Z  kolei  sołtys  wsi  Miechowa  –  Pani 
Halina  Kapral  zadała  pytanie,  czy  firma  ubiegająca  się  o  realizację  przydomowych 
oczyszczali  ścieków, dostarczy na czas stosowne certyfikaty w tym zakresie i  czy nie ma 
zagrożenia  z  tego  tytułu.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  na  pewno  przedstawi 
w wymagalnym terminie, a zagrożenia z tego tytułu nie ma, ponieważ okres rozliczeniowy 
jest dość odległy tj. do czerwca 2015r. Następnie sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta 
zadał  pytanie,  dlaczego  mieszkańcy  wsi  Jakubowice  nie  spełniają  warunków, 
w zakresie  lokalizacji  przydomowych  oczyszczalni  ścieków. Kontynuując wypowiedź Pan 
Jerzy  Pluta  przytoczył  rozmowę  jednego  z  mieszkańców  wsi  Jakubowice  w  zakresie 
uruchomienia  przydomowej  oczyszczalni  ścieków.  I  tak,  na  pytanie  w  trakcie  rozmowy 
telefonicznej  z  jednym z  urzędników z  tut.  urzędu,  dlaczego  nie  może  zamontować  ww. 
oczyszczalni,  usłyszał  odpowiedź  następującej  treści,  bo  nie  został  wylosowany. 
Na koniec   Pan Jerzy Pluta  zadał  pytanie,  dlaczego mieszkańcy wsi  Jakubowice do dnia 
dzisiejszego  nie  otrzymali  pisemnej  informacji  w  kwestii  ewentualnej  możliwości 
montowania  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  oraz  zaapelował  o  ważenie  słów 
w  sprawach  dość  istotnych  dla  mieszkańców.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  zadał 
pytanie, który z imienia i nazwiska urzędnik udzielił takiej odpowiedzi w kwestii losowania. 
Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że odpowiedź w powyższej sprawie była udzielana 
na zebraniu wiejskim, ale skoro mieszkańcy wolą w formie pisemnej, to oczywiście będzie w 
ten  sposób  udzielona.  Z  kolei  Pan  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  nazwisko  urzędnika  w tym 
momencie nie jest ważne, ponieważ najważniejsze jest załatwienie danej sprawy. Następnie 
głos zabrała Pani Katarzyna Zawadzka i stwierdziła, że chciałaby wyjaśnić kilka nieścisłości 
w  imieniu  męża  Pana  Jana  Kozdry  –  przedsiębiorcy  realizującego  Byczyński  Inkubator 
Przedsiębiorczości  w  Polanowicach.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Katarzyna  Zawadzka 
stwierdziła, że kilkukrotnie  próbowała się umówić z Przewodniczącym Rady w powyższej 
sprawie, przedmiotowe próby pozostawały bez echa, w związku z powyższym postanowiła 
stawić na dzisiejszym posiedzeniu Rady i wyjaśnić kilka spornych kwestii. I tak, szerokim 
łukiem  przetwarzane  są  nieprawdziwe  informacje  na  temat  przedmiotowej  inwestycji. 
Kontynuując wypowiedź Pani Katarzyna Zawadzka stwierdziła, że jest w obecności Radcy 
Prawnego  –  Pana  Pawła  Płazy,  który  wspiera  firmę  męża  w  realizacji  przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Mianowicie, wygrany przetarg przez męża został opatrzony błędem, gmina 
przewidziała  do adaptacji  6 obiektów, z  czego 5 nadawało do natychmiastowej  rozbiórki. 
Przypuszczenia  dot.  fatalnego  stanu  technicznego  w/w  obiektów  potwierdziła  stosowna 
ekspertyza  budowlana.W  konsekwencji  wykonania  stosownej  ekspertyzy,  została 
zaproponowana  zmiana  wykonania  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  W ślad,  za  złożoną 



propozycją zmian, złożona została również nowa koncepcja łącznie z technologią i prośbą 
akceptacji nowego rozwiązania technologicznego. Zaproponowana  technologia miałaby być 
technologią szybką stalową z wypełnieniem, tak aby podstawowe funkcje zostały zachowane. 
W  konsekwencji  zaproponowanych  zmian,  gmina  wyraziła  zgodę  na  zaproponowane 
rozwiązanie  technologiczne.  Z  kolei  proces  uzyskania  pozwolenia  budowlanego  i  zgody 
Urzędu  Marszałkowskiego  w  Opolu  stał  tak  odległy,  że  realizacja  przedmiotowego 
przedsięwzięcia stała się niebezpiecznie zagrożona. Kontynuując wypowiedź Pani Katarzyna 
Zawadzka  stwierdziła,  że  zgodnie  z  art.30  prawa  budowlanego,  należało  przystąpić  do 
natychmiastowej  rozbiórki  obiektów  stwarzających  zagrożenie  budowlane,  po  czym 
legalizować  powyższe  przedsięwzięcie.  Po  dokonaniu  ww.  czynności  przystąpiono  do 
rozbiórki,  pozyskany gruz przeznaczony został  do utwardzenia  dróg gminnych.  Następnie 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  zutylizowany  został  eternit  z  połaci  dachowych. 
W trakcie realizacji przedmiotowego zagadnienia zostało podrzucone 150m2 eternitu, które 
również musieliśmy zutylizowane na własny koszt.  Następnie firma mojego męża została 
oskarżona o wykonanie samowoli budowlanej. W następnie przedmiotowego stwierdzenia, 
proces budowy został wstrzymany. W wyniku obszernej korespondencji i licznych konsultacji 
prawnych w tym zakresie , kto za co odpowiada, okazało się, że to właśnie gmina odpowiada 
za  przestrzeganie  odpowiednich  standardów  prawnych  realizowanej  inwestycji  w  tym 
zakresie.  Po ustaleniu kto i za co odpowiada,  gmina przystąpiła do próby zawarcia ugody 
w przedmiotowej  sprawie.  Następnie  Pani  Katarzyna  Zawadzka  stwierdziła,  że  stosowne 
dokumenty do reprezentowania na zewnątrz w przedmiotowej sprawie zostały udzielone jej 
osobie  i  mężowi  w  ostatnim  dniu  obowiązywania  pierwotnej  umowy  tj.10  marca  br. 
Kontynuując  wypowiedź  Pani  Katarzyna  Zawadzka  stwierdziła,  że  wszystkie  zgody 
i  prolongaty  terminów  wykonania  przedmiotowego  zadania  w  Urzędzie  Marszałkowskim 
i  pozostałych  instytucjach  zostały  załatwione  przez  nich.  Dodatkowo  uzyskaliśmy  zgodę 
Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  Warszawie  na  przesunięcie  terminu  realizacji 
przedmiotowego  zadania.  Reasumując  powyższe  czynności,  mimo  wszystko  byliśmy 
oskarżani o różnego rodzaju przestępstwa. Następnie Pani Katarzyna Zawadzka stwierdziła, 
że w wyniku licznych perturbacji i wszelkiego rodzaju spotkań, dopiero w m.lipiec br. udało 
się  podpisać  aneks  dot.  przesunięcia  terminu  realizacji  przedmiotowego  zadania.  Do dnia 
dzisiejszego nie posiadamy aktualnej umowy na realizację  przedsięwzięcia,  które obecnie 
realizujemy,  czyli  na  budowę  nowego  obiektu.  Mimo  wszystko  chcemy  zrealizować 
przedmiotowe  zadanie,  w lutym  tego  roku   wyprodukowana  została  konstrukcja  stalowa, 
która  obecnie  oczekuje  w  Myszkowie  na  przywiezienie  do  Polanowic.W  wyniku  takich 
działań,  mamy bardzo duże problemy z zatrzymaniem zatrudnionych obecnie pracowników. 
Mimo posiadania prawomocnego pozwolenia budowlanego uzyskanego w dniu 20.08.2014r. , 
zgody  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  Warszawie,  zgody  Urzędu  Marszałkowskiego 
w Opolu, jakoś nie możemy wejść na teren budowy i spokojnie je realizować. Kontynuując 
wypowiedź  Pani  Katarzyna  Zawadzka  po  raz  kolejny  podkreśliła,  że  nie  występuje  jako 
kandydat  na  Burmistrza  Byczyny,  ale  jako  pełnomocnik  męża.  W  chwili  obecnej  nadal 
oczekujemy na zatwierdzenie projektu budowlanego przez Burmistrza Byczyny.  Wszystkie 
zainteresowane  strony  już  dawno  zatwierdziły  ww.  projekt.  Następnie  Pani  Katarzyna 
Zawadzka  stwierdziła,  że  od  przeszło  roku czasu  g.Byczyna  nie  wypłaciła  im ani  grosza 
z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Na koniec Pani Katarzyna Zawadzka stwierdziła, 
że w chwili obecnej oczekują na zielone światło ze strony Burmistrza Byczyny  w zakresie 



przystąpienia  do  realizacji  ww.  zadania.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Paweł  Płaza  – 
pełnomocnik prawny Pana Jana Kozdry i stwierdził, że przeprowadzony przetarg na realizację 
przedmiotowego zamówienia został przygotowany wadliwie, chociażby ze względu na brak 
ekspertyzy  dot.  stanu  technicznego  istniejących  obiektów  budowlanych.  Potwierdzeniem 
powyższego problemu, były liczne zapytania potencjalnych wykonawców przed przetargiem. 
Kontynuując wypowiedź Pan Paweł Płaza stwierdził, że obarczanie jego mocodawcy jaskimi 
kolwiek niedociągnięciami  jest  jednym wielkim nieporozumieniem.  Mimo wszystko,  jego 
mocodawca wykazał się wielkim profesjonalizmem, w zakresie realizowanego zamówienia. 
Następnie głos zabrał  Burmistrz  Byczyny i stwierdził,  że bardzo żałuje ze na dzisiejszym 
posiedzeniu  nie  jest  obecny  przedstawiciel  firmy  „  INWEST  –  DIM  z  Opola,  która  to 
w  imieniu  g.Byczyna  prowadzi  cały  proces  inwestycyjny  przedmiotowego  zadania. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  przypomniał  zebranym,  że  przedmiotowy 
przetarg  przeprowadzony  był  w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj.  Mianowicie,  przed 
przetargiem każdy  z  wykonawców  mógł  dokonać  wizji  lokalnej  i  dokonać  analizy  stanu 
technicznego  obiektu.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  przyznał,  że  przed 
przetargiem były zadawane zapytania, ale w ślad za tymi zapytaniami udzielane były również 
wyczerpujące odpowiedzi. Odnośnie płatności Burmistrz Byczyny przypomniał zebranym, że 
pierwsza  płatność  miała  mieć  miejsce  w  momencie  przygotowania  i  zatwierdzenia 
dokumentacji technicznej przez gminę. W tym konkretnym przypadku ww. dokumentacja nie 
została  jeszcze  zatwierdzona  przez  gminę.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
zakomunikował  zebranym,  że  przedmiotowa  dokumentacja  rzeczywiście  uzyskała 
pozwolenie budowlane, ale do dnia dzisiejszego nie zostały uwzględnione zmiany wykazane 
przez inwestora zastępczego,  w związku z powyższym jest  nie  zatwierdzona przez gminę 
i dlatego nie dokonano pierwszej płatności. Zwłoka w zawarciu ww. umowy spowodowana 
była również brakiem reakcji na zastrzeżenia wykazane w dokumentacji projektowej. Z kolei 
Przewodniczący  Rady  przypomniał  zebranym,  że  ww.  tematem  zajmowała  się  w  swoim 
czasie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zaraz po wystąpieniu Pana Jacka Pawlickiego na 
posiedzeniu  Rady.  Następnie  Przewodniczący Rady przypomniał  zebranym,  że ostateczny 
termin zakończenia przedmiotowego zadania przypada na dzień 15.12.2014r. Następnie Pani 
Katarzyna Zawadzka przyznała, że rzeczywiście dokumentacja projektowa posiadała uwagi 
inwestora,  ale  były to wady,  które nie skutkowały zatrzymaniem procesu inwestycyjnego. 
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, żeby powyższy temat przełożyć na kolejne 
posiedzenie  Rady,  ze  względu na  nieobecność  inwestora  zastępczego.  Z kolei  Pan Paweł 
Płaza przystał na tak zaproponowane rozwiązanie przez Przewodniczącego Rady. Następnie 
głos  zabrał  Pan  Stefan  Pawlicki  i  zasygnalizował  nieprawidłowości  powstałe  podczas 
remontu  murów  obronnych.  Mianowicie,  przedmiotowy  remont  nie  do  końca  został 
przeprowadzony zgodnie z założeniami przetargowymi np. nie wykonanie remontu muru przy 
wjeździe  do  rynku  od  strony  ul.  Wałowej.  W  tym  miejscu  wisi  tabliczka  „  miejsce 
niebezpieczne” w SIWZ było to miejsce wykazane do przemurowania, a zostało po prostu 
zakryte płytą OSB.  Następnie Pan Stefan Pawlicki stwierdził, że nieprawidłowości powstały 
również przy zabezpieczeniu murów papą i płytami. Wypustki na opierzeniu murów miały 
mieć długość co najmniej  25 cm, a nie mają, oraz przekroje użytych belek do zabezpieczenia 
zostały również w znacznym stopniu oszukane. Wykonanie remontu murów w tej formie nie 
spełni swojej funkcji,  a mury nadal będą podsiąkać wodą opadową. Następnie Pan Stefan 
Pawlicki  zakomunikował  zebranym,  że remont  baszty został  przeprowadzony również nie 



zgodnie  z  założeniami.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Stefan  Pawlicki  zadał  pytanie,  czy 
Radni  mają  wiedzę,  że  zakupiony  kamień  na  utwardzenie  dróg  gminnych  jest  skażony 
i winien być utylizowany. Kończąc wypowiedź Pan Stefan Pawlicki zadał pytanie, od kogo 
i  za  ile  Burmistrz  Byczyny  zakupił  ww.  budulec.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  remont  murów  obronnych  odbywał  się  pod  nadzorem  inspektora  nadzoru 
i  w  jego  gestii  jest  ostateczne  wypowiedzenie  się   w  kwestii,  czy  dany  remont 
przeprowadzany jest prawidłowo, bądź nie. Ponadto nad realizacją przedmiotowego remontu 
murów  na  bieżąco  czuwa  również  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków,  który  w  swoim 
czasie na pewno ustosunkuje się w powyższym temacie. Odnośnie użytych materiałów, to 
oszczędności będzie mieć gmina, ponieważ przetarg był przeprowadzony kosztorysowo, a nie 
ryczałtowo. W sprawie użytego kamienia do utwardzenia dróg Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że nie posiada wiedzy na ten temat szkodliwości ww. kamienia. W powyższej kwestii będzie 
wystosowane  zapytanie,  jeśli  powyższe  zarzuty  się  potwierdzą,  to  podmiot  gospodarczy, 
który  dokonał  sprzedaży  kamienia  poniesie  z  tego  tytułu  odpowiedzialność  karną. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  kamień  został 
zakupiony  od  lokalnego  przedsiębiorcy  tj.  firmy  „  MARCHEM”  z  Byczyny,  za  kwotę 
12 zł/ 1 t. Z kolei Pan Stefan Pawlicki stwierdził, że składowanie 1 t na składowisku odpadów 
niebezpiecznych  kosztuje   2  tys.zł.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że   nie 
posiada wiedzy na ten temat, w przypadku potwierdzenia powyższych zarzutów, podmiot  
który dokonał sprzedaży na pewno poniesie z tego tytułu odpowiedzialność karną.           
 
Ad.11  Komunikaty.

Na wstępnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i podziękował wszystkim zebranym za owocną 
współprace w okresie ostatnich czterech lat. Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo 
od Wojewody Opolskiego. Z treści przedmiotowego pisma wynikało, że współpraca między 
Wojewodą Opolskim a Radą Miejską w Byczynie układała się nader poprawnie. Na koniec 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za serdeczną współpracę w czasie 
mijającej VI kadencji Rady Miejskiej w Byczynie. 

Ad. 12  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  LVI  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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