
                                                        
                                                         Protokół Nr  II/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 05.12.2014
                                                       ( godz. 14 00 –  16 15  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia II sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał Przewodniczący Rady – 
Adam Radom,  który przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny – Pana Roberta  Świerczka, 
Z-cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę Zawadzką, Skarbnika Gminy – Panią Wiesławę 
Różewską, Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka, przedstawiciela lokalnej prasy – 
Panią Elżbietę  Wodecką,  sołtysów oraz pozostałych przybyłych  gości,  Radcę Prawnego – 
Pana  Zdzisława  Pelca.  W oparciu  o  listę  obecności Przewodniczący  Rady stwierdził,  że 
w sesji uczestniczy 15  Radnych, więc obrady są prawomocne.  Następnie Przewodniczący 
Rady stwierdził, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Byczyny w trybie 
art. 20 ust. ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz. 
594  z   póż.  zm).  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  poprosił  Burmistrza 
Byczyny o uzasadnienie zwołania przedmiotowej sesji Rady. Na wstępie Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że powodem zwołania niniejszej sesji Rady jest terminowa sprawa ustosunkowania 
się  w  kwestii  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzenie  ścieków  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Byczynie  Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na okres od 31 stycznia do 31 grudnia 2015r. W związku 
z  tym,  że  w dniu  07.12.2014r.  upływa  termin  ustosunkowania  się  w powyższej  sprawie, 
przedmiotowa sesja została zwołana w dniu dzisiejszym w trybie nadzwyczajnym. 

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.  Nikt  nie  zaproponował  zmian.  Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z LVI i I sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) powołania składów osobowych stałych komisji Rady ( druk nr 3 ), 
          b) dopłat do ceny odprowadzanych ścieków ( druk nr 4 ), 
          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2025 ( druk nr  5 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  6 )
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
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      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.
    
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady zaproponował  aby Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Krzysztof  Chojak.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15 
głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołów z LVI i I sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołów  z LVI i I sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania.  Protokoły z  LVI  i  I  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 protokołu  z  LVI sesji. Protokół z LVI sesji został przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie  (  15  głosów  „  za  ”  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  protokołu  z  I  sesji.  Protokół  z  I  sesji  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Brak

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Na wstępie przed przystąpieniem powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej 
w Byczynie Przewodniczący Rady stwierdził, że za chwilę wydane zostaną trzy listy tj. tyle  
,ile będzie stałych komisji rady. Następie Przewodniczącego Rady poprosił, aby radni sami 
wpisali się na daną listę w celu wyboru uczestnictwa w danej komisji. Kończąc wypowiedź 
Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że osoby wchodzące w skład Prezydium Rady, 
nie  mogą  być  członkami  komisji  rewizyjnej.  W  celu  wykonania  ww.  czynności 
Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący Rady 
odczytał składy osobowe poszczególnych komisji. I tak, Komisja Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Zdrowia w składzie : Radna – Iwona Sobania, Radna – Jadwiga Gierczyk, Radny – Michał 
Półtorak, Radny – Krzysztof Chojak, Radny – Adam Radom, Komisja Polityki Gospodarczej, 
Budżetu i Rolnictwa w składzie : Radny – Damian Gocejna, Radny - Marcin Altman, Radny – 
Janusz  Pustkowski,  Radny  –  Karol  Grzyb,  Radny  –  Jerzy  Pluta,  Komisja  Rewizyjna 
w składzie : Radny – Jacek Kulisiński, Radny – Bartłomiej Adler, Radny – Władysław Buła, 
Radny  –  Leszek  Śnieżek,  Radny  –  Grzegorz  Bednarek.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do przegłosowania poszczególnych składów osobowych komisji. Skład osobowy 
Komisji   Oświaty,  Kultury,  Sportu i  Zdrowia,  został  podjęty przez Radnych  jednogłośnie 
(  15  głosów  „   za  ”  ). Skład  osobowy  Komisji  Polityki  Gospodarczej,  Budżetu 
i Rolnictwa, został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za” ). Skład osobowy 
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Komisji  Rewizyjnej,  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15  głosów  „  za”  ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zarządził  5  –  minutową  przerwę,  celem  wyłonienia 
przewodniczących  i  wiceprzewodniczących  poszczególnych  komisji.  Po  przerwie 
Przewodniczący Rady odczytał pełne brzmienie projektu uchwały na druku nr 3 w sprawie 
powołania składów osobowych stałych komisji Rady. I tak, do Komisji Rewizyjnej: Radny – 
Jacek  Kulisiński  –  przewodniczący  komisji,  Radny  –  Bartłomiej  Adler  – 
wiceprzewodniczący, Radny – Władysław Buła – członek komisji, Radny – Leszek Śnieżek– 
członek  komisji  ,  Radny  –  Grzegorz  Bednarek  –  członek  komisji.  Do  Komisji  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i  Rolnictwa:  Radny – Damian Gocejna – przewodniczący komisji, 
Radny  -  Marcin  Altman  –  wiceprzewodniczący  komisji,  Radny  –  Janusz  Pustkowski  – 
członek komisji,  Radny – Karol Grzyb – członek komisji,  Radny – Jerzy Pluta – członek 
komisji.  Do  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Zdrowia  :  Radną  –  Iwonę  Sobania  – 
przewodnicząca komisji, Radna – Jadwiga Gierczyk – wiceprzewodnicząca komisji, Radny – 
Michał Półtorak – członek komisji, Radny – Krzysztof Chojak – członek komisji, Radny – 
Adam Radom – członek komisji.  Po odczytaniu poszczególnych składów osobowych ww. 
komisji,  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  kompleksowego   przegłosowania  składów 
osobowych stałych komisji Rady ( druk nr 3 ). 
                                                                                       
Projekt uchwały  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady (druk nr 3 ), 
został podjęty przez Radnych  jednogłośnie  (15 głosów „za”) 

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  dopłat  do  ceny 
odprowadzanych ścieków ( druk nr 4 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Radca  Prawny  –  Pan 
Zdzisław Pelc i zakomunikował zebranym, że generalnie Rada nie ma większego wpływu na 
cenę wody i odprowadzanych ścieków. Przedmiotowy proces wygląda w następujący sposób, 
ZGK Sp.z.o.o przygotowuje projekt taryfy z kalkulacją na podstawie poniesionych kosztów 
w  roku  poprzedzającym  dany  rok  i  przewidzianych  inwestycji.  Z  kolei  Burmistrzowi 
przysługuje prawo weryfikacji przedłożonej taryfy, po dokonaniu przedmiotowej czynności, 
Rada  nie  posiada  żadnych  uprawnień  w  zakresie  ewentualnego  wzrostu,  bądź  obniżki 
przedłożonych taryf. Jedynie w przypadku nie zachowania powyższych procedur ma prawo 
zakwestionowania  zaproponowanych  taryf.  Kontynuując  wypowiedź  Radca  Prawny 
stwierdził,  że w powyższym przypadku wszystkie procedury zostały zachowane, a w dniu 
07.12.2014r.  upływa  termin  ustosunkowania  się  w  powyższej  kwestii.  W  związku 
z powyższym Burmistrz Byczyny podjął decyzję w sprawie uruchomienia dopłaty do ceny 
odprowadzanych ścieków. Reasumując powyższą wypowiedź Radca Prawny stwierdził,  że 
mieszkańcy g.Byczyna  nie  odczują  wzrostu cen  odprowadzanych  ścieków, ponieważ ww. 
projekt  uchwały  zrekompensuje  wzrost  wykazany  w  omawianej  taryfie.  Następnie  głos 
zabrała  Radna  –  Iwona  Sobania  i  zadała  pytanie,  jakiego  rzędu  będzie  powyższe 
dofinansowanie. Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że ok. 150 tys.zł.  w skali roku. Radna – 
Iwona Sobania zadała kolejne pytanie, czy powyższa kwota była przewidziana jest budżecie 
gminy  na  2015r.  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  nie,  będzie  uwzględniona 
w  autopoprawce  Burmistrza.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  nie  rozumie 
powyższego stwierdzenia,  ze gminna spółka może podnosić  dowolnie  ceny świadczonych 
usług, a Rada nie ma żadnego wpływu na powyższy fakt. Kontynuując wypowiedź Radny – 

3



Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  jakie  działania  podejmuje  ZGK  Sp.z.o.o  w  celu  obniżenia 
ponoszonych  kosztów.  W  odpowiedzi  Radca  Prawny  stwierdził,  że 
ZGK Sp.z.o.o przygotowuje kalkulację ceny wody i odprowadzanych ścieków na podstawie 
ponoszonych kosztów i planowanych inwestycji.  Z kolei  Burmistrz,  ma prawo w każdym 
momencie  weryfikować  powyższe  wyliczenia.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Jacek 
Kulisiński i zadał pytanie, czy w przyszłym roku nie będziemy mieli podobnego problemu 
w tym zakresie. Kończąc wypowiedź Radny – Jacek Kulisiński stwierdził, czy w przyszłym 
roku nie  będzie  aby kumulacji  omawianej  podwyżki  np.  nie  o  1,26  zł,  a  o  2  zł  za  1m 3 

odprowadzanych ścieków.  W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że po części Radny 
ma rację, ale ten rok jest szczególny, chociażby ze względu na wybory. Przedmiotowe taryfy 
zostały  zatwierdzone  przez  poprzedniego  Burmistrza.  Kończąc  wypowiedź  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że  w przyszłym roku bardzo szczegółowo przeanalizuje przedmiotowe 
taryfy  i  być  może  uda  się  wypracować  pewne  mechanizmy  mające  większy  wpływ  na 
ustalone ceny wody i kanalizacji. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że przy obecnych 
tendencjach  spadkowych  oleju  napędowego  i  wg.  wcześniejszych  zapewnień  w  zakresie 
przeprowadzonej  modernizacji  oczyszczalni  ścieków,  nie  jest  pewny,  czy  zaproponowana 
cena jest adekwatna.  Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że nie zna poborów Pana 
Prezesa i pracowników zatrudnionych w gminnej spółce, być może powyższe składniki mają 
również  duży  wpływ  na  zaproponowane  taryfy.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała 
pytanie,  dlaczego  zaproponowana  dopłata  do  odprowadzanych  ścieków  dot.  jedynie 
użytkowników  podłączonych  do  sieci,  bez  uwzględnienia  użytkowników  tzw.  szamb. 
W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że cena wywozu nieczystości  z tzw. szamb 
winna być utrzymana na tym samym poziomie,  chociażby ze względu na znaczny spadek 
ceny  oleju  napędowego.  Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  prawdą  jest 
stwierdzenie, że mieszkańcy g.Byczyna płacą jedne z najwyższych rachunków w okolicy za 
powyższe media. Kończąc wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził, że udzielona zwłoka 
Burmistrzowi  na   przeanalizowanie  kosztów  gminnej  spółki  jest  bardzo  dobrym 
rozwiązaniem,  ponieważ  każda  analiza  finansowa  posiada  drugie  dno.  Z  kolei  Radny  – 
Marcin  Altman  zadał  pytanie,  komu  konkretnie  zabrane  będą  środki  na  pokrycie 
przedmiotowej dopłaty. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w chwili obecnej jeszcze nie wie, 
ponieważ sprawa jest  bardzo świeża.  W zaproponowanej  autopoprawce Burmistrz  wskaże 
pochodzenie ww. środków. Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy począwszy 
od przyszłego  roku,  Radni  nie  mogli  by  otrzymywać  kwartalnych  sprawozdań  z  zakresu 
funkcjonowania ZGK Sp.z.o.o.          

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania  omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków ( druk nr 4 ),  został 
podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 14 głosów „ za” , 1 glos „ wstrzymujący 
się ”).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025 (druk nr 5). 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  6). 
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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 zaprosił do 
dyskusji w sprawie omawianych projektów uchwał na druku nr 5 i 6. Z kolei Radny – Marcin 
Altman zadał pytanie, z jakiego tytułu muszą być zwrócone środki w wys. 45 tys. zł z oświaty 
i  kto  za  powyższe  niedociągnięcie  odpowiada.  W  odpowiedzi  Pani  Ewa  Bartosiewicz  – 
Kierownik Referatu Oświaty i stwierdziła, że sytuacja miała miejsce w 2011r. Przedmiotowe 
niedociągnięcie powstało na skutek błędnego zakwalifikowania uczniów do przyjętych wag 
i stąd przedmiotowy zwrot środków. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika 
Gminy o szczegółowe omówienie kredytu wraz z terminami spłat zadania pn. „ Mój rynek 
w Byczynie  ”. Skarbnik Gminy stwierdziła,  że w związku z wypłatą  pierwszej transzy za 
przedmiotowe zadanie ,   powyższy kredyt  został  uruchomiony w tym zakresie.  Następnie 
Radna – Jadwiga Gierczyk zadała pytanie, dlaczego w planowanym budżecie na 2015r., nie 
ma  wyodrębnionych  środków  na  statutową  działalność  emerytów  i  rencistów.  Skarbnik 
Gminy odpowiedziała, że wszystko jest w porządku, ponieważ niektóre zapisy nie mogą być 
określone w sposób jednoznaczny. Środki wykazane w funduszu obywatelskim, są środkami 
przeznaczonymi dla emerytów i rencistów. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że 
nie  bardzo rozumie  zagadnień  dot.  modernizacji  oświetlenia  ulicznego na terenie   gminy. 
Mianowicie,  tuż  przed  wyborami  Burmistrz  twierdził,  że  przedmiotowa modernizacja  jest 
darmowa  ze  strony  Tauronu,  a  w  chwili  obecnej  okazało  się,  że  należy  za  powyższe 
przedsięwzięcie płacić, przez okres siedmiu lat. W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że 
na  powyższe  zapytanie  udzieli  odpowiedzi  na  kolejnym  posiedzeniu  Rady  włącznie 
z zawartymi umowami w tym zakresie.  Następnie Przewodniczący Rady dopowiedział,  że 
wygląda  to  w  następujący  sposób,  gmina  płaci  za  modernizację  oświetlenia,  ale  z  kolei 
uiszcza mniejsze rachunki za zużytą energię. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że nie do 
końca jest przekonany, w zakresie rzekomej oszczędności gminy w tym zakresie. Następnie 
Radny  –  Jerzy  Pluta  poprosił  Skarbnik  Gminy  o  doinformowanie  Radnych  w  zakresie 
biegłego posługiwania się budżetem gminy i wszelkimi zmianami w nim czynionych. Może 
należałoby  zorganizować  krótkie  szkolenie  zainteresowanych  Radnych  w  tym  zakresie. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta wyraził duże zaniepokojenie w kwestii budżetu 
gminy na  2015r.  Mianowicie,  od 2010r.  unia  europejska,  nie  wypłaciła  gminie  zaległych 
środków,  przynajmniej  z 12 inwestycji. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy 
Skarbnik  Gminy  nie  mogłaby  przygotować  realnego  budżetu  tj.  takiego  bez  wirtualnych 
środków tj. obiecanych, przyrzeczonych . Przedmiotowy budżet byłby naprawdę pomocny, 
przy planowaniu wszelkiego rodzaju wydatków. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, 
że projekt budżetu gminy na 2015r.  przygotowywany był  do 15 listopada br.,  a w chwili 
obecnej  niektóre  środki  już  wpłynęły.  Praktycznie  rzecz  mówiąc,  jedynie  z  inwestycji 
roszkowickiej, nie mamy przelanych środków. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że 
po części rozumie jej stanowisko, ponieważ pracowała wcześniej i w chwili obecnej pracuje 
na  stanowisku  Skarbnika  Gminy.  Kontynuując  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że 
wypowiadając  wcześniejsze  stwierdzenia  ma  na  myśli  przejrzystość  wszelkich  poczynań 
i działań. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowa dyskusja wybiega poza 
ramy  dzisiejszych  obrad,  w  związku  z  powyższym  zaproponował  zamknięcie  dyskusji 
i przystąpił do przegłosowania przedmiotowego projektu uchwały.            
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Uchwała przedstawiona na druku nr  5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2012-2025, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„ za” ).

d)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 6). Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie zmian 
wcześniej  wniesionych  przez  Skarbnika  Gminy.  Zaproponowane  zmiany  przez  Skarbnika 
Gminy,  zostały  przyjęte  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15  głosów  „  za”  ).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały 
z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami.  Projekt  uchwały  w  sprawie zmian  w  budżecie 
gminy na 2014 rok ( druk nr 6 ),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„ za” ).

Ad.7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Brak 

Ad.8 Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  od  Kierownika  Referatu  Współpracy 
Europejskiej,  Promocji  w  sprawie  oddelegowania  4  -  Radnych,  którzy  będą  brali  udział 
w pracach komisji  w zakresie  podziału środków na prace konserwatorskie,  restauratorskie 
i  roboty  budowlane  przy  zabytku  na  rok  2015.  W  odpowiedzi  zgłoszono  następuje 
kandydatury:  Radnego  –  Krzysztofa  Chojaka,  Radnego  –  Władysława  Buły,  Radnego  – 
Michała Półtoraka, Radnego – Grzegorza Bednarka. Radni zgłoszeni do pracy w ww. komisji 
wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach przedmiotowej komisji. Następnie Radna – Iwona 
Sobania zaapelowała do Burmistrza Byczyny,  żeby przy szukaniu oszczędności  nie ruszał 
przypadkiem budżetu  oświaty.  Z kolei  Pan Zdzisław Comporek stwierdził,  że  nie  bardzo 
rozumie  pojęcia  dot.  sposobu  powiadamiania  tj.  „  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty”. 
W odpowiedzi  Sekretarz Gminy stwierdził,  że  pod przedmiotowym pojęciem rozumie  się 
publikację w Biuletynie Informacji  Publicznej, oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych sołectwach. Następnie Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, na jakim 
etapie  jest  budowa drogi  we wsi Gołkowice na ternie  byłego PGR-u. W odpowiedzi  Pan 
Stanisław Biliński – Kierownik Referatu Budownictwa odpowiedział, że przedmiotowa droga 
jest w trakcie wszelkiego rodzaju uzgodnień. W myśl wcześniejszych ustaleń  i porozumień 
zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu , ww. droga winna być ukończona do 
listopada  2015r.  i  w  chwili  obecnej  nie  ma  żadnego  zagrożenia  w  dochowaniu 
przedmiotowego  terminu.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  i  zadał  pytanie,  dlaczego 
ul.Sadowa w m.Byczyna nie jest realizowana, mimo rozpoczęcia prac ponad 2 miesiące temu. 
Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  gmina  odstąpiła  od  realizacji 
przedmiotowego  zadania,  ze  względu  na  nie  wywiązywanie  się  wykonawcy  ze  swoich 
obowiązków  i  nie  przestrzegania   przyjętego   harmonogramu.  Z  kolei  Radna  –  Jadwiga 
Gierczyk  stwierdziła,  że  jakieś  konkretne  działania  musiały  by  być  w  tym  zakresie 
poczynione, chociażby ze względu na dojścia do domów i dojazdy do garażów w tym rejonie. 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że na pewno jakieś działania  doraźne w tym zakresie będą 
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poczynione,  a  z  Wykonawcą  przedmiotowego  przedsięwzięcia  spotkamy  się  na  pewno 
w sądzie. Z kolei Pani Kazimiera Liebert po raz kolejny zaapelowała w kwestii uzupełnienia 
ogrodzenia  okalającego  stary  cmentarz  w  Byczynie.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że przedmiotowe ogrodzenie na pewno będzie wykonane, ale w chwili obecnej 
nadal  oczekujemy  na  uzgodnienia  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  w  Opolu 
w  powyższym  zakresie.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  kierując  wypowiedź  do  Pana 
Zdzisława Comporka stwierdził, że wszelkiego rodzaju informacje i uchwały podejmowane 
na sesji będą publikowane w biuletynie informacyjnym. Kontynuując wypowiedź Radny – 
Jerzy Pluta nawiązał do tematu powołania Pani Katarzyny Zawadzkiej na stanowisko Z-cy 
Burmistrza. Mianowicie, powołanie Pani osoby na stanowisko Z-cy Burmistrza wywołało falę 
spekulacji  i  licznych  niedomówień  wśród  wyborców.  Większość  wyborców  kojarzy  Pani 
osobę z pewnymi inwestycjami na terenie g.Byczyna. Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta 
stwierdził, ze wszelkiego rodzaju  niedomówienia dot. realizowanych inwestycji przez firmę 
Pani  męża  winne  być  wyjaśnione  i  podane  do  publicznej  wiadomości.  Przedmiotowe 
wyjaśnienie winno zawierać, kto zawinił w spawie Kostowa, jak również w sprawie budowy 
inkubatora w Polanowicach, oraz kto ponosi winę za zaistniały stan rzeczy. W odpowiedzi 
Z-ca  Burmistrza  podziękowała  za  poruszenie  ww.  kwestii,  ponieważ  jej  również  bardzo 
zależy  na  wyjaśnieniu  wszelkich  niedomówień  w  powyższych  kwestiach.  I  tak,  już  w 
przyszłym tygodniu ruszają liczne konsultacje związane z budową kompleksu świetlicowego 
we wsi Kostów. Odnośnie budowy inkubatora we wsi Polanowice czynione są również pewne 
kroki.  Na  dzień  dzisiejszy,  udało  się  już  odnaleźć  wszystkie  dokumenty  dot.  budowy 
inkubatora we wsi Polanowice, w najbliższym czasie, być może na najbliższym posiedzeniu 
Rady zostaną upublicznione i podane do publicznej wiadomości. Kończąc wypowiedź Z-ca 
Burmistrza stwierdziła, że upublicznienie pewnych dokumentów rzuci inne światło na pewne 
zagadnienia dotychczas nieznane.  Następnie Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, w jaki 
sposób  można  rozwiązać  problem  zaśmiecania  okolicznych  lasów  i  rowów.  Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  nie  widzi  sensu  wyrzucania  śmieci  do  rowów,  skoro  i  tak 
mieszkańcy płacą za tą usługę. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w 
najbliższym  czasie  będzie  uruchomiona  akcja  w  zakresie  sprzątania  gminy.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zmieniając tematykę,  zasygnalizował sprawę teledysku promującego 
Byczynę  w  internecie.  Mianowicie,  w  tle  przedmiotowego  teledysku  przewija  się  jakiś 
rowerzysta,  samochody,  jak  również  znaki  drogowe.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, że osoba przygotowując powyższy materiał nie wykazała 
się  profesjonalizmem w tym  zakresie.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  również  zwrócił 
uwagę  na  powyższe  niedociągnięcia.  Z  kolei  Radny  –  Karol  Grzyb  stwierdził,  że 
przedmiotowy materiał promocyjny nie finansowała gmina, a stowarzyszenie, którego jest też 
członkiem  za kwotę 5 tys. zł, więc za bardzo nie ma co wymagać większego profesjonalizmu 
w tym zakresie. Następnie Radny – Jerzy Pluta zasygnalizował,  że nowo wykonana droga 
przez  Powiat  Kluczborski  we  wsi  Jakubowice  zaczęła  powoli  pokazywać  wady  ukryte. 
Mianowicie, po pierwszych przymrozkach zaczęło ją wysadzać, a wjazdy – zjazdy zaczęły 
już poważnie siadać. Następnie Radny –Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego w stosunku co do 
firm,  nie  wywiązujących  się  należycie  ze  swoich  zobowiązań,  nie  są  wyciągane  pełne 
konsekwencje  np.:  karne  lub  finansowe.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Jerzy  Pluta 
stwierdził, że podobna sytuacja winna mieć miejsce w przypadku przyporządkowania danego 
urzędnika do konkretnego zadania. Burmistrz Byczyny ustosunkowując się do  realizowanego 
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zadania na ul. Sadowej,  przyznał, że sprawa nie jest prosta. Mianowicie, wykonawca w tym 
przypadku  podtrzymuje  wykonanie  przedmiotowego  zadania,  ale  nie  wchodzi  na  teren 
budowy  i  nie  realizuje  wcześniej  przyjętego  harmonogramu  robót.  Powyższa  sprawa 
najprawdopodobniej będzie miała  swój finał w sądzie,  ale niestety nie ma innego wyjścia 
w tym konkretnym przypadku. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy w urzędzie 
istniej jakiś system kontroli obsługi petenta. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
w najbliższym czasie wprowadzony będzie system zarządzania jakością pn. ISO. Następnie 
Radny –Adam Altman zadał  pytanie,  czy w przyszłorocznym budżecie  uwzględniony jest 
remont ratusza, jeśli tak, to czy Radni nie mogliby mieć wpływu na kolorystykę elewacji. 
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  zawsze  będzie  za  wszelkiego  rodzaju 
inicjatywami  oddolnymi  w  zakresie  remontów  i  upiększenia  naszego  miasta.  Odnośnie 
kolorystyki zastosowanej na byczyńskiej starówce, to tak naprawdę, nie mamy za dużo do 
powiedzenia,  ponieważ  w  tej  kwestii  ostateczne  słowo  ma  Wojewódzki  Konserwator 
Zabytków w oparciu o plan rewitalizacji miasta. Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk zadała 
pytanie,  czy  istnieje  jakaś  możliwość  dofinansowania  wspólnot  w  zakresie  remontów 
zabytkowych kamienic. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie za bardzo widzi 
możliwość  współfinansowania  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz Byczyny zakomunikował również, że widzi potrzebę aktualizacji obowiązującego 
statutu gminy, jak również przeprowadzenia szkolenia dla radnych w zakresie umiejętnego 
posługiwania  się  i  czytania  budżetu  i  wypełniania  oświadczeń  majątkowych.  Kończąc 
wypowiedź Burmistrz Byczyny poprosił radnych o pozostanie na sali po zakończonej sesji. 
Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Krzysztof  Chojak  i  powrócił  do  kwestii  stowarzyszeń 
w zakresie  rewitalizacji  byczyńskiej  starówki.  Mianowicie,  takowe stowarzyszenia  już  są 
i wystarczy je jedynie reaktywować. Ponadto powołana w dniu dzisiejszym Komisja Oświaty, 
Kultury,  Sportu i  Zdrowia,  może równie dobrze być  ciałem doradczym w tym  zakresie. 
Następnie  Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  gmina  nie  może  inwestować  w  czyjąś 
własność,  a  nawet  nie  ma ku temu stosownych uregulowań prawnych.   Z kolei  Radny – 
Marcin Altman zadał pytanie, czy gmina w imieniu właścicieli budynków zlokalizowanych 
na  byczyńskiej  starówce,  nie  mogłaby  pozyskać  środków  unijnych  na  powyższy  cel. 
Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  kolejne  pytanie,  jakie  wyniki 
w pozyskiwaniu  środków unijnych  ma  g.Byczyna.   Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że 
odpowiedź na tak zadane pytanie, nie jest prosta. Decydującą kwestią w powyższej tematyce 
jest rozgraniczenie projektów twardych tj.  inwestycyjnych i  miękkich tj.  zainwestowanych 
w kapitał  ludzki.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  dodała,  że  g.Byczyna  ma  19  miejsce 
w kraju,  a  1  w województwie  pod względem pozyskiwania  środków unijnych.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przypomniał  zebranym,  że  w  latach  90  –  tych  był  przygotowany 
projekt stylizacji budynku położonego w centrum, tj, Rynek 9-11. Przedmiotowy kompleks 
budynków na pewno nie  dostanie  żadnego dofinansowania,  że względu na to,  że nie  jest 
umieszczony  w  żadnym  rejestrze.  Z  kolei  Pan  Stanisław  Biliński  –  Kierownik  Referatu 
Budownictwa  stwierdził,  że  gmina  posiada  zatwierdzoną  dokumentację  techniczną  na 
dobudowanie  zadaszonego  piętra  na  budynku  ul.Rynek  9  -11.   W  myśl  wcześniejszych 
ustaleń  gmina  wszystkie  prace  wykonałaby  na  własny  koszt,  a  powstałe  w  wyniku  tego 
procesu mieszkania byłyby własnością gminy.  Przedmiotowe rozwiązanie nie jest możliwe 
w realizacji,  że  względu  na  brak  zgody  współwłaścicieli  poszczególnych  lokali.  Z  kolei 
Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że nasze miasto jest specyficzne, ze względu na zabytkową 
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zabudowę byczyńskiej  starówki. Mimo wszystko, nie potrafimy zadbać o to, co już mamy 
a nie wymaga to dużych nakładów. Takich przykładów jest  wiele  np. Pomnik Bitwy pod 
Byczyną,  zdewastowana fontanna w nowym parku itp.  Kontynuując  wypowiedź  Radny – 
Jerzy Pluta stwierdził,  że w 2015r. nie powinno się zaczynać żadnych nowych inwestycji, 
realizować jedynie priorytety i rozpoczęte inwestycje. Ponadto winniśmy się bardziej skupić 
na małych rzeczach, nie wymagających większych nakładów, które z pewnością poprawią 
estetykę gminy. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że historyczna zabudowa Byczyny 
sprawia  dużą  uciążliwość,  wręcz  podraża  koszty  na  każdym  kroku.  Kończąc  wypowiedź 
Radny – Jerzy Pluta  stwierdził,  że  wielkim niepowodzeniem dwóch poprzednich kadencji 
Rady była nie załatwiona sprawa byczyńskiej hali. Nie może tak być, że problem jednej hali 
jest  nie  załatwiony,  a  w między czasie   zaczyna  się  przygotowania  do budowy kolejnej. 
Na koniec  Radny – Jerzy Pluta  zadał  pytanie,  czy nie  warto by było  zastanowić  się nad 
umiejscowieniem witaczy przed każdą miejscowością, jak również kompleksowej numeracji 
budynków danej ulicy w poszczególnych miejscowościach.                         
 
Ad.9  Komunikaty.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Radnych  o  pozostanie  na  sali,  celem  przekazania  kilku 
ważnych informacji. 

Ad.10  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia II sesji. 
Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie  CD 
przechowywane w Biurze Rady przez okres jednego roku zgodnie z § 30 Statutu Gminy. 

    
                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                                 Adam Radom

 Protokołował: Marek Rychlicki
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