
                                                        
                                                            Protokół Nr V/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 26.02.2015
                                                       ( godz. 14 00 –  16 30  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia V 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,  Radną Rady Powiatu - Panią 
Wiolettę Kardas, Pana Jakuba Golińskiego – członka Zarządu Powiatu, Panią Halinę Piasta – 
Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców,  przedstawiciela  lokalnej  prasy – Panią Elżbietę 
Wodecką, sołtysów, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelca oraz pozostałych przybyłych na 
sesję. W oparciu  o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 
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.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  uzupełnienie 
porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 42 w sprawie zmian w budżecie 
gminy  na  2015r.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  w  sprawie  zmiany 
porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 42 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2015r. Zmiana porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 42 w 
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r, została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 
głosów  „  za  ”).  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  porządku 
obrad  z  wcześniej  przegłosowaną  zmianą.  Nowy  porządek  obrad  został  przyjęty  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 IV sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zmiany uchwały ( druk nr 28 ),
          b) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie do projektu aktualizacji Planu
              Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego
              na lata 2015 i następne ( druk nr 29 ),
          c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
             ( druk nr 30 ), 
          d)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 31 ),
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          e)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 32 ),
          f)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 33 ),
          g) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r. ( druk nr 34),
          g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady ( druk nr 35 ), 
          i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
             Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015
            ( druk nr 36 ), 
          j) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 
             ( druk nr 37 ), 
         k) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
             ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 38 ), 
         l) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 39 ),
        m) zmiany uchwały ( druk nr 40 ),
        n) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
            składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 41 ).
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zmiany uchwały ( druk nr 28 ),
          b) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie do projektu aktualizacji Planu
              Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego
              na lata 2015 i następne ( druk nr 29 ),
          c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
             ( druk nr 30 ), 
          d)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 31 ),
          e)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 32 ),
          f)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 33 ),
          g) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r. ( druk nr 34),
          g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady ( druk nr 35 ), 
          i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
             Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015
            ( druk nr 36 ), 
          j) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 
             ( druk nr 37 ), 
         k) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
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             ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 38 ), 
         l) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( druk nr 39 ),
        m) zmiany uchwały ( druk nr 40 ),
        n) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
            składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 41 ),
        o) zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 42 ).  
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Przyjęcie protokołów z IV sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i pogratulował wszystkim nowo wybranym 
sołtysom za podjęcie się pełnienia tak zaszczytnej  funkcji.  Następnie Radny – Władysław 
Buła  zadał  pytanie,  jak  jest  koszt  opłaty  abonamentowej  w  Kulisach  Powiatu.  Kolejne 
zapytanie dot. ilości nowo zatrudnionych osób w urzędzie i ile to będzie kosztować gminę. 
Trzeci wniosek Radnego – Władysława Buły dot. podniesienia diety sołtysów i radnych o 
kwotę 200 zł.  Następne zapytanie Radnego – Władysława Buły skierowane było w stronę 
Przewodniczącego Rady i brzmiało: czy projekt budowy chodnika we wsi Kochłowice został 
już fizycznie  wykonany.  Kontynuując wypowiedź Radny – Władysław Buła zadał kolejne 
pytanie, na jakim etapie jest realizacja BIP-u w Polanowicach. Na koniec Radny – Władysław 
Buła w imieniu mieszkańców wsi Kochłowice  zadeklarował wolę zorganizowania dożynek 
wojewódzkich.  Organizacja  ww.  imprezy  w  znacznym  stopniu  przyczyniła  by  się 
wyremontowania  kochłowickiego  stadionu.  Z  kolei  Radny  –  Grzegorz  Bednarek  zwrócił 
uwagę,  że  w  druku  nr  42  jest  błąd  maszynowy.  W  odpowiedzi  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, że do powyższej sprawy powrócimy w momencie rozpatrywania kolejno po sobie 
następujących projektów uchwał. Następnie Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, w jaki 
sposób można by wyremontować ul. Plac Dworcowy w Byczynie. Z kolei Radny – Krzysztof 
Chojak zgłosił pilną potrzebę remontu ul. Wałowej w m.Byczyna. Następnie Radna – Jadwiga 

3



Gierczyk  zgłosiła  potrzebę  zagospodarowania  terenu  wokół  byłego  ośrodka  zdrowia  w 
Byczynie.  Kontynuując  stwierdziła,  że  nie  dawno  przedmiotowy  obiekt  został  poddany 
gruntownej termomodernizacji, a teren wokół pozostawia wiele do życzenia. Z kolei Radny – 
Karol Grzyb powrócił do tematu parkowania pojazdów mechanicznych w rynku. Mianowicie, 
w  ramach  dodatkowo  wykupionych  patroli  policyjnych  przez  gminę,  byczyńska  policja 
mogłaby  się  przyjrzeć  się  temu  zagadnieniu.  Kończąc  wypowiedź  Radny  –  Karol  Grzyb 
zasugerował  zasypanie  dwóch  poważnych  ubytków  w  drodze  na  ul.Brzozowej  i 
zamontowanie tam dodatkowego punktu świetlnego w tym miejscu. Przedmiotowe wyłomy 
zlokalizowane są na ww. drodze w końcówce ułożonej kostki betonowej. Następnie Radny – 
Grzegorz Bednarek zasugerował,  że droga łącząca ul.  Paruszowicką  z  Polo – Marketem 
wymaga również remontu, jak również doświetlenia. Na koniec Przewodniczący Rady zadał 
pytanie, czy wcześniej wykorzystywany tłuczeń do remontu dróg gminnych, a pochodzący z 
remontu  torowisk,  został   przebadany  pod  kątem  zanieczyszczeń  i  toksyczności  był 
zagospodarowany przez gminę na drogi.   

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 28 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Z kolei Przewodniczący Rady zadął pytanie, czy przedmiotowy projekt uchwały jest 
poprawnie przygotowany.  Mianowicie,  w omawianym projekcie  uchwały winne być  dane 
personalne.  W odpowiedzi  Sekretarz  Gminy odpowiedział,  że  omawiany projekt  uchwały 
przygotowany  jest  poprawnie,  ponieważ  musi  zawierać  dane  personalne.   Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 28 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 14 głosów  „ za” ).

b)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady 
Miejskiej  w  Byczynie  do  projektu  aktualizacji  Planu  Działania  Systemu  Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne ( druk nr 29 ).
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie głos zabrał Sekretarz Gminy i pokrótce  przedstawił genezę powstania 
przedmiotowego projektu uchwały. Mianowicie, w myśl wcześniejszych zapewnień ze strony 
Pan Wojewody Opolskiego do dnia  dzisiejszego nie  mamy karetki  pogotowia  na naszym 
terenie.  Powodem  takiego  stanu  rzeczy  są  cięcia  finansowe,  ze  strony  służb  Wojewody 
Opolskiego.  Powyższa  próba  jest  niczym  innym,  jak  usankcjonowaniem  wcześniejszych 
ustaleń  w tym zakresie  tj.  1  karetka w Kluczborku,  1  karetka w Wołczynie  i  oczywiście 
1  karetka  w  Byczynie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie przyjęcia  stanowiska  Rady 
Miejskiej  w  Byczynie  do  projektu  aktualizacji  Planu  Działania  Systemu  Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne ( druk nr 29 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 30 ). Następnie Przewodniczący 
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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  udzielenie  bonifikaty  od  ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego ( druk nr 30 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„ za” ).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 31 ). Po odczytanie ww. uchwały Przewodniczący Rady 
zadał  pytanie,  czy  przedmiotowy  projekt  uchwały  różni  się  od  kolejnych  projektów 
w podobnej sprawie. Mianowicie, w kolejnych projektach dwóch projektach  jest zapis dot. 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w UM w Byczynie, a  w tym  przypadku nie ma powyższego 
zapisu.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Byczyny  odpowiedziała,  że  jest  to  oczywista  omyłka 
maszynowa i w tym konkretnym przypadku winien być ten zapis również zawarty. 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 udzielenia  pomocy finansowej  dla  Powiatu 
Kluczborskiego (  druk nr  31 ),  został  podjęty przez  Radnych  jednogłośnie   (  14  głosów 
„ za” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla  Powiatu  Kluczborskiego (  druk  nr  32  ).  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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 32 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla  Powiatu  Kluczborskiego (  druk  nr  33  ).  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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 33 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Miejskiej na 2015r. ( druk nr 34). Kontynuując  wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził, 
że w wyniku zmiany terminu posiedzenia Rady, przedmiotowy plan uległ pewnym korektom. 
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 zatwierdzenia planu pracy Rady 
Miejskiej na 2015r. ( druk nr 34), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„ za” ).

h)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy 
Komisji  Rady  (  druk  nr  35  ).  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Komisji 
zakomunikował zebranym, że podobnie jak we wcześniejszym przypadku, omawiany projekt 
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uchwały  został  odpowiednio  skorygowany  i  dopasowany  do  obowiązujących  terminów. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Jako pierwsza głos zabrała Radna – Iwona Sobania  i stwierdziła, że w planie pracy 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie wkradły się pewne 
błędy.  Mianowice,  w pkt.1 ww. załącznika  należy wykreślić  „ z  podziałem na subwencje 
i środki własne, inne” . Kontynuując wypowiedź poprosił zebranych o wykreślenie  końcówki 
zadania w pkt.6 tj. „ oraz zapoznanie się z budżetem placówki ”, oraz poprosiła o wykreślenie 
z pkt.7 „ SP Kostów ”. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zmian 
zgłoszonych przez Radną – Iwonę Sobania.  Zgłoszone zmiany w zał.  nr 3 do niniejszego 
projektu  uchwały  przez  Radną  –  Iwonę  Sobania,   zostały  przegłosowane  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 
omawianego  projektu  uchwały  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami.  Projekt  uchwały 
w sprawie zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rady (  druk  nr  35  ),  został  podjęty  przez 
Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk nr 36 ). Na wstępie Przewodniczący 
Rady  zakomunikował zebranym, ze omawiany projekt został już podjęty na wcześniejszym 
posiedzeniu,  ale  z  istotnym  naruszeniem  prawa.  Mianowicie,  został  podjęty  w  cyklu 
trzyletnim, a powinien być podjęty w cyklu rocznym, stąd przedmiotowa zmiana.  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Radny 
–  Damian  Gocejna   zadał  pytanie,  że  nie  bardzo  rozumie  zasadności  podziału  środków 
w zakresie profilaktyki. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższy podział 
wynika z logiki rozwiązywanych i realizowanych zadań przez CISPOL Polanowice. Z kolei 
Radny  –  Władysław   Buła  stwierdził,  że  w  skład  ww.  finansów  wykazanych  w  części 
tabelarycznej  wykazano  również  środki  pochodzące  z  gmin  sąsiednich.  Skarbnik  Gminy 
potwierdziła, że w środkach z profilaktyki są również środki z gmin sąsiednich. Następnie 
Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  nadzór  prawny  Wojewody,  nie  zakwestionuje 
wynagrodzenia  Pełnomocnika  Burmistrza  ds.  profilaktyki  wykazanego  w  załączniku  do 
niniejszego projektu uchwały. Mianowicie, brakuje delegacji prawnej do powyższej regulacji. 
Powyższa delegacja dot. jedynie wynagrodzenia członków komisji. Kontynuując wypowiedz 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w omawianym programie nie ma mowy o problemach 
społecznych,  a jedynie jest mowa o profilaktyce. Ponadto brakuje również diagnozy i wtedy 
dany program może się bronić, a tego elementu w tym programie brakuje. W odpowiedzi 
Sekretarz Gminy stwierdził, że wydatki na działalność gminnej komisji, nie są aż tak wielkie, 
ze względu na zakres obowiązków. Dodatkowym argumentem jest fakt posiadania CISPOL-u 
na  naszym  terenie,  ponieważ  większość  środków  jest  tam  przekazywanych  na  aktywną 
profilaktykę.  Na koniec Sekretarz  Gminy stwierdził,  że skoro ww. program wzbudza tyle 
emocji,  to  w  najbliższym  czasie  można  zorganizować  spotkanie  w  ww.  sprawie  i 
przedyskutować powyższe zagadnienie. Z kolei Skarbnik Gminy dopowiedziała, że wykazane 
środki  w  części  tabelarycznej  są  naprawdę  bardzo  skrupulatnie  podzielone.  Następnie 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy w świetle obowiązującego prawa można zwiększyć 
ilość środków na pozycję  dot.  pozostałych  wydatków. Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że 
istnieje, ale musi to być poprzedzone odpowiednim pismem wraz z uzasadnieniem. Z kolei 
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Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  gminna  komisja  nie  jest  realizatorem  programu. 
Realizatorem ww. programu może być OPS lub inna jednostka. Następnie Radny – Grzegorz 
Bednarek stwierdził,  że na terenie Byczyny są  punkty,  które prowadzą sprzedaż napojów 
alkoholowych wraz z konsumpcją, bez stosownej koncesji. Reasumując, powyższą kwestią 
winna się również zająć przedmiotowa komisja. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, 
że  uchwalanie  danego  programu  winno  być  poprzedzone  raportem  za  rok  ubiegły. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Marcin Altman  zadał pytanie,  dlaczego na dzisiejszym 
posiedzeniu  nie jest  obecna Pani pełnomocnik.  Następnie  Radny – Jacek Kulisiński zadał 
pytanie,  czy istnieje obowiązek poddawania się sprzedawców kontroli.  Z przeprowadzonej 
analizy  lat  ubiegłych,  wynika  z  sposób jednoznaczny,  że  frekwencja  sprzedawców napoi 
alkoholowych jest bardzo mała. Z kolei Wioletta Kardas – Dyrektor CISPOL- u stwierdziła, 
że sprzedawcy nie mają obowiązku uczestnictwa  w przedmiotowym szkoleniu,  jest  tylko 
obowiązek powiadomienia  sprzedawcy o takowym szkoleniu.  Następnie  głos zabrała  Pani 
Joanna Myślińska – Dyrektor OPS-u i stwierdziła, że gminna komisja każdorazowo reaguje 
na zgłoszenia sprzedaży bądź spożywania  napojów alkoholowych bez stosownej koncesji . W 
przypadku potwierdzenia się powyższych faktów, w konsekwencji nakłady jest mandat karny 
na danego sprzedawcę. Radny – Marcin Altman zadał pytanie, jakiej wysokości jest mandat 
za tego rodzaju wykroczenie.  Pani Joanna Myślińska odpowiedziała,  że nie wie, ponieważ 
powyższa  kwestia  jest  w  gestii  policji.   Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk nr 36 ), został podjęty przez Radnych 
zwykłą większością głosów ( 7 głosów  „ za” , 7 głosów „ wstrzymujących się ”).

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ( druk nr 37 ). Następnie Przewodniczący Rady 
zaprosił  do dyskusji  w sprawie omawianego projektu uchwały.  Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ( druk nr 37 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).

k) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 38 ). 
Z kolei Skarbnik Gminy poprosiła zebranych  żeby w § 1, ust. w pkt.1,2,3 wykreślić słowo 
„ brutto” , ponieważ w ww. stawkach nie ma podatku Vat. Następnie Radny – Marcin Altman 
zadał pytanie, jakie są zaległości z tytułu należnego podatku. Skarbnik Gminy odpowiedziała, 
że  ok.30  tys.zł  od  początku  obowiązywania  przedmiotowego  podatku.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały. 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 38 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).
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l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie nieruchomości ( druk nr 39 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie  nieruchomości  (  druk nr  39 ),  został  podjęty przez Radnych  jednogłośnie   (  14 
głosów  „ za” ).

m)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały ( druk nr 
40 ). Z kolei Sekretarz Gminy dopowiedział, że powyższa zmiana dot. wys. ulgi dla dzieci 
i młodzieży dojeżdżających do szkoły, pozostałe elementy poprzedniej uchwały nie ulegają 
zmianie.  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 40 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).

n)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
( druk nr 41 ). Z kolei Skarbnik Gminy poprosiła aby z załącznika do niniejszego projektu 
uchwały  wykreślić  tabele  D.4  dot.  danych  personalnych  danego  podatnika.  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu 
uchwały. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  (  druk  nr  41  ),  został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).

o) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2015r. ( druk nr 42 ). Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący 
wyjaśniła  planowane  zmiany.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy 
kwota  25  tys.zł  na  Gminne  Zrzeszenie  LZS-ów  jest  podobna  jak  w  roku  ubiegłym. 
W odpowiedzi Radny – Grzegorz Bednarek stwierdził, że nie wiele, ale większa. Radny – 
Karol  Grzyb  zaproponował,  żeby do  przyszłego  roku wypracować  program,   na  jaki  cel 
można  przeznaczać  środki  przewidziane  na  działalność  Gminnego  Zrzeszenia  LZS-ów. 
W odpowiedzi Przewodniczący  Rady stwierdził, że od dwóch lat zespoły młodzieżowe i klas 
niższych zostały zwolnione z odpłatności na rzecz PZPN-u. Następnie Burmistrz Byczyny 
dopowiedział, że jest zamysł aby podział przedmiotowych środków przewidzianych na sport, 
doprecyzować. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak dopowiedział, że większość wniosków w 
przedmiotowej  sprawie było  przygotowanych bardzo niechlujnie,  wręcz nadających się do 
odrzucenia.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  niektóre  dziedziny  sportu  nie 
utrzymają się tylko z dotacji, niestety rodzice będą musieli uczestniczyć w kosztach np. sekcja 
karate.   Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 42 ), został podjęty 
przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ).
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Ad.7  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie Burmistrz Byczyny odpowiedział na zapytanie dot. kosztów abonamentowych na 
rzecz Kulisów Powiatowych. I tak, koszt w skali miesiąca wynosi 1200 zł brutto i jest to 
bardzo  dobra  inwestycja  w  zakresie  promocji  gminy.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła 
stwierdził, że skuteczność ww. gazety nie do końca jest tak dobra, np. chociażby przypadek 
nagłaśniania  sprawy  budowy  chodnika  we  wsi  Kochłowice.  Mianowicie,  przedmiotowa 
gazeta  kilkukrotnie  opisywała pilną potrzebę jego realizacji  i  do dnia dzisiejszego nie ma 
żadnego odzewu z tego tytułu, gdzie ta skuteczność. Odnośnie nowych zatrudnień Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że w najbliższym czasie 7 osób z urzędu odejdzie na emerytury i stąd 
potrzeba przyuczenia nowych osób do pracy w samorządzie. Potrzeba  zatrudnienia nowych 
osób wynikła poniekąd z powodu reorganizacji urzędu. Powyższe osoby wyłonione zostały 
w drodze konkursu na stanowiska kierownicze. Powyższe stanowiska dot. dwóch działów tj. 
referatu  promocji  i  referatu  ochrony  środowiska  i  gospodarki  gruntami.  Przedmiotowe 
zatrudnienia  będą  się  mieścić  w  zaplanowanym  funduszu  płac  na  2015r.  Powyższe 
zatrudnienia  wiążą się ściśle z nowymi zadaniami czekającymi gminę. W niedługim okresie 
czasu zaczyna się  okres wsparcia,  będzie  bardzo dużo nowych zadań w zakresie  ochrony 
środowiska.  Będzie  bardzo dużo zadań do zrealizowania w powyższym obszarze.  Z kolei 
promocja  gminy jest  też  bardzo ważnym zagadnieniem,  chociażby ze względu na walory 
turystyczne  gminy.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nowo 
zatrudnione osoby na stanowiskach kierowniczych,  mają zarobki na poziomie pozostałych 
kierowników zatrudnionych w tut. urzędzie. Następnie Radny – Władysław Buła stwierdził, 
że nowe przyjęcia w najbliższym czasie wywołają odwrotny skutek tj. zwolnienia, bo nagle 
się okaże ze jest przerost zatrudnienia. Kontynuując wypowiedz Radny – Władysław Buła 
stwierdził,  że  najlepszą  promocją  gminy  będą  dobrze  opłacani  sołtysi,  stąd  wcześniejszy 
wniosek  w zakresie podniesienia ich uposażenia. Z kolei Burmistrz Byczyny dopowiedział, 
że nie widzi potrzeby zwalniana pracowników, chociażby ze względu na planowane przejścia 
7 pracowników na świadczenia  emerytalne.  Odnośnie roli  i  znaczenia  sołtysów Burmistrz 
Byczyny  podobnie  jak  Pan  Buła  ma  bardzo  dobre  zdanie.  Dowodem  przedmiotowego 
stwierdzenia, jest planowane uruchomienie w najbliższym czasie funkcjonowania Konwentu 
Sołtysów.  Powołanie  ww. ciała  wzmocni  status  sołtysów i  na pewno przyczyni  się to  do 
podniesienia ich rangi w terenie. Następnie Burmistrz Byczyny ustosunkowując się do kwestii 
diet sołtysów zadał pytanie, czy powyższy wniosek należy traktować jako wniosek formalny. 
Radny – Władysław Buła odpowiedział, że tak. Z kolei Skarbnik  Gminy dopowiedziała, że 
podniesienie diet  o 200 zł  spowoduje skutek finansowy w skali  roku w wys.91.200.00 zł. 
Natomiast Radny – Władysław Buła stwierdził, ze jakoś go ta kwota nie przeraża, chociażby 
ze względu na fakt uruchomienia dopłaty do ścieków w wys. 150 tys.zł. Z kolei Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że środki przeznaczone na dopłatę nie są środkami wyrzuconymi w błoto, 
ponieważ  ww.  środki  zostały  w kieszeni  naszych  podatników.  Następnie  Przewodniczący 
Rady  zakomunikował  zebranym,  że  w  sprawie  budowy  chodnika  we  wsi  Kochłowice 
osobiście porozmawia z Panem Kazimierzem Sztajglikiem-dyrektorem ZDP w Kluczborku i 
zobowiąże do udzielenia odpowiedzi na piśmie w powyższej sprawie. Odnośnie postępu prac 
przy realizacji BIP-u  w Polanowicach Burmistrz Byczyny stwierdził, że na dniach podpisany 
będzie  aneks  w  zakresie  zmiany  terminu  realizacji  przedmiotowej  inwestycji.  Termin 
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zakończenia ww. prac przypada na koniec czerwca, w związku z powyższym nie ma żadnego 
zagrożenia  w zakresie  wykonania przedmiotowego zadania.  Odnośnie organizacji  dożynek 
powiatowych na terenie g,Byczyna Burmistrz Byczyny stwierdził, że kilka sołectw zgłosiło 
akces  organizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz 
Byczyny dodał, że być może będą to dożynki wojewódzkie, ale powyższa kwestia na dzień 
dzisiejszy jest  jeszcze nie  rozstrzygnięta.  Z kolei  Radny – Władysław Buła stwierdził,  że 
w Kochłowicach jest  tyle  miejsca,  że  i  z  powodzeniem można  by zorganizować dożynki 
wojewódzkie. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że ul.Plac Dworcowy jest w fatalnym 
stanie i nadaje się do remontu, ale na dzień dzisiejszy nie ma wolnych środków na ten cel. 
Z kolei ul.Wałowa jest drogą wojewódzką, ale oczywiście wniosek w tej sprawie zostanie 
przesłany  do  powiatu.  Odnośnie  utwardzenia  terenu  wokół  ośrodka  zdrowia   Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  w  najbliższym  czasie  przygotowana  będzie  koncepcja 
zagospodarowania ww. terenu i w miarę możliwości przystąpimy do realizacji. Z kolei Z-ca 
Burmistrza dopowiedziała, że przedmiotowe prace będą możliwe w realizacji, ale dopiero po 
zakończeniu okresu zimowego, ponieważ w chwili obecnej jest nieustabilizowany grunt na 
ww.  terenie.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  kwestii  niepoprawnego 
parkowania pojazdów mechanicznych na terenie rynku. Powodem takiego stanu rzeczy jest 
zmiana organizacji ruchu i fizycznego przestawienia się mieszkańców na nową organizację. 
Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził,  że dziury na ul.Brzozowej zostaną 
zniwelowane,  jak również droga dojazdowa do Polo – Marketu zostanie  wyremontowana. 
Na  zapytanie  dot.  zanieczyszczeń  tłucznia  pochodzącego  z  remontu  torowisk.  Z-ca 
Burmistrza  odpowiedział,  że  powyższy  kamień  jest  toksyczny  i  nie  posiada  certyfikatu 
dopuszczającego  go  do  dalszej  eksploatacji.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Grzegorz 
Bednarek i zadał pytanie, dlaczego ZGK Sp.z.o.o do dnia dzisiejszego nie wyremontowała 
wyłomu  na  ul.Wałowej.  W  odpowiedzi  Prezes  ZGK  Sp.o.o  –  Pan  Krzysztof  Sikorski 
stwierdził,  że powyższy remont będzie wykonany,  ale dopiero przy bardziej  sprzyjających 
warunkach atmosferycznych.          
 
Ad.8. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie  głos  zabrała  Radna –  Iwona Sobania  i  zakomunikowała,  że  istnieje  potrzeba 
zorganizowania spotkania z repatriantami. Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona Sobania 
stwierdziła, że jeśli Radni wyraziliby zgodę na takie rozwiązanie,  to zorganizuje powyższe 
spotkanie. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowe spotkanie wręcz musi 
być zorganizowane. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że podobnie jak poprzednik jest 
za zorganizowaniem powyższego spotkania. Mianowicie, nasi repatrianci, są trochę zagubieni 
w naszych realiach i należałby im pomóc w procesie aklimatyzacji. Następnie Radna – Iwona 
Sobania  zakomunikowała  zebranym,  że  ww. spotkanie  odbędzie  się  w dniu  05.03.2015r., 
o godz. 15 00. Z kolei Radny – Bartłomiej Adler zadał pytanie, jaki będzie skutek finansowy 
w  skali  roku,  zatrudnienia  dwóch  nowych  kierowników  w  tut.  urzędzie.  W  odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że pobory nowo zatrudnionych kierowników 
są  na  poziomie  pozostałych  kierowników  w  tut.  urzędzie.  Ponadto,  nowe  zatrudnienia 
mieszczą się w zaplanowanym funduszu płac na 2015r. Z kolei  Radny– Bartłomiej  Adler 
wyraził zwątpienie, czy powyższe stwierdzenie pokrywa się z prawdą. Następnie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że również jest za podwyżką diet dla sołtysów, ale na razie nie ma na ten 
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cel wolnych środków. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że sołtysi z g.Byczyna 
mają najniższe uposażenie w okolicy.  Następnie Burmistrz Byczyny zadał pytanie, czy ma 
potraktować powyższe  stwierdzenie  jako wniosek formalny.  Z kolei  Pani Krystyna  Buksa 
zaproponowała zebranym, że może by poczekać na pierwsze efekty pracy nowych sołtysów 
i  radnych  i  być  może  wtedy  niezbędne  środki  na  przedmiotowe  podwyżki  uda  się 
wygospodarować. Z kolei Radny – Bartłomiej Adler stwierdził, że nie rozumie zachowania 
Pani Skarbnik w powyższej sprawie. Mianowicie, w ciągu minuty udaje się wyliczyć skutek 
finansowy  podwyżki  dla  sołtysów,  natomiast  w  przypadku  zatrudnienia  dwóch  nowych 
kierowników,  Skarbnik  Gminy nie  potrafi  wyliczyć  skutków finansowych.  Następnie  Pan 
Zdzisław  Comporek  zasygnalizował  sprawę  lokalizacji  niektórych  znaków  drogowych  na 
terenie  miasta.  Mianowicie,  niektóre znaki drogowe są bardzo nietrafnie  umiejscowione,  i 
wymagały by pewnych korekt. Ponadto, na terenie miasta brakuje miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. Następnie głos zabrała Pani  Elżbieta Wodecka i zwracając się do 
Radnego – Władysław Buły poprosiła o przekazanie Panu Damianowi Bule prośby w kwestii 
uprzątnięcia materiałów wyborczych - plakatów. W odpowiedzi Radny – Władysław Buła 
stwierdził,  że  powyższa  prośba  winna  być  skierowana  do  przedstawiciela  Prawa  i 
Sprawiedliwości  obecnego  na  tej  sali.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie, 
dlaczego byczyńskie targowisko nie jest należycie uprzątane. Kontynuując wypowiedź Radny 
– Marcin Altman stwierdził, że ma poważne obawy, że w przypadku przeniesienia targowiska 
na byczyński rynek, sytuacja się powtórzy. Kończąc Radny – Marcin Altman zadał pytanie, 
w jakim czasie  zostanie  przeniesione  targowisko na  byczyński  rynek.  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że sprzątaniem byczyńskiego targowiska zajmuje się LKS Hetman i oczywiście 
będzie  im  zwrócona  uwaga  w  powyższym  zakresie.  Odnośnie  przeniesienia  targowiska 
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że najprawdopodobniej przed Świętami Wielkanocnymi. Z 
kolei  Radny  –  Krzysztof  Chojak  stwierdził,  że  rozlokowane  donice  na  terenie  miasta,  z 
pewnością nie podnoszą walorów estetycznych miasta. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 
powyższe  skrzynie  zostały  umiejscowione  jedynie  tymczasowo,  ale  w najbliższym  czasie 
zostaną usunięte. Następnie Radny – Władysław Buła dopowiedział, że wg. jego informacji 
przedstawiciela  Prawa  i  Sprawiedliwości  po  zakończonej  kampanii  wyborczej  uprzątnęli 
swoje materiały. Jeśli jakieś się jeszcze ostały, to być może, to przysługa konkurencyjnych 
ugrupowań.  Następnie  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  Rada w tym monecie  nie  jest 
stroną, a jedynie Wojewódzki Komisarz Wyborczy. Z kolei Radny – Karol Grzyb poprosił, 
żeby w monecie podziału środków sołeckich przewidzieć wykonanie poprawnej numeracji 
każdej miejscowości. Następnie Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że skoro przedmiotowe 
donice są tymczasowo rozmieszczone, to być może przeprowadzony remont rynku nie był 
przygotowany  prawidłowo  pod  kątem  organizacji  ruchu.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny 
dopowiedział, że przedmiotowe donice będą w najbliższym czasie usunięte, a ustawione były 
celem zdyscyplinowania kierowców w początkowej fazie nowo oddanego rynku. Następnie 
Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  kwestii  ewentualnego  zamknięcia  ruchu 
samochodowego na byczyńskim rynku. Mianowicie, jeśli mieszkańcy Byczyny będą za takim 
rozwiązaniem, to tak się stanie, na dzień dzisiejszy sprawa pozostaje otwarta w tym zakresie. 
Z  kolei  Radny –  Krzysztof  Chojak  stwierdził,  że  albo  projekt  remontu  został  wykonany 
wadliwie,  albo  od  początku  był  zamysł  zamknięcia  ruch  na  byczyńskim rynku.  Kończąc 
wypowiedź  Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że w tym przypadku zabrakło po prostu 
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konsultacji  społecznych.  Z  kolei  Radny -  Władysław  Buła  stwierdził,  że  jego  skromnym 
zdaniem byczyński rynek winien być po prostu zamknięty i po temacie.       
         
Ad.9.  Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych otrzymał w materiałach 
pismo  z  RIO  Opole  w  sprawie  długu  publicznego  oraz  informację  na  temat  średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Obydwa pisma 
zostały  dołączone  do  materiałów  wyłącznie  w  celach  informacyjnych.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przypomniał   zebranym  o  obowiązku  złożenia  oświadczeń 
majątkowych  za  2014r.  do  końca  kwietnia  br.  Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Jadwiga 
Gierczyk  i  oznajmiła  zebranym,  że  wszystkie  gminy  ościenne  mają  do  zwrotu  część 
subwencji oświatowej. W naszym przypadku jest to kwota 180 tys.zł,, najprawdopodobniej 
coś w mechanizmie naliczania subwencji oświatowej jest nie tak. Z kolei  Przewodniczący 
Rady  stwierdził,  że  taki  stan  rzeczy  wynika  z  prostego  mechanizmu.  Mianowicie,  żeby 
wypracować mechanizm wyliczenia ww. subwencji należy wcześniej poznać wynik. Tak ten 
mechanizm działa i praktycznie nic w tym kierunku nie jesteśmy w stanie zrobić. Następnie 
Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  w  wyniku  przeprowadzanej  ankiety 
internetowej dot. godz. posiedzeń Rady, kolejne posiedzenie zwoływane będą na godz. 1700. 
W odpowiedzi  Radny –  Radny Władysław Buła  zadał  pytanie,  dlaczego  Przewodniczący 
Rady nie zasugerował posiedzeń o godz. 22  00 i na pewno wcześniej wymieniona godz. by 
zwyciężyła w przedmiotowej ankiecie. Powodem takiego, a nie innego stwierdzenia jest po 
prostu  złośliwość  ludzka.  Wg.  Radnego  –  Władysława  Buły  zaproponowana  godzina 
posiedzenia jest nie do przyjęcia. Następnie Radny – Władysław Buła stwierdził, ze powyższa 
godzina posiedzeń Rady będzie do przyjęcia, ale pod warunkiem wykładania list obecności na 
końcu  posiedzenia.  Przewodniczący  Rady  odpowiadając  Panu  Bule  zauważył,  że  nie  ma 
takich kompetencji,  gdyż statut  ani inne regulacje prawa mu na to nie pozwalają, a jeżeli 
chodzi  o  godzinę zwoływania  sesji  to  musi  poszanować stanowisko uczestników ankiety. 
Jeżeli  okaże się, że godzina 17.00 nie powoduje większego zainteresowania mieszkańców 
gminy w uczestniczeniu w obradach to ponownie rada ustali godzinę odbywania sesji. Z kolei 
Radny – Karol  Grzyb  stwierdził,  że  zamieszczona ankieta  internetowa nie  do końca była 
poprawnie zabezpieczona, a nawet pozwalała na pewnego rodzaju nadużycia w tym zakresie. 
Następnie  głos  zabrała  Pani  Halina  Piasta-  Przewodnicząca  Samorządu  Mieszkańców  i 
zakomunikowała zebranym, że w dniu 11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa i w 
związku z powyższym Samorząd Mieszkańców Byczyny postanowił zorganizować w dniu 13 
marca 2015r. spotkanie starych i nowych sołtysów w sali remizy OSP Byczyna. Na koniec 
Sekretarz  Gminy  odczytał  pismo  od  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Kluczborku  w 
sprawie  możliwości  udostępnienia  pomieszczenia  na  elektroniczne  rozliczenie  podatku  za 
2014r. Przedmiotowe użyczenie lokalu będzie miało miejsce w dniu 17 marca 2015r. w godz. 
od 9 00 – 13 00 w tut. urzędzie.   
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Ad.10.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  V  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

                                                                                                 Adam Radom

Byczyna 26.02.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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