
                                                        
                                                            Protokół Nr VII/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 26.03.2015
                                                         ( godz. 17 00 –  22 00  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia VII 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 Artura Witka – Prezesa Hydrokom Kluczbork, Pana Tomasza Palucha 
–  Prezesa  Stowarzyszenia  Dolina  Stobrawy,  Panią  Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą 
Samorządu  Mieszkańców,  przedstawiciela  lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę  Wodecką, 
sołtysów,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Pawła  Płazę  oraz  pozostałych  przybyłych  na  sesję. 
W  oparciu   o  listę  obecności Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  w  sesji  uczestniczy 
15 Radnych, więc obrady są prawomocne.  

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady poinformował,  że  każdy z  Radnych  otrzymał  porządek 
obrad. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, 
chce  wnieść  zmiany  do  porządku  obrad.  Na  wstępie  Burmistrz  Byczyny  zaproponował 
uzupełnienie  porządku  obrad  w  zakresie  odbycia  prezentacji  multimedialnej  Pana  Artura 
Witka  –  Prezesa  Hydrokom   Kluczbork.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
zaproponował  również  uzupełnienie  porządku  obrad  o  trzy  dodatkowe  projekty  uchwał. 
Mianowicie, w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyny na 
lata 2015 – 2020 ( druk nr 53 ), przystąpienia do opracowania i wdrożenia „ Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna nas lata 2015 – 2020” ( druk nr 54 ), oraz  przystąpienia 
do opracowania  „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Byczyna na lata 2015 – 2020 ” 
( druk nr 55 ).  Z kolei  Przewodniczący Rady zaproponował uzupełnienie  porządku obrad 
o dwa punkty. Mianowicie, w pkt. 7 byłoby uwzględnione sprawozdanie Centrum Integracji 
Społecznej  CISPOSL w Polanowicach za 2014r.,  a w pkt.  8  sprawozdanie Pełnomocnika 
Burmistrza  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za  rok  2014. 
Następnie  Przewodniczący  Rady zarządził  głosowanie  w sprawie  zmiany porządku  obrad 
zaproponowane  przez  Burmistrza  Byczyny  tj.  dot.  przeprowadzenie   prezentacji 
multimedialnej  Pana  Artura  Witka  –  Prezesa  Hydrokom  Kluczbork  oraz  uzupełnienia 
porządku obrad  o  dodatkowe projekty  uchwał  na  drukach nr  53,54,55.  Zmiana  porządku 
obrad  w  zakresie  uzupełnienia  porządku  obrad  o  prezentację  multimedialną  Pana  Artura 
Witka   –  Prezesa Hydrokom  Kluczbork  oraz  o dodatkowe projekty uchwał  na druku nr 
53,54,55,  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15 głosów „ za ”).  Kontynuując 
obrady Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zmian zgłoszonych przez swoją 
osobę. Zmiana porządku obrad w zakresie uzupełnienia porządku obrad o dodatkowe dwa 
punkty obrad , tj. w pkt.7 w zakresie  sprawozdania Centrum Integracji Społecznej CISPOSL 
w  Polanowicach  za  2014r.,  a  w  pkt.  8  sprawozdania  Pełnomocnika  Burmistrza  ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014, zostało przyjęte przez 
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Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do 
przegłosowania  porządku obrad  z  wcześniej  przegłosowanymi  zmianami.  Nowy porządek 
obrad z wcześniej przegłosowanymi zmianami, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów „ za ”).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2024 ( druk nr 45 ),  
          b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 46 ),
          c) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
              gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej ( druk nr 47 ), 
         d)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  ( druk nr 48 ),
         e)  wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Górna Prosna ”
              ( druk nr 49 ), 
          f) przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
              „ Dolina Stobrawy „ ( druk nr 50 ), 
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
               gruntowej ( druk nr 51 ), 
           h) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu
               wykonawczego jednostek pomocniczych ( druk nr 52 ).   
      7. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w 2015r. Potrzeby wynikające 
          z wpływających wniosków . Zamierzenia na 2016r. 
      8. Funkcjonowanie oświaty w g.Byczyna w zakresie realizacji zadań opieki i kształcenia 
          dzieci niepełnosprawnych 
      9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     10. Wolne wnioski i zapytania.
     11. Komunikaty.
     12. Zakończenie sesji.
   
Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z V  i VI sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Prezentacja multimedialna Pana Artura Witka  – Prezesa Hydrokom  Kluczbork.
7. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za 2014r.
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8. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za rok 2014.

      9. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2024 ( druk nr 45 ),  
          b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 46 ),
          c) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
              gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej ( druk nr 47 ), 
         d)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  ( druk nr 48 ),
         e)  wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Górna Prosna ”
              ( druk nr 49 ), 
          f) przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
              „ Dolina Stobrawy „ ( druk nr 50 ), 
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
               gruntowej ( druk nr 51 ), 
           h) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu
               wykonawczego jednostek pomocniczych ( druk nr 52 ), 
           i) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyny na lata 
              2015 – 2020 ( druk nr 53 ),
           j) przystąpienia do opracowania i wdrożenia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej 
              dla Gminy Byczyna nas lata 2015 – 2020” ( druk nr 54 ),
           k) przystąpienia do opracowania „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Byczyna
              na lata 2015 – 2020 ”  ( druk nr 55 ). 
     10. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w 2015r. Potrzeby wynikające 
          z wpływających wniosków . Zamierzenia na 2016r. 
      11. Funkcjonowanie oświaty w g.Byczyna w zakresie realizacji zadań opieki i kształcenia 
          dzieci niepełnosprawnych 
      12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      13. Wolne wnioski i zapytania.
      14. Komunikaty.
      15. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Przyjęcie protokołów z V, VI sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania.  Protokoły  z  V i  VI sesji  były dostępne w Biurze Rady oraz były 
wyłożone  przed  sesją.  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do 
protokołów. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił 
do  przegłosowania  protokołów z  V  i  VI  sesji.  Protokół   z  V  sesji  został  przyjęty  przez 
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Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ). Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił do 
przegłosowania protokołu  z VI  sesji.  Protokół z VI sesji,  został przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ). 

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i zadał pytanie, dlaczego mieszkańcy wsi 
Jakubowice  wnoszą  opłaty  za  odprowadzane  ścieki  sanitarne  z  pominięciem  wcześniej 
uchwalonej dopłaty.  
           Z  kolei  Radny  –  Krzysztof  Chojak  i  zadał  pytanie,  czy  znane  są  wyniki  kontroli 
w ZSGLiZ w Byczynie w sprawie zakupu telefonu. 
           Następnie Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, czy dofinansowanie zakupu auta 
strażackiego potwierdzone jest w jakiś sposób na piśmie. Kolejne zapytanie dot. możliwości 
uruchomienia punktu przychodni zdrowia we wsi Biskupice. Kończąc wypowiedz Radny – 
Władysław Buła podtrzymał wniosek formalny w sprawie wzrostu diet radnych i sołtysów. 
Następnie  Radny – Władysław Buła zadał pytanie, czy znane są losy kanalizacji sanitarnej 
we wsi  Biskupice  i  Kochłowice.  Na koniec  Radny –  Władysław  Buła  zadał  pytanie,  ile 
nowych stanowisk pracy zostało stworzonych  w gminie od początku roku.  
            Następnie Radny – Jacek  Kulisiński zadał pytanie, czy znany jest termin dokończenia 
budowy chodnika we wsi Biskupice. 
            Z kolei Radny – Władysław Buła po raz kolejny ponowił wniosek w sprawie budowy 
orlika we wsi Biskupice przy PSP.  
            Następnie  Radny  –  Michał  Półtorak  zadał  pytanie,  czy  lokalni  przewoźnicy 
ustosunkowali  się  w kwestii  uruchomienia  dodatkowych  przewozów na  trasie  Byczyna  – 
Proślice – Jakubowice.  
            Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa ewentualnego 
przejęcia budynku ZEC-u w Byczynie.         

Ad.6. Prezentacja multimedialna Pana Artura Witka  – Prezesa Hydrokom  Kluczbork

Na wstępie Pan Artur Witek – Prezes Hydrokom Kluczbork przywitał się z zebranymi 
i  podziękował  za  zaproszenie  na  dzisiejsze  posiedzenie  Rady.  Tematem  przedmiotowej 
prezentacji była propozycja wejścia Spółki Hydrokom na teren Byczyny. Mianowicie, Spółka 
Hydrokom działa na terenie Kluczborka i ma sporo doświadczenie  w powyższym zakresie. 
Kontynuując  wypowiedź   Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że  podstawą  ich  działalności  jest 
dostarczanie wody pitnej i odprowadzanie ścieków od mieszkańców g.Kluczbork. Podobnie 
jak w g.Byczyna, 100% udziału w spółce posiada g.Kluczbork. Następnie Pan Artur Witek 
stwierdził,  że  jego  spółka  posiada  pełne  zabezpieczenie  sprzętowe  i  kadrowe  do 
wykonywania statutowej działalności. Kontynuując wypowiedź Pan Artur Witek stwierdził, 
że w jego przypadku ilość zadań systematycznie wzrasta, a liczba pracowników maleje. Więc, 
chyba tendencja jest nader pożądana i ekonomicznie uzasadniona. Powyższe działania mają 
bardzo duży wpływ na wyliczenia taryf na dany rok. Następnie Pan Artur Witek stwierdził, że 
osobiście  jest  przeciwny  zwalnianiu  pracowników,  wręcz  przeciwnie  bardzo  lubi 
zadowolonych  i  usatysfakcjonowanych  pracowników.  Redukcja   zatrudnienia  realizowana 
jest w sposób naturalny tj. poprzez odejścia na wszelkiego rodzaju świadczenia emerytalne i 
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socjalne i nie przyjmowanie nowych pracowników w ich miejsce. Kontynuując wypowiedź 
Pan Artur Witek stwierdził, że jego spółka  bardzo mocno inwestuje w nowe sieci. Niezbędne 
środki  na  ww.  inwestycje  pochodzą  z  wypracowanych  zysków,  jak  również  ze  wsparcia 
unijnego w powyższym zakresie.  Następnie  Pan Artur Witek stwierdził,  że spółka oprócz 
statutowej działalności angażuje się również w wszelkiego rodzaju działalność charytatywną 
w  całym  tego  słowa  znaczenia.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że 
analizując zyskowność obu spółek, to poziom zyskowności jest na jednakowym poziomie w 
granicach 3 – 4%. Następnie  Pan Artur Witek stwierdził, że w wyniku połączenia obu spółek 
nastąpi  poprawa  efektywności  zarządzania  obu  spółek,  co  w  konsekwencji  będzie  miało 
przełożenie  na  obniżenie  obowiązujących  taryf.  Poprzez  połączenie  będzie  większa 
możliwość  pozyskiwania  środków  unijnych.  Następnie   Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że 
g.Byczyna ma dosyć poważne problemy z niektórymi odwiertami – studniami i czasowymi 
pozwoleniami na użytkowanie. Proces połączenia obu spółek na pewno przyśpieszy działania 
w powyższym zakresie poprzez odpowiednie zaplecze kadrowe     i sprzętowe. Następnie Pan 
Artur Witek zakomunikował hipotetyczny proces przejęcia byczyńskiej spółki. Mianowicie, 
w  powyższym  zakresie  wchodzą  dwa  warianty  w  grę.  Pierwszy  wariant  polegałby  na 
przejęciu  tj.  przeniesieniu  majątku  jednej  spółki  do  drugiego  przedsiębiorstwa  przy 
jednoczesnej  utracie  osobowości  prawnej  spółki  przejmowanej.  W następstwie   obydwie 
spółki są wyceniane i proporcjonalnie zostają wyliczone udziały. Drugi wariant polegałby na 
fuzji tj. obydwie spółki są wycenione i obydwie wnoszą swój  kapitał do nowego podmiotu, w 
konsekwencji powstaje nowy podmiot. Kontynuując wypowiedź  Pan Artur Witek stwierdził, 
że   osobiście  optuje  na pierwszym wariantem,  ponieważ  jest  najbardziej  uproszczonym i 
najmniej  uciążliwym  rozwiązaniem.  Powyższe  połączenie  polegałoby  na  podstawie 
obowiązujących przepisów kodeksu handlowego. Etapy procedury połączeniowej zostały już 
uruchomione  poprzez  podpisanie  listu  intencyjnego  przez  obie  strony,  oczywiście 
przedmiotowe porozumienie  o niczym jeszcze nie przesądza.  W konsekwencji  muszą  być 
podjęte stosowne uchwały rad w zakresie połączenia obu spółek .  Następnie na przełomie 
kwietnia – maja musiałoby się odbyć walne zgromadzenie na którym burmistrzowie musieli 
by podjąć decyzje w zakresie dokonania wyceny posiadanego majątku.  Do końca czerwca 
musiałyby zapaść decyzje w zakresie uruchomienia procesu połączenia  i podjęcie uchwał na 
walnym  zgromadzeniu  w  zakresie  łączenia  obydwu  spółek.  Przedmiotowe  terminy 
podyktowane są uwarunkowaniami czasowymi w zakresie przedłożenia radzie nowych taryf 
tj. do dnia 22 października danego roku. Następnie Pan Artur Witek zaprosił do zadawania 
pytań w ww. zakresie. Z kolei Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, w jaki sposób powstaną 
oszczędności przy wyliczaniu nowych taryf. W odpowiedzi Pan Artur Witek odpowiedział, że 
chociażby poprzez zakup tańszej energii elektrycznej i zrezygnowania z niektórych kosztów 
pośrednich. Połączenie spowoduje większą efektywność obydwu spółek. Następnie Radny – 
Karol  Grzyb  stwierdził,  czy  aby  na  pewno,  stan  byczyńskiej  sieci  pozwoli  na  obniżenie 
kosztów. W odpowiedzi Pan Artur Witek stwierdził, że mimo wszystko fatalny stan sieci nie 
będzie miał większego wpływu na generowane koszty. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof 
Sikorski – Prezes ZGK Sp.z.o.o.  i poprosił o pewną zwłokę czasową w ww. zakresie np. do 
kolejnego posiedzeniu Rady, w zakresie przedstawienia swojego punktu widzenia omawianej 
tematyki.  W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził,  że wniosek Pana Prezesa ZGK 
Sp.z.o.o.  jest jak najbardziej uzasadniony i zapewnił, że żaden projekt uchwały w tej sprawie 
nie zostanie podjęty,  bez uprzedniego wysłuchania Pana Prezesa ZGK Sp.z.o.o. Następnie 
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głos  zabrała  Radna  –  Iwona  Sobania  i  poprosiła  o  możliwość  udostępnienia  wcześniej 
prezentowanych  materiałów  w  ww.  zakresie.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Iwona 
Sobania zadała pytanie,  czy byczyńskie wodociągi będą rozliczane osobno. W odpowiedzi 
Pan Artur Witek stwierdził, że osobno. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała kolejne, czy 
dobrym rozwiązaniem jest wyzbywanie się majątku gminy. W odpowiedzi Pan Artur Witek 
stwierdził,  że  na  powyższe  zapytanie,  nie  jest  prosta  odpowiedź.  Mianowicie,  w  tym 
momencie  winno  się  patrzeć  poprzez  pryzmat  zadowolenia  i  usatysfakcjonowania 
mieszkańców danej gminy, a nie dylematu dot. wyzbywania się majątku gminy. Następnie 
Radny – Marcin Altman zadał pytanie, jakie wymierne korzyści odnotowała g.Lasowice w 
wyniku  wcześniejszego  przejęcia  przez  Hydrokom  Kluczbork.  W  odpowiedzi  Pan  Artur 
Witek stwierdził, że sytuacja g.Lasowice była bardziej złożona i w ogóle nie porównywalna 
do  g.Byczyna.  Mianowicie,  ww.  gmina  nie  była  w  żaden  sposób  przygotowana  na 
zawiadywanie powyższym tematem. Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy w 
przypadku  nadmiernego  rozrostu  spółki,  nie  będzie  problemu  z  usuwaniem  wszelkiego 
rodzaju awarii.  Na koniec Radny – Marcin Altman zadał  pytanie,  jak do powyższej  fuzji 
podchodzi Burmistrz Kluczborka. W odpowiedzi Pan Artur Witek stwierdził, że kluczborskie 
władze są na tyle świadome przedmiotowego zagadnienia i jak na razie nie stwarzają żadnych 
problemów w tym zakresie. Następnie Radny – Bartłomiej Adler zadał pytanie, co się stanie z 
pracownikami  byczyńskiej  spółki  w  przypadku  pomyślnego  procesu  przekształcenia.  W 
odpowiedzi  Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że  na  pewno  obecny  stan  osobowy  jest  nie  do 
przyjęcia,  ponieważ  nie  ma  uzasadnienia  ekonomicznego  w  tym  zakresie.  Kontynuując 
wypowiedź   Pan Artur Witek stwierdził,  że  będzie  redukcja zatrudnienia,  ale  nie poprzez 
zwolnienia,  ale  poprzez  wszelkiego  rodzaju  przesunięcia  i  przeniesienia  pracowników na 
wszelkiego rodzaju świadczenia emerytalne i socjalne. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał 
pytanie, czy  w przypadku zawiązania przedmiotowej spółki, jakość wody pitnej będzie taka 
sama jak w Kluczborku. W odpowiedzi Pan Artur Witek stwierdził, że pracownicy obecnego 
ZGK  Sp.z.o.o.  na  tym  połączeniu  na  pewno  zyskają.  Odnośnie  jakości  wody  pitnej,  to 
parametry będą zachowane i takie same jak w przypadku Kluczborka. Następnie Radny – 
Jerzy Pluta zadał pytanie, kto będzie ustalał taryfy w Byczynie. W odpowiedzi  Pan Artur 
Witek stwierdził,  że byczyńscy rajcy.   Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, kto 
będzie się zajmować konserwacją hydrantów. W odpowiedzi  Pan Artur Witek stwierdził, że 
powyższa sprawa nie jest prosta, ponieważ ze sprawnością hydrantów bywa różnie. Następnie 
głos zabrał Przewodniczący Rady i stwierdził, że w przypadku połączenia obu spółek będą 
dwa podstawowe standardy najważniejsze tj. jakość  i cena wody pitnej. Z kolei  Pan Artur 
Witek stwierdził, że jemu osobiście również zależy na osiągnięciu powyższych standardów. 
Na  koniec   Pan  Artur  Witek  podziękował  za  zaproszenie  i  umożliwienie  odbycia 
przedmiotowej  prezentacji  w  powyższej  sprawie.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  po 
wyczerpaniu przedmiotowego zagadnienia zarządził 10 – minutową
przerwę.

Ad.7. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za 2014r.

Na wstępie Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji w przedmiotowej 
sprawie. Nikt nie zabrał głosu. W związku powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że 
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powyższe  sprawozdanie  nie  wymaga głosowania  i  w związku z  powyższym przeszedł  do 
rozpatrywania kolejnego pkt. obrad. 

Ad.  8.  Sprawozdanie  Pełnomocnika  Burmistrza  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za rok 2014.

Na wstępie Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do dyskusji w przedmiotowej 
sprawie. Nikt nie zabrał głosu. W związku powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że 
powyższe  sprawozdanie  nie  wymaga głosowania  i  w związku z  powyższym przeszedł  do 
rozpatrywania kolejnego pkt. obrad. 

Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 - 2024 ( druk nr 45 ).  
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2024 (druk nr 45 ), jak również zmiany 
w budżecie gminy na 2015r.( druk nr  46). Następnie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy 
i  wyczerpujący omówiła  planowane zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy 
Byczyna na lata 2015 – 2024, jak również zmiany w budżecie gminy na 2015r. Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie  omawianego  projektu uchwały.  Na 
wstępie   Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  nie  bardzo  rozumie  polityki  finansowej 
gminy. Mianowicie, zaciągamy nowy – nie planowany kredyt w wys.1.650.000,00 zł, przy 
jednoczesnym wydawaniu środków wcześniej nie zaplanowanych np. dofinansowanie zakupu 
auta  strażackiego  dla  OSP Jakubowice.  Z  kolei  Radny –  Władysław  Buła  zadał  pytanie, 
dlaczego wszelkiego rodzaju obiekty sportowe powstają tylko w Byczynie. Następnie Radna 
Jadwiga  Gierczyk  zadała  pytanie,  dlaczego  gmina  musi  remontować  łazienki  w zasobach 
komunalnych gminy.  W odpowiedzi Skarbnik Gminy odpowiedziała, że powyższe zadanie 
jest zadaniem gminy.  Z kolei  Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie,  dlaczego tylne schody - 
wejściowe do urzędu, nie zostały wykonane podczas ostatniego remontu byczyńskiego rynku. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta po raz kolejny ponowił wniosek w sprawie 
wykonania audytu gminy. Kończąc wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego 
CISPOL  Polanowice  po  raz  kolejny  wymienia  piec  co.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział na wcześniej zadane pytania.  Mianowicie, w Byczynie nie będzie budowany 
orlik, ale tylko i wyłącznie boisko lekkoatletyczne. W kwestii tylnych schodów wejściowych 
do urzędu Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowy zakres robót nie był przewidziany 
w omawianym zakresie prac. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że jak w Byczynie 
nie będzie orlika tylko boisko lekkoatletyczne,  to on również zaproponował wybudowanie 
boiska lekkoatletycznego w Biskupicach. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
jest  jak  najbardziej  za  wnioskowanym  boiskiem  we  wsi  Biskupice,  pod  warunkiem 
pozyskania środków z zewnątrz. Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie,  z jakiego 
tytułu musimy zwrócić kwotę – 167.847 zł. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wszystko jest 
w porządku, ponieważ przedmiotowa subwencja była przekazana na zasadzie ryczałtu, ale w 
chwili obecnej przedmiotowa subwencja została rozliczona w przeliczeniu na fizyczną ilość 
uczniów. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady i stwierdził, że kwestia nie wykonania 
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schodów  wejściowych  do  tut.  urzędu  nie  jest  błahą  sprawą.  Mianowicie,  należałoby 
sprawdzić,  czy  przedmiotowy  zakres  nie  był  czasem  częścią  składową  wykonanego 
zamówienia.  Ponadto,  za każdym czynem kryją  się konkretni ludzie i może w ten sposób 
należałoby podejść do zagadnienia.  Kontynuując  wypowiedź Przewodniczący Rady złożył 
wniosek  formalny  w  sprawie  wykonania  kosztorysu  wraz  z  uzgodnieniami 
z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  w  Opolu  w  zakresie  wykonania  remontu 
ogrodzenia  starego  cmentarza  w  Byczynie.  Kończąc  wypowiedz  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, że powyższe czynności należy wykonać i ostatecznie zamknąć powyższy temat. 
Z kolei  Radny – Władysław Buła zadał  pytanie,  kto imiennie odpowie za nie wykonanie 
chodnika we wsi Kochłowice. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że sprawa nie 
wykonania schodów wejściowych do tut. urzędu winna być wyjaśniona dogłębnie. Z kolei 
Pan  Przemysław  Mączka  Z-ca  Naczelnika  Wydziału  Inwestycji,  Gospodarki  i  Funduszy 
Europejskich  stwierdził,  że  ww.  schody były  wykazane  w SIWZ i  przewidziane  były  do 
wykonawstwa,  ale  w  trakcie  realizacji  okazało  się  że  ww.  schody  są  puste  wewnątrz. 
W związku z powyższym wymagałyby innej metody naprawy . W konsekwencji powyższego 
zdarzenia,  zrezygnowano  z  naprawy  schodów  uwzględniając  czas  oraz  okres  wyborczy 
i mieszczący się lokal wyborczy w ratuszu.  Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że po raz 
kolejny  ponawia  wniosek  w  sprawie  pilnego  wykonania  audytu  gminy.  W  odpowiedzi 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  odpowiednie  procedury  w  zakresie  wykonania  audytu 
zostały już wdrożone i w najbliższym czasie zostanie wykonany. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 - 2024 ( druk nr 45 ), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr 46 ).  
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały w sprawie zmian  w budżecie  gminy na 2015 rok (  druk nr  46 ),  został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „ za” )

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu 
i  szczegółowych  warunków  zwolnienia  od  podatku  rolnego  gruntów  gospodarstw 
rolnych,  na  których  zaprzestano  produkcji  rolnej  (  druk  nr  47  ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych 
warunków  zwolnienia  od  podatku  rolnego  gruntów  gospodarstw  rolnych,  na  których 
zaprzestano  produkcji  rolnej  (  druk  nr  47  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów  „ za” )

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości  ( druk nr 48 ).  
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Z  –ca  Burmistrza  dopowiedziała,  że  przedmiotowe  przejęcie  dot.  gruntów  na 
których  zlokalizowana  jest  oczyszczalnia  ścieków  i  przepompownia  we  wsi  Biskupice. 
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Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( druk nr 
48 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” )

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  ze 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Górna Prosna ” ( druk nr 49 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że podjęcie przedmiotowego 
projektu  uchwały  jest  konsekwencją  podjęcia  późniejszego  projektu  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  Gminy  Byczyna  do  stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „  Dolina 
Stobrawy  „  na  druku  nr  50.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  poprosił  Pana 
Tomasza Palucha – Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Dolina Stobrawy ” 
o  przedstawienie  ważniejszych  założeń  i  ewentualnych  korzyści  wynikających 
z przedmiotowego członkowstwa. Na początku wypowiedzi Pan Tomasz Paluch stwierdził, że 
Lokalna  Grupa  Działania  „  Dolina  Stobrawy  ”  istnieje  od  2006r.  i  w  międzyczasie  od 
początku istnienia pozyskała kwotę ponad 2 mln.zł. Z kolei współpraca z g.Byczyna została 
nawiązana w 2010r. poprzez wszelkiego rodzaju organizacje działające na terenie g.Byczyna. 
Następnie Pan Tomasz Paluch stwierdził, że Lokalna Grupa Działania „ Dolina Stobrawy ” 
jest  organizacją  pozarządową,  co  przedkłada  się  z  kolei  na  niższe  składki  członkowskie. 
Kontynuując wypowiedz Pan Tomasz Paluch stwierdził, że g.Byczyna jest dość specyficzną 
gminą,  że względu na bardzo rozwiniętą spółdzielczość socjalną. Powyższa spółdzielczość 
idealnie  wplata się w profil   działalności  Lokalnej  Grupy Działania „ Dolina Stobrawy ”. 
Następnie  Pan  Tomasz  Paluch  stwierdził,  że  stowarzyszenie  przez  niego  kierowane  jest 
organizacją  w  większości  przypadków  samofinansującą  się,  bez  nadmiernego  obciążania 
gmin  członkowskich  poprzez  prowadzenie  wszelkiego  rodzaju  działalności  gospodarczej. 
Dodatkowym, bardzo ważnym argumentem uczestnictwa w omawianym stowarzyszeniu, jest 
możliwość  ubiegania  się  o  współfinansowanie  danych  projektów,  w  przypadku  braku 
możliwości  samodzielnego  ubiegania  się  o  dane  finansowanie.  Kontynuując  wypowiedź 
Tomasz  Paluch  stwierdził,  że  Lokalna  Grupa Działania  „  Dolina  Stobrawy ”  zajmuje  się 
przede wszystkim działaniem na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich i rozwojem obszarów 
wiejskich.  Następnie  Przewodniczący  Rady zaprosił  zebranych  do  zadawania  pytań.  Jako 
pierwszy głos zabrał  Radny – Marcin Altman i  zadał  pytanie,  czy projekt  pn.  „ opolskie 
paradnice  jadą  w teren”  w ramach  LGD Górna  Prosna  został  już  zakończony.  Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  tak.  Z  kolei  Pan  Tomasz  Paluch  dopowiedział,  że  są  to  dwa 
odrębne okresy programowania i nie ma możliwości przeoczenia danego okresu. Następnie 
głos zabrał  Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie,  dlaczego g.Byczyna występuje z LGD 
Górna  Prosna.  Kończąc  wypowiedź  Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  na  dzisiejsze 
posiedzenie,  winni  być  również  zaproszeni  przedstawiciele  z  LGD  Górna  Prosna  celem 
przedstawienia  swoich  argumentów  w  powyższej  sprawie.  Na  koniec  Pan  Zdzisław 
Comporek  stwierdził,  że  przedstawiona  forma  ewentualnego  przejścia  z  jednej  LGD  do 
drugiej jest nie do przyjęcia, podobnie ma się sytuacja w przypadku ewentualnego przejścia 
ZGK Sp.z.o.o. do Hydrokomu Kluczbork. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Lemańczyk 
–  sołtys  wsi  Proślice  i  jednocześnie  jako  prezes  stowarzyszenia  „  Dolina  Słowików” 
stwierdziła, że w jej przypadku pozyskanie środków z  LGD Górna Prosna było praktycznie 
nie możliwe, a w przypadku LGD Dolina Stobrawy nie było żadnego problemu. Z kolei Pan 
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Krzysztof Rożniatowski – sołtys wsi Wojsławice stwierdził, że podobnie jak poprzedniczka 
ma  takie  same  zdanie  odnośnie  możliwości  uzyskania  dofinansowania  z  obydwu  grup. 
Mianowicie, w ostatnim okresie czasu sołectwo Wojsławice uzyskało dofinansowanie w wys. 
7  tys.zł  do  wszelkiego  rodzaju  działań.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w  kontekście  sporządzania  dokumentów  strategicznych,  przynależność  do  LGD  Dolina 
Stobrawy  jest  bardziej  uzasadniona  chociażby  pod  katem  logistycznym.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy w przypadku wystąpienia g.Byczyna z LGD Górna 
Prosna  nie  utracimy  wcześniej  wynegocjowanych  bardzo  korzystnych  warunków  zakupu 
energii elektrycznej w ramach tej grupy. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w przypadku 
zakończenia obecnie obowiązującej umowy na ww. zakup, to skorzystamy z usług Związku 
Gmin  Śląska  Opolskiego  w  tym  zakresie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie wystąpienia  ze 
Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „ Górna Prosna ” ( druk nr 49 ),  został  podjęty 
przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „ za” )

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy 
Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Dolina Stobrawy „( druk nr 50 ). 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „ Dolina Stobrawy „ ( druk nr 50 ),  został  podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów  „ za” )

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ( druk nr 51 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ( druk nr 51 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „ za” )

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad 
przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek 
pomocniczych ( druk nr 52 ).   
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i stwierdził, że sołtysom oprócz tej 
regulacji  należy  się  również  przyznanie  podwyżki.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek 
pomocniczych  (  druk nr 52 ),  został  podjęty przez Radnych zwykłą większością  głosów 
( 13 głosów  „ za” , 2 głosy „ wstrzymujące się ”)

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyny na lata 2015 – 2020 ( druk nr 53 ).
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrała  Z-ca  Burmistrza  i  stwierdziła,  że  przedmiotowe 
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opracowanie  Strategii  Rozwoju  Gminy  Byczyna  na  lata  2015  –  20120  wymagane  jest 
obowiązującymi przepisami prawa i możliwością aplikowania środków unijnych. Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyny na lata 
2015 – 2020 ( druk nr 53 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „ za” ).

j)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 
opracowania i wdrożenia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna nas 
lata 2015 – 2020” ( druk nr 54 ).
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższy projekt uchwały jest konsekwencją 
wcześniejszej  sesji  tematycznej  dot.  odnawialnych  źródeł  energii.  Z-ca  Burmistrza 
odpowiedziała,  że  tak.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w sprawie przystąpienia  do  opracowania 
i wdrożenia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna nas lata 2015 – 2020” 
( druk nr 54 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „ za” )

k)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do 
opracowania „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Byczyna na lata 2015 – 2020 ” 
( druk nr 55 ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie głos zabrała Za-ca Burmistrza i stwierdziła, że omawiany dokument jest 
wymagalny w przypadku ubiegania się i aplikowania środków z unii europejskiej w zakresie 
rewilitaryzacji  tj.  ochrony i odnowy zabytków. Przedmiotowy dokument  będzie  dot.  tylko 
i  wyłącznie  obszaru miejskiego.  Z kolei  Radny – Marcin Altman zadał  pytanie,  w jakim 
czasie  będzie  można  aplikować  pierwsze  środki  w  ramach  omawianego  programu.  Z-ca 
Burmistrza odpowiedziała,  że najszybciej  w przyszłym roku. Z kolei  Radny – Jerzy Pluta 
zadał  pytanie,  jakie  dofinansowanie  otrzymałby  byczyński  rynek,  gdyby  był  realizowany 
w ramach omawianego programu.  Z –ca Burmistrza odpowiedziała,  że w granicach 70%. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  opracowania  „  Lokalnego  Programu 
Rewitalizacji Miasta Byczyna na lata 2015 – 2020 ”  ( druk nr 55 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „ za” )

Ad.10.  Planowanie  przestrzenne.  Realizacja  zadań  w  2015r.  Potrzeby  wynikające 
z wpływających wniosków . Zamierzenia na 2016r. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  na jakim etapie  jest  sprawa ewentualnej 
lokalizacji  siłowni  wiatrowych  na  gruntach  wsi  Jaśkowice  i  Gołkowice.  W  odpowiedzi 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  wszystkie  uwagi  zgłoszone  na  sesji  tematycznej 
w powyższym zakresie  zostały uwzględnione.  Z kolei  komisja  urbanistyczna  ma podobne 
obawy co do zasadności lokalizacji  przedmiotowych obiektów, chociażby pod kątem zbyt 
bliskiej odległości od zabudowań. Następnie Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, w jakim 
zakresie została zmieniona pierwotna umowa dot. planowania przestrzennego w ww. zakresie 
w dniu 13.11.2014r.Burmistrz Byczyny odpowiedział, że sprawdzi powyższe zagadnienie i na 
następnym posiedzeniu Rady udzieli odpowiedzi w powyższym zakresie.  
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Ad.11  Funkcjonowanie  oświaty  w  g.Byczyna  w  zakresie  realizacji  zadań  opieki 
i kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  i  zadawania  pytań  w  powyższej 
tematyce. Nikt nie zabrał głosu. Z kolei Burmistrz Byczyny powrócił do tematyki rzekomo 
skażonego  tłucznia  który  został  użyty  do  remontu  dróg  gminnych.  Mianowicie,  w  myśl 
przedłożonych  dokumentów  przez  Spółkę  Jawną  „  Marchem  ”  wynika  w  sposób 
jednoznaczny, że przedmiotowy tłuczeń w żaden sposób nie jest skażony i może być używany 
do remontu dróg gminnych. 

Ad.12  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie  Z-ca Burmistrza  i  odpowiedział  na zapytanie  dot.  wnoszenia  opłaty za 
odprowadzane  ścieki.  I  tak,  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  osobiście  rozmawiała 
z zainteresowaną osobą w tej sprawie, ale mimo wszystko sprawę finalizował Pan Krzysztof 
Sikorski – Prezes ZGK Sp.z.o.o. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Sikorski i stwierdził, że 
ww.  sprawa  została  już  załatwiona  i  ostatecznie  wyjaśniona.  Powodem  przedmiotowego 
niedomówienia  jest  po  prostu  płatność  z  góry  tj.  zainteresowana  osoba  płaciła  rachunek 
w styczniu za grudzień roku poprzedniego. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie,  na 
jakiej  podstawie Pan Prezes ZGK Sp.z.o.o. pobiera taką sama odpłatność za oczyszczanie 
ścieków sanitarnych  w Jakubowicach,  jak w przypadku Byczyny.  Pan Krzysztof  Sikorski 
odpowiedział,  że  na  podstawie  stosownego  porozumienia  spisanego  pomiędzy  Gminą, 
a Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu. Cena 1m3 odbieranych ścieków została ustalona 
na podstawie zarządzenia ówczesnego Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera. 

Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  zapytania  Radnego  Krzysztofa 
Chojaka  dot.  kontroli  w ZSGLiZ  w Byczynie  w sprawie  zakupu  telefonu.  I  tak,  w ww. 
zakresie odbyła się stosowna kontrola. W ślad za przeprowadzą kontrolą został sporządzony 
stosowny protokół, jak również i zalecenia. Mianowicie, w wyniku przeprowadzonej kontroli 
Panu  Markowi  Mendlowi  -  Dyrektorowi  ZSGLiZ  w  Byczynie  została  wymierzona  kara 
zgodnie z kodeksem pracy w postaci upomnienia. W następstwie Pan Marek Mendel odwołał 
się  od  niniejszego  upomnienia  i  w  chwili  obecnej  jesteśmy  w  trakcie  rozpatrywania 
niniejszego odwołania. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, czy na podstawie 
niniejszego przykładu, gmina w jakiś sposób zabezpieczyła się przed podobnymi sytuacjami. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. 

W  kwestii  ewentualnych  gwarancji  dot.  dofinansowania  zakupu  auta  strażackiego 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  takowych  nie  posiadamy,  ponieważ  przy  wszelkiego 
rodzaju  dofinansowaniach  nie  ma  takich  gwarancji.  Kończąc  wypowiedź  w  ww.  kwestii 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że w przypadku braku dofinansowania z drugiej  strony,  po 
prostu nie uruchomimy naszych środków. Następnie Burmistrz Byczyny poprosił Sekretarza 
Gminy o udzielenie odpowiedzi na zapytanie dot. uruchomienia punktu przychodni zdrowia 
we  wsi  Biskupice.  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  z  ekonomicznego  punku,  powyższe 
rozwiązanie nie jest możliwe w realizacji. Odnośnie ewentualnego podniesienia diet radnym 
i sołtysom Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że powyższe rozwiązanie  jest  tylko i  wyłącznie 
w gestii radnych. W przypadku pomyślnego przegłosowania niniejszego projektu uchwały, 
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tut. urząd będzie musiał powyższe rozwiązanie honorować. Na zapytanie dot. skanalizowania 
wsi  Biskupice  i  Kochłowice  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  powyższa  sprawa będzie 
realizowana w najbliższym czasie.  W cyklu trzy letnim przedmiotowe zadanie  winno być 
zrealizowane.  Na  zapytanie  dot.  stworzenia  nowych  miejsc  pracy  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział, że nowe miejsca pracy na pewno powstaną w momencie uzbrojenia terenów 
inwestycyjnych,  oraz  w  momencie  uruchomienia  stosownych  programów  pomocowych 
w tym zakresie. Odnośnie możliwości wykonania orlika – boiska lekkoatletycznego we wsi 
Biskupice Burmistrz Byczyny odpowiedział, że powyższe zadanie będzie zrealizowane, ale 
w momencie uruchomienia stosownych dofinansowań z zewnątrz w tym zakresie.    

 Na zapytanie Radnego –Jacka Kulisińskiego dot. dokończenia budowy chodnika we 
wsi  Biskupice  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  jest  pewien  pomysł  na  dokończenie 
przedmiotowego  zadania  i  w najbliższym  czasie  będzie  on  wykonany,  nie  koniecznie  na 
koniec  roku.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  dopowiedział,  że  ekipa  remontowa  która 
ewentualnie wykonywałaby przedmiotowy chodnik, w chwili obecnej wykonuje inne bardziej 
potrzebne zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg np. podkrzesywanie drzew. 

Burmistrz  Byczyny  powracając  do  zapytania  Radnego  –Władysława  Buły  dot. 
budowy chodnika we wsi Kochłowice stwierdził, że w najbliższym czasie spotka się z Panem 
Kazimierzem  Sztajglikiem  i  omówi  z  nim  szczegóły  realizacji  przedmiotowego 
przedsięwzięcia.  Z  kolei  Radny  –  Jacek  Kulisiński  zaproponował  zaproszenie  Pana 
Kazimierza Sztajglika na kolejne posiedzenie Rady. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jak 
najbardziej.  Następnie  Radny  –  Władysław  Buła  zaproponował   zaproszenie  Wojewody 
Opolskiego na kolejne posiedzenie Rady. Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma takiej 
potrzeby, ponieważ na pewno przyjedzie na dożynki wojewódzkie. 

Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  zapytania  Radnego  –  Michała 
Półtoraka  w  sprawie  uruchomienia  dodatkowych  przewozów  do  wsi  Jakubowice.  I  tak, 
wszyscy przewoźnicy podchodzą bardzo komercyjnie do zagadnienia, w każdym bądź razie 
na dzień dzisiejszy żaden przewoźnik nie jest zainteresowany powyższym tematem. 

W kwestii ewentualnego przejęcia budynku ZEC-u w Byczynie Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że w chwili obecnej złożony został wniosek dot. nadania klauzuli wykonalności 
aktu notarialnego. Następnie Radca Prawny – Paweł Płaza dopowiedział, że po wykonaniu 
klauzuli  wykonalności,  będzie wszczęta  egzekucja.  W przypadku niezbycia  nieruchomości 
w dwu kolejno po sobie  następujących  przetargach oczywiście  ze  skutkiem negatywnym, 
gmina jako wierzyciel wystąpi o przejęcie tej nieruchomości. Z kolei Radny – Jerzy Pluta 
zadał pytanie, jakie mamy szanse odzyskania przedmiotowej nieruchomości. W odpowiedzi 
Pan Paweł Płaza odpowiedział, że bardzo duże. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, 
czy w tym przypadku będzie można naliczyć kary umowne. W odpowiedzi Pan Paweł Płaza 
odpowiedział, że tylko należność główną tj. 275 tys.zł. plus odsetki. Z kolei Radny – Marcin 
Altman zadał pytanie,  czy nie  można by scedować na gminę środków z tytułu dzierżawy 
komina na którym zamontowany jest przekaźnik telefonii komórkowej. W odpowiedzi Pan 
Paweł Płaza stwierdził, że na razie nic w tym zakresie nie można zrobić, ponieważ w dalszym 
ciągu toczy się postępowanie. Na koniec Pan Paweł Płaza stwierdził, że w przedmiotowym 
zbyciu jest bardzo wiele niedomówień i nieścisłości, ale najważniejszy jest fakt ustanowienia 
hipoteki na w/w nieruchomości w wys. 275 tys.zł plus należne odsetki.  
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Ad.13. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie  głos  zabrał  sołtys  wsi  Jaśkowice  Pan  Stefan  Figiel  i  zakomunikował 
zebranym,  że  na  terenie  sołectwa  Jaśkowice  powstanie  stowarzyszenie  pn  „  Drapieżna 
Gmina ”. Głównym powodem powstania przedmiotowego stowarzyszenia jest ochrona orła 
bielika  i  skutecznie  powstrzymanie  budowy planowanych  siłowni  wietrznych  na  terenach 
wokół wsi Jaśkowice, Gołkowice i Borek. Kontynuując wypowiedź Pan Stefan Figiel zachęcił 
zebranych  do  wypełnienia  druków  zgłoszeniowych  w  sprawie  przystąpienia  do 
przedmiotowego stowarzyszenia. Na koniec Pan Stefan Figiel zadał pytanie, czy projektant 
wykonanych  osłon  na  murach  obronnych  został  w  jakiś  tam  sposób  skontrolowany  – 
zweryfikowany.  Powodem powyższego zapytania,  jest  fakt  nieprawidłowego – wadliwego 
wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Następnie głos zabrał Radny – Michał Półtorak i zadał pytanie, czy nie można by było 
omawianych materiałów sesyjnych w jakiś tam sposób zamieścić na stronie internetowej tut. 
urzędu. W odpowiedzi Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że ustalił wspólnie 
z  Panią  Mileną  Zatylną  –  Kierownikiem Referatu  Promocji,  że  począwszy  od  kolejnego 
ogłoszenia o zwołaniu sesji na stronie internetowej urzędu, będzie dołączony link odsyłający 
do poszczególnych projektów uchwał. 

Z  kolei  Radny  –Marcin  Altman  powrócił  do  tematu  zakupu  rzekomo  skażonego 
tłucznia.  Mianowicie,  dlaczego  gmina  za  pośrednictwem  pośrednika  tj.  Marchem-u 
zakupywała ten kamień, nie taniej by było bezpośrednio od właściciela. Następnie Radny – 
Marcin Altman zadał pytanie, czy przydrożnych rowów na terenie g.Byczyna nie można by 
było posprzątać w ramach cyklicznej akcji tzw. sprzątanie świata. Kontynuując wypowiedź 
Radny – Marcin Altman zadał kolejne pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego nie udało się 
uporządkować sprawy parkowania  pojazdów mechanicznych  na  terenie  miasta.  Powodem 
powyższego  zapytania,  jest  fakt  wcześniejszego  apelu  Pana  Zdzisława  Comporka 
skierowanego do wszystkich zmotoryzowanych pt. „ oddajcie chodniki pieszym ”. Na koniec 
Radny  –  Marcin  Altman  stwierdził,  że  powyższy  temat  winien  być  jak  najszybciej 
załatwiony, ponieważ stwarza bardzo poważne zagrożenie.  
           Następnie głos zabrał Pan Marek Mendel – Dyrektor ZSGLiZ w Byczynie i stwierdził, 
że akcja pn. sprzątanie świata jest akcją cykliczną coroczną, ale w tym momencie  pojawia się 
odwieczny problem polegający na bardzo słabym przegotowaniu ww. akcji. Mianowicie, co 
roku brakuje rękawiczek, worków na śmieci, a na końcu jest problem związany z odbiorem 
zebranych śmieci. Na koniec Pan Marek Mendel stwierdził,  że przedmiotowa akcja będzie 
bardziej  skuteczna  w  momencie  bardziej  profesjonalnego  przygotowania.  W  odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest jak najbardziej za ww. akcją i tym roku będzie lepiej 
przygotowana. 

Z kolei Radny – Bartłomiej Adler zadał pytanie, dlaczego nikt nie poprosił Prezesa 
ZGK  Sp.z.o.o.  –  Pana  Krzysztofa  Sikorskiego  o  przygotowanie  prezentacji  na  temat 
funkcjonowania jego zakładu, podobnie jak to przygotował Hydrokom Kluczbork. Burmistrz 
Byczyny odpowiedział,  że wszyscy obecni na sali  dobrze wiedzą jak funkcjonuje i  działa 
omawiana  spółka.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  nic  nie  jest  jeszcze 
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przesądzone  i  na  najbliższej  sesji   nadzwyczajnej  w  powyższej  sprawie  Pan  Krzysztof 
Sikorski będzie miał możliwość przedstawienia swoich argumentów. 

Następnie  Radny  –  Marcin   Altman  zadał  pytanie,  co  się  dzieje  z  budynkiem 
socjalnym  zlokalizowanym  obok  Banku  Spółdzielczego  Byczynie.  W  odpowiedzi  Z-ca 
Burmistrza odpowiedziała, że przedmiotowy budynek nie został ostatecznie odebrany, stąd 
zwłoka w użytkowaniu ww. obiektu.   

Z kolei Radny – Marcin Altman powracając do tematyki ZGK Sp.z.o.o. zadał pytanie, 
czy modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiercicach została już ukończona, jeśli tak, to 
z jakim skutkiem. W odpowiedzi Pan Krzysztof Sikorski odpowiedział, że tak, a na efekty 
należy jeszcze trochę poczekać, ponieważ przedmiotowy proces jest długofalowy. 

Następnie Radny – Władysław Buła poprosił Przewodniczącego Rady o przeliczenie 
liczby  zainteresowanych  mieszkańców  Byczyny  dzisiejszą  sesją.  W  odpowiedzi 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  powyższe  przeliczenie  niczego  nie  wniesie 
w przedmiotowej sprawie. 

Z kolei  Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  w jaki  sposób rozpatrujemy pismo – 
podanie od Pani Wioletty Kardas – Dyrektora CISPOL-u w sprawie zakupu nowego pieca co. 
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powyższa  sprawa  jest  nową  sprawą 
i wymaga dogłębnego przeanalizowania. Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, 
czy na zakup ww. pieca była stosowna uchwała, czy nie, Przewodniczący Rady stwierdził, że 
na powyższe zadanie nie było odrębnej uchwały, a środki przekazane były w formie zmiany 
uchwały budżetowej.  Z kolei  Radny – Jerzy Pluta wyraził  duże zdumienie  z  powodu nie 
wykonania wymiany ww. pieca. Kończąc wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że pieca 
może  nie  ma,  ale  faktura  pewnie  była.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła  stwierdził,  że 
należałoby sięgnąć do protokołu z tamtej  sesji  i  wtedy się okaże,  czy przedmiotowy piec 
został zakupiony.    

Ad.14.  Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady powrócił do tematu godz. posiedzenia Rady. I tak, 
na  dzisiejszej  sesji  jest  bardzo  mało  osób,  praktycznie  są  te  same  osoby  co  wcześniej. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  zmiana  godz.  posiedzenia  Rady 
w  żaden  sposób  nie  wpłynęła  na  podniesienie  frekwencji  mieszkańców  g.Byczyna. 
Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  zaprosił  zebranych  do  dyskusji  w  ww. 
temacie. Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że możemy zmienić 
godz.  posiedzenia  Rady,  skoro  wcześniej  posiłkowaliśmy  się  stosowną  ankietą  w  ww. 
sprawie.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła  zaproponował  przywrócenie  starych  godz. 
posiedzenia  Rady.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Marcin  Altman  i  stwierdził,  że 
zaproponowana  w  ankiecie  godz.  posiedzenia  Rady  została  zaproponowana  na  zasadzie 
psikusa ze strony naszych wyborców, najbardziej rozsądną godz. była by godz. 14 00 . Z kolei 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  obecna godz.  posiedzenia  jest  najbardziej  optymalna, 
chociażby ze względu na powielanie terminów i godz. posiedzeń w Starostwie Powiatowym. 
Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  zaproponowała,  żeby  przez  kolejne  trzy  posiedzenia 
pozostawić godz. 17  00. Z kolei Radny – Karol Grzyb stwierdził, że ankiety w powyższym 
zakresie nie były odpowiednio przygotowane i zabezpieczone i stąd taki wynik, jaki mamy. 
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Następnie Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że jest również za podtrzymaniem obecnej 
godziny posiedzenia Rady. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowe ankiety 
były wypełniane podczas ostatnich zebrań sołeckich i były bardzo rzetelnie przygotowane. 

Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  powróciła  do  tematu  zakupu  pieca  co  dla 
CISPOL-u  w  Polanowicach.  Mianowicie,  na  dzisiejszym  posiedzeniu  padły  dość  mocne 
słowa pod adresem Pani Dyrektor – Wioletty Kardas. Przedmiotowa sprawa w żaden sposób 
nie została wyjaśniona, a konkretne oskarżenia zostały skierowane, taka sytuacja nie powinna 
mieć  miejsca  na  tej  sali.  Z  kolei  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  dlaczego 
przedmiotowy piec co. jest tak drogi. Mianowicie, osobiście mieszka w biskupickim pałacu 
i  ma do ogrzania  560 m2  ,  a  piec kosztował 15 tys.zł.  Dlaczego w tym przypadku w grę 
wchodzi tak drogi piec co.  Z –ca Burmistrza stwierdziła,  że zna sprawę, a przedmiotowa 
kwota  jest  kwotą  szacunkową,  a  zapytanie  ofertowe w tej  sprawie  zweryfikuje  powyższą 
kwotę. 

Z kolei Przewodniczący Rady powrócił do tematu godz. posiedzenia Rady. Następnie 
Przewodniczący  Rady  zaproponował,  że  w  przedmiotowej  sprawie  przeprowadzić 
głosowanie.   Następnie  Radny – Damian Gocejna stwierdził,  że w chwili  obecnej  nie ma 
kilku  radnych  i  może  by  przesunąć  w  czasie  przedmiotowe  głosowanie.  W  związku 
powyższym Przewodniczący Rady zaproponował, żeby do powyższego tematu powrócić po 
trzech odbytych sesjach Rady zwołanych na godz. 1700. Na koniec Radny – Damian Gocejna 
dopowiedział, że przy ustalaniu godz. posiedzenia Rady należy uwzględnić zdanie radnych, 
jak i sołtysów w powyższej kwestii.  

Następnie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  do  biura  rady  tut. 
urzędu  wpłynęło  kilka  pism z  zewnątrz,  które  pokrótce  omówi.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pierwszym pismem od Wojewody Opolskiego 
w sprawie monitorowania  radnych  w zakresie  sprawowanego mandatu.  Na przedmiotowe 
zapytanie udzielono następującej odpowiedzi, że w przypadku g.Byczyna nie ma powyższej 
kolizji  i  sytuacja  na  bieżąco  jest  monitorowana.  Kolejne  pismo  zostało  wniesione  przez 
Ochotniczą  Straż  Pożarną  w  Nasalach,  w  sprawie  uniemożliwienia  odbycia  zebrania 
sprawozdawczego  przez  Radną  –  Iwonę  Sobania.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania 
stwierdziła,  że  nie  prawdą  jest  stwierdzenie,  że  nie  dopuściła  do  rozpoczęcia  zebrania. 
Powodem powyższego stwierdzenia jest fakt niemocy prawnej spowodowany tym ,że nie jest 
członkiem OSP. Kończąc  wypowiedź  Radna – Iwona Sobania stwierdziła,  że  posiedzenie 
Rady  nie  jest  dobrym  miejscem  na  roztrząsanie  powyższych  spraw,  które  de  facto  są 
problemami  lokalnej  społeczności.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  powyższe 
sprawy są nie błahe, ponieważ nie odbycie w wymagalnym terminie powyższego zebrania 
grozi rozwiązaniem jednostki OSP. Następnie głos zabrał Radny – Karol Grzyb i stwierdził, 
że nie do końca, ale na pewno sprawa w powyższym zakresie bardzo się komplikuje.  Na 
pewno w powyższą sprawę będzie się musiał zaangażować Starosta Kluczborski. Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada w żaden sposób, nie jest władna rozliczania bądź 
dyscyplinowania  Radnych.  Kończąc  wypowiedź  w  powyższym  zakresie  Przewodniczący 
Rady stwierdził, że udzieli odpowiedzi na powyższe pismo. Następnie Przewodniczący Rady 
stwierdził, że w dniu jutrzejszym przekaże powyższe zagadnienie Panu Staroście .  
                 Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym  ,że 
w  dniu  dzisiejszym  został  powołany  Konwent  Sołtysów.  Przewodniczącym  Konwentu 
Sołtysów został Pan Krzysztof Rożniatowski. W skład zarządu weszły następujące osoby : 
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Pani Agnieszka Lemańczyk,  Pan Jerzy Pluta  i  Pan Stefan Figiel.  Z kolei  Radna – Iwona 
Sobania  zadała  pytanie,  dlaczego  Pani  Halina  Piasta  nie  została  zaproszona  na  zebranie 
założycielskie Konwentu Sołtysów. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny dopowiedział, że Pani 
Halina Piasta nie została zaproszona przez zwykłe niedopatrzenie, ale będzie brała czynny 
udział w powyższych spotkaniach.  Z kolei Radny –Jerzy Pluta zadał pytanie, czy  istnieje 
prawna blokada czynnego udziału Przewodniczącej Samorządu Mieszkańców w Konwencie 
Sołtysów.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  że  w  materiałach 
sesyjnych dołączone zostało również sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r., powyższe 
sprawozdanie  jest  początkiem  procedury  udzielania  absolutorium  Burmistrzowi  Byczyny. 
Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że z dniem 31 marca 
upływa termin wnoszenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i opłaty od posiadania 
psów.  Kończąc  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  przypomniał  o  składaniu  oświadczeń 
majątkowych  za  2014r.  do  dnia  30.04.2015r.  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  złożył 
wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających Świąt Wielkiejnocy.       
  
Ad.15.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  VII  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 26.03.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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