
                                                        
                                                          Protokół Nr VIII/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 09.04.2015
                                                       ( godz. 17 00 –  21 00  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia VIII 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,  Radną Rady Powiatu -  Panią  Wiolettę  Kardas,  Pana Krzysztofa  Sikorskiego – 
Prezesa ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie, przedstawiciela lokalnej prasy – Panią Elżbietę Wodecką, 
sołtysów, oraz pozostałych przybyłych na sesję .  Następnie Przewodniczący Rady udzielił 
głosu  Z-cy  Burmistrza.  I  tak,  Z-ca  Burmistrza  zakomunikowała  zebranych,  że  osoby 
zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu odbywającym się równolegle w sali ślubów, to 
swobodnie  może  przejść  na  powyższe  spotkanie.  Następnie  w oparciu   o  listę  obecności 
Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  w  sesji  uczestniczy 15  Radnych,  więc  obrady  są 
prawomocne.  Następnie Burmistrz Byczyny  stwierdził, że dzisiejsza sesja została zwołana 
w trybie  art.  20 ust. ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2013r.,  poz.  594 z póż. zm).  Tematem zwołanej  nadzwyczajnej  sesji  będzie  prezentacja 
ZGK  Sp.z.o.o.  w  Byczynie,  oraz  przesunięcie  środków  na  zakup  pieca  co.  dla  Cispol-u 
Polanowice. 

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. Jako pierwszy głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i zadał 
pytanie,  czy  wykreślenie  jednego  z  zdań  z  proponowanych  zmian  w budżecie  gminy  na 
2015r.  spowoduje  nie  uchwalenie  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Mianowicie,  chodzi 
o  środki  na  przekładkę  chodnika  przy  Ośrodku Kultury.  W odpowiedzi  Skarbnik  Gminy 
stwierdziła,  że  zmianie  ulega  jedynie  przekwalifikowanie  przedmiotowych  środków  tzn. 
z dotacji bieżącej na dotację celową. Przedmiotowe środki zostały już przyznane Ośrodkowi 
Kultury na poprzedniej sesji, a w dniu dzisiejszym zmianie ulega jedynie klasyfikacja ww. 
środków.  Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że na sesji nadzwyczajnej nie powinno 
wykonywać się powyższych czynności.  Z kolei  Burmistrz  Byczyny dopowiedział,  że ww. 
środki  są  już fizycznie  w Ośrodku Kultury,  a  powyższe  czynności  są  zwykłą  kosmetyką. 
Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że na dzisiejszym posiedzeniu przekazywane są 
również środki na awarię tj. wymianę pieca, ale w ogóle nie rozumie przekazania środków na 
remont  przedmiotowego  chodnika  na  sesji  nadzwyczajnej.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, że do powyższego tematu powrócimy w momencie uchwalania przedmiotowego 
projektu uchwały.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania porządku 
obrad. Porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”).
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Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad
4. Prezentacja ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie

      5. Podjęcie uchwały w sprawie:
          a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 56 ). 
      6. Wolne wnioski i zapytania.
      7. Komunikaty.
      8. 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 
( 15 głosów „ za” ). 

Ad. 4. Prezentacja ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie

Na wstępie głos zabrał Pan Krzysztof Sikorski i podziękował za zaproszenie na dzisiejsze 
posiedzenie  Rady  i  pokrótce  przedstawił  profil  działalności  ZGK  Sp.z.o.o.  I  tak,  Pan 
Krzysztof  Sikorski  stwierdził,  że  wcześniejsza  prezentacja  Pana  Artura  Witka  –  Prezesa 
Hydrokom Kluczbork była przygotowana bardzo profesjonalnie z zachowaniem wszystkich 
standardów. Następnie Pan Krzysztof Sikorski przeszedł do przedmiotowej prezentacji. I tak, 
omawianym zakładem zarządza od 12 lat,  pierwotnie  ZGKiM w Byczynie   był  zakładem 
budżetowym urzędu. Wcześniejsza forma organizacyjna była dość uciążliwa, chociażby ze 
względu na brak możliwości  pozyskiwania   środków zewnętrznych .  W wyniku pewnych 
działań kierowany przez jego osobę zakład budżetowy został przekształcony w ZGK Sp.z.o.o 
i  w  tym  momencie  możliwości  zakładu  znacznie  się  poprawiły,  chociażby  pod  kątem 
kredytowania  i  pozyskiwania  środków  zewnętrznych.  Przedmiotowa  spółka  w  100% jest 
własnością gminy, a majątek w chwili przekształcenia wynosił ok. 4,5 mln.zł. Kontynuując 
wypowiedź Pan Krzysztof Sikorski stwierdził, że w chwili obecnej w spółce zatrudnionych 
jest  19 osób w dziale  wodociągów,  kanalizacji  i  administracji.  ZGK Sp.z.o.o.  w głównej 
mierze utrzymuje się ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków. ZGK Sp.z.o.o. obsługuje 
cztery wodociągi grupowe tj. Kostów, Dobiercice, Polanowice – Byczyna, Nasale – Kastel. 
Kontynuując  wypowiedź Pan Krzysztof  Sikorski stwierdził,  że  woda pitna we wszystkich 
czterech wodociągach jest dobra pod względem bakteriologicznym, jedynym problemem we 
wszystkich  odwiertach  jest  nadmierna  zawartość  azotynów  i  azotanów.  Następnie  Pan 
Krzysztof  Sikorski  stwierdził,  że  w  ramach  ogólnie  przyjętych  oszczędności  wszelkiego 
rodzaju prace staramy się wykonywać we własnym zakresie. Powyższe działania mają bardzo 
duży wpływ na cenę wody i oczyszczonych ścieków. ZGK Sp.o.o. jest jedynie właścicielem 
odwiertów  tj.  ujęć  wodnych,  a  zlokalizowane  oczyszczalnie  ścieków są  dzierżawione  od 
gminy.  Wszystkie  oczyszczalnie  ścieków spełniają ogólnie  przyjęte  normy.  Następnie  Pan 

2



Krzysztof  Sikorski przystąpił  do zaprezentowania posiadanej  bazy sprzętowej. I  tak,  ZGK 
Sp.z.o.o. posiada następujący sprzęt: dwie koparki, dwa samochody pogotowia technicznego, 
ciągnik z  przyczepą,  beczkę asenizacyjną,  beczkę do wody pitnej,  recykler  asfaltu,  walec 
drogowy, piłę do cięcia asfaltu, dwa agregaty prądotwórcze, zgrzewarkę elektrooporową do 
zgrzewania rur. Reasumując powyższe fakty Pan Krzysztof Sikorski stwierdził,  że w ZGK 
Sp.z.o.o. nie jest tak źle pod kątem bazy sprzętowej do wykonywania statutowej działalności.
Kontynuując wypowiedź Pan Krzysztof Sikorski przystąpił do przedstawienia ważniejszych 
inwestycji wykonanych w ostatnim czasie. I tak, w ostatnim czasie udało się wykonać SUW 
Dobiercice o wartości 500 tys.zł, z czego połowa będzie dofinansowana. Kolejną zakończoną 
inwestycją była SUW Polanowice, następnie udało się również uzbroić w siec wodociągową 
teren byłego tartaku w Byczynie. Następnie Pan Krzysztof Sikorski wspomniał o pomyślnym 
zakończeniu  uzbrojenia  ul.Nasalskiej.  Przy  realizowaniu  przedmiotowej  inwestycji  były 
pewne problemy, ale mimo wszystko udało się pomyślnie zakończyć przedmiotowe zadanie. 
Kontynuując  wypowiedź  Pan  Krzysztof  Sikorski  poinformował  zebranych  o  wykonaniu 
nowego  przyłącza  wraz  siecią  wodociągową  na  ul.  Słonecznej.  Następnie  Pan  Krzysztof 
Sikorski  wspomniał  o  pomyślnym  wykonaniu  wodociągu  na  łączniku  ul.Brzozowej 
i  ul.Borkowskiej.   Kontynuując  wypowiedź  Pan  Krzysztof  Sikorski  zakomunikował 
zebranym o  pomyślnym  wykonaniu  sieci  wodociągowej  we  wsi  Chudoba  i  Paruszowice. 
Następnie Pan Krzysztof Sikorski stwierdził, że spółka wykonuje również prywatne zlecenia 
np.  budowa  prywatnej  sieci  wodociągowej  we  wsi  Miechowa.  Ponadto  Pan  Krzysztof 
Sikorski stwierdził, że wszystkie sieci i przyłącza podczas ostatniego remontu rynku zostały 
również  wykonane  przez  ZGK Sp.z.o.o.  Następnie  Pan  Krzysztof  Sikorski  stwierdził,  że 
spółka  chcąc  obniżyć  koszty ceny wody i  kanału wykonuje inne również inne usługi  np. 
wywóz nieczystości.                  W tym celu założone zostało konsorcjum z Panem Janem 
Gierasem.  Kolejnym  przykładem  pozyskiwania  środków  z  zewnątrz  jest  wykonywanie 
remontów  i  odśnieżanie  dróg  na  zlecenie  tut.  urzędu.  Ponadto  ZGK  Sp.z.o.o.  wykonuje 
również wszelkiego rodzaju usługi porządkowe – oczywiście odpłatnie. Następnie Pan Prezes 
stwierdził, że ZGK Sp.z.o.o. nie odnotowała w ostatnim czasie strat, chociaż niektóre rzeczy 
wykonywane są praktycznie po kosztach. Kontynuując wypowiedź Pan Prezes stwierdził, że 
posiada w pełni przygotowaną                i kompetentną kadrę do wykonywania wszelkiego 
rodzaju statutowej  działalności  spółki.  Następnie  Pan Prezes  stwierdził,  że  ZGK Sp.z.o.o. 
oprócz statutowej  działalności  zajmuje się  sponsoringiem poprzez organizowanie  seansów 
filmowych, jak również pomoc przy zagospodarowaniu byczyńskiego placu zabaw. Ponadto, 
byczyński  plac  zabaw  zlokalizowany  jest  na  terenie  spółki,  ale  to  nic,  należy  pomagać. 
Kontynuując wypowiedź Pan Prezes stwierdził, że spółka ma perspektywiczne plany rozwoju 
np. w postaci uzbrojenia terenów                     w specjalnej strefie ekonomicznej, jak również 
modernizacji wszystkich SUW zlokalizowanych na terenie gminy. Gwarantem rozwoju ZGK 
Sp.z.o.o.  jest  np.  plan  skanalizowania  gminy  i  prace  przy  planie  zagospodarowania 
przestrzennego g.Byczyna zmierzające w kierunku powiększenia terenów zurbanizowanych. 
W międzyczasie ZGK Sp.z.o.o. zdobyła uprawnienia serwisowe firmy Kesel, co na pewno 
przyczyni się do pozyskania dodatkowych środków. Dodatkowym sposobem na pozyskiwanie 
środków                      z zewnątrz jest świadczenie usług w zakresie oczyszczania nieczystości 
z gmin  ościennych np.  odbiór  ścieków ze wsi Uszyce  i  przy okazji  sołectwo Wojsławice 
skorzysta                               z możliwości przyłączenia się do tej sieci. Następnie Pan Prezes  
stwierdził,  że na terenie g.Byczyna cena wody i kanału nie jest aż tak wysokie. Powodem 
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przedmiotowego  stwierdzenia  jest  przedstawione  zestawienie  tabelaryczne  w  powyższym 
temacie.  Mianowicie,  g.Byczyna  jest  na  średnim  poziomie  w  powyższym  zestawieniu. 
Powodem tak znacznego wzrostu cen wody i kanału jest systematyczny spadek zużycia ww. 
mediów.                      W tym momencie Radna – Iwona Sobania poprosiła o zarządzenie 
kilku  minutowej  przerwy,  celem przeanalizowania  wcześniej  przedstawionych  danych.  W 
tym  momencie  Przewodniczący  Rady  zarządził  5  –  minutową  przerwę.  Po  przerwie 
Przewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił Pana Prezesa o dokończenie prezentacji w 
przedmiotowej  sprawie.  Na  wstępie  Pan  Prezes  powrócił  do  sprawy  przygotowania  i 
zatwierdzenia  taryf.  I  tak,  wniosek  taryfowy  przygotowywany  jest  przez  spółkę  który 
następnie  jest  weryfikowany  przez  służby  Burmistrza  i  w  następstwie  zatwierdzany. 
Dodatkowym  gwarantem  poprawności  przygotowania  przedmiotowego  wniosku  jest  rada 
nadzorcza, która de facto reprezentuje interesy Burmistrza w spółce. Następnie Pan Prezes 
stwierdził, że na wyliczenie przedmiotowej taryfy składa się wiele elementów tj. podatek od 
nieruchomości, kwoty odsetek bankowych, oraz ogólne koszty wytworzenia 1m3 wody pitnej i 
oczyszczenia ścieków, oraz wszelkiego rodzaju koszty związane z funkcjonowaniem spółki. 
Kontynuując  wypowiedz  Pan  Prezes  stwierdził,  że  niektóre  gminy  manipulują  kosztami 
abonamentowymi, ale powyższe praktyki nie w porządku w stosunku do osób zużywających 
bardzo małą ilość wody. Ponadto, każdy wydobyty 1m3 wody pitnej i odprowadzonego kanału 
obłożony jest opłatą środowiskową, w naszym przypadku przedmiotowe opłaty wynoszą w 
skali roku ponad 80 tys.zł. Następnie Pan Prezes stwierdził, że w dużej mierze do wzrostu cen 
kanalizacji sanitarnej przyczyniło się  oddanie do użytku roszkowickiej sieci kanalizacyjnej, 
ponieważ  jest  to  nowa  sieć,  a  odbiorców  na  ten  moment  jest  na  lekarstwo.  Kończąc 
wypowiedź  Pan  Prezes  stwierdził,  że  w  przypadku  ewentualnego  przejęcia  przez 
którąkolwiek  spółkę  powrót  do  stanu  pierwotnego  jest  niemal  niemożliwy.  Jedynym 
przypadkiem  powrotu  do  stanu  pierwotnego  byłby  fizyczny  rozpad  spółki  przejmującej. 
Następnie  Pan  Prezes  stwierdził,  że  ewentualne  przejęcie  ZGK  Sp.  z.o.o.  spowoduje 
zubożenie społeczeństwa, poprzez wszelkiego rodzaju zwolnienia i świadczenia pomostowe. 
Kolejnym zagrożeniem będzie odpływ podatków w postaci : PIT, CIT. Następnie Pan Prezes 
stwierdził,  że  spółka  Hydrokom z Kluczborka  na pewno jest  bardziej  usprzętowiona  pod 
każdym względem, ale  czy powyższe usprzętowienie  nie  odbije się na przyszłych  cenach 
wody i  kanału,  tego nie  wiem. Kończąc wypowiedź Pan Prezes stwierdził,  że jakkolwiek 
spółka wejdzie na teren byczyny, to będzie chciała zarabiać i od powyższego stwierdzenia nie 
ma odwrotu. Następnie Pan Prezes zasugerował inne rozwiązanie polegające na współpracy 
z  Hyrokomem  poprzez  wspólne  wykorzystanie  sprzętu,  zakupu  energii  elektrycznej 
i stworzenia wspólnej platformy rozliczeniowej. Kolejnym bardzo dobrym przykładem może 
być wspólne startowanie w wszelkiego rodzaju przetargach.  Następnie Pan Prezes zaprosił 
zebranych do zadawania pytań w powyższym zakresie. 

Jako  pierwszy  pytanie  zadał  Radny  –  Grzegorz  Bednarek  pytając,  czy  pobory 
pracowników i zarządu wpływają na taryfy. W odpowiedzi Pan Prezes odpowiedział, że tak, 
a zyski wypracowywane są również na usługach zewnętrznych. Kontynuując wypowiedź Pan 
Prezes stwierdził, że płace członków zarządu dostępne są na stronie BIP-u tut. urzędu i każdy 
zainteresowany może sobie powyższe dane sprawdzić. Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek 
zadał kolejne pytanie,  czy prawdą jest, że w przypadku wejścia do ww. spółki nie będzie 
możliwości odzyskania majątku gminy. W odpowiedzi Pan Prezes stwierdził, że nie będzie, 
ponieważ w momencie przystąpienia zostaną przeliczone udziały proporcjonalnie do wkładu. 
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W momencie ewentualnej rezygnacji otrzymamy jedynie środki finansowe proporcjonalnie do 
posiadanych udziałów. Jedynym odstępstwem od powyższej reguły byłaby fizyczna upadłość 
całej  spółki.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  powyższe 
zagadnienie  zostanie  skierowane  do  radcy  prawnego  celem   ustosunkowania  się 
w powyższej kwestii. Z kolei Przewodniczący Rady zaproponował żeby przedmiotowa opinię 
dołączyć do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Hydrokom. 

Następnie głos zabrał Radny – Krzysztof Chojak i stwierdził, że pomimo braku norm 
w  zakresie  ciśnienia  wody,  mimo  wszystko  ciśnienie  wody  w  sieci  jest  bardzo  niskie. 
W  odpowiedzi  Pan  Prezes  stwierdził,  że  w  powyższym  zakresie  nie  widzi  problemu, 
ponieważ w żadnym punkcie Byczyny nie ma niższego ciśnienia od zalecanego tj. od 0,5 do 
2,5 bara. Kontynuując wypowiedź Radny – Krzysztof Chojak zadał kolejne pytanie, dlaczego 
przy realizacji  wszelkiego rodzaju inwestycji brak jest synchronizacji w zakresie wymiany 
instalacji  wodociągowych.  W  odpowiedzi  Pan  Prezes  stwierdził,  że  powyższe  przypadki 
zdarzają się w przypadku braku informacji w zakresie wykonywanej inwestycji ze strony tut. 
urzędu. Następnie Radny – Krzysztof Chojak zadał kolejne pytanie, dlaczego w przypadku 
remontu rynku nie zostały wymienione wszystkie niezbędne sieci. W odpowiedzi Pan Prezes 
stwierdził, że w tym przypadku wszystkie elementy były dograne i w pełni zabezpieczone. 
I tak, wszystkie sieci wodne wraz z przyłączami zostały wymienione,  a pozostałe sieci  tj. 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostały poddane renowacji. Na dzień dzisiejszy wszystkie 
sieci są w pełni sprawne. Następnie Radny – Krzysztof Chojak zadał kolejne pytanie, że skoro 
wszystko jest w porządku, to dlaczego nie wszystkie budynki w rynku zostały podłączone do 
sieci  sanitarnej.  W odpowiedzi  Pan  Prezes  stwierdził,  że  sprawa dot.  budynku  ul.  Rynek 
9,10,11,  ale  w  tym  przypadku  sprawa  będzie  załatwiona  tylko  i  wyłącznie  zwykłym 
przepięciem z jednej sieci do drugiej.  
            Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że do dogłębnej dyskusji w przedmiotowej 
sprawie powrócimy w momencie uchwalania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
przedmiotowej spółki.  

Następnie  głos  zabrała  Radna  –Iwona  Sobania  i  zadała  pytanie,  kto  w  sprawie 
byczyńskiego rynku kłamie, Pan Prezes, lokalne gazety lub ewentualnie  Pan Burmistrz i Pani 
Burmistrz. W odpowiedzi Pan Prezes stwierdził, że wszystkie sieci i przyłącza wodne zostały 
wymienione  na  byczyńskim  rynku,  a  pozostałe  sieci  zostały  udrożnione.  Następnie  głos 
zabrała  Z-ca  Burmistrza  i  wyraziła  zdziwienie,  że  w  trakcie  tak  dużej  inwestycji  na 
byczyńskim  rynku,  przedmiotowe  sieci  nie  zostały  zinwentaryzowane  i  w  następstwie 
wymienione. W odpowiedzi Pan Prezes podtrzymał wcześniejsze stwierdzenie, że wszystkie 
sieci na rynku są drożne. 

Z kolei  Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że nie bardzo rozumie logiki Pana Prezesa 
w  sprawie  wykorzystania  wolnych  mocy  oczyszczalni  ścieków.  Mianowicie,  w  chwili 
obecnej oczyszczalnia ścieków pracuje prawie na max. obrotach, a mimo wszystko planuje 
Pan  oczyszczać  ścieki  ze  wsi  Uszyce.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Jerzy  Pluta 
stwierdził,  że  budowa kanalizacji  sanitarnej  we wsi  Roszkowice miała  być  uzdrowieniem 
spółki, a okazała się nie trafioną inwestycją.  Kończąc wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał 
pytanie, jakie konkretne korzyści gminie  przyniosło powołanie ZGK Sp.z.o.o. W odpowiedzi 
Pan Prezes  stwierdził,  że  w przypadku  podłączenia  większej  ilości  odbiorców należałoby 
uruchomić proces rozbudowy oczyszczalni ścieków. W kwestii roszkowickiej kanalizacji Pan 
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Prezes odpowiedział, że przedmiotowa inwestycja nie jest w pełni wykorzystana, stąd takie 
wyniki.

Następnie  Radny – Damian Gocejna zadał pytanie,  jaką linią  kredytową dysponuje 
ZGKSp.z.o.o. W odpowiedzi Pan Prezes odpowiedział, że kwotą ok. 30 tys.zł. Z kolei Radny 
– Damian Gocejana zadał kolejne pytanie, czy kwota 400 tys.zł z tytułu należnego podatku od 
nieruchomości jest przed, czy po obniżce podatku. W odpowiedzi Pan Prezes odpowiedział, 
że spółka jak do tej pory płaci pełną stawkę należnego podatku. 

Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, że skoro gmina się wyludnia i spada 
zużycie  wody,  to  na  jakim  polu  można  szukać  oszczędności.  W odpowiedzi  Pan  Prezes 
stwierdził, że poprzez próby obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu i uzbrajania nowych 
terenów  budowlanych.  Kończąc  wypowiedz  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  czy 
byczyńska oczyszczalnia ścieków musi być tak mocno oświetlona. W odpowiedzi Pan Prezes 
stwierdził, że tak, ponieważ tak nakazują stosowne przepisy BHP w tym zakresie. Następnie 
Radny – Marcin Altman zadał kolejne pytanie, czy spółka zatrudnia osoby posiadające nabyte 
uprawnienia emerytalne. W odpowiedzi Pan Prezes stwierdził, że tak, jest to kierownik działu 
technicznego.  Powodem  takiego  stanu  rzeczy  jest  fakt  braku  możliwości  zatrudnienia 
odpowiedniej osoby na powyższe stanowisko. 

Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  dlaczego  przy  ustalaniu  taryfy 
uwzględniono  kredyt  na  budowę  kanalizacji  deszczowej,  skoro  skąd  inąd  wiadomo,  że 
budowa przedmiotowej kanalizacji leży w gestii gminy. W odpowiedzi Pan Prezes stwierdził, 
że było to zwykłe przejęzyczenie, ale oczywiście powyższa kwota nie została uwzględniona 
w powyższej taryfie. Następnie Przewodniczący Rady zadał kolejne pytanie, czy prezesi obu 
spółek  działających  w  ramach  prawa  handlowego  muszą  mieć  zgodę  stosownych  rad 
w  zakresie  obopólnej  współpracy.  Skoro  przedmiotowa  zgoda  nie  jest  wymagalna,  to 
dlaczego Pan Prezes nie nawiązał wcześniej  takiej  współpracy.  W odpowiedzi Pan Prezes 
odpowiedział, że nie, ale pewne próby w tym zakresie były już wcześniej czynione. 

Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  jak  na  powyższe  prezentacje 
zapatruje się Skarbnik Gminy. Konkretnie, które z przedstawionych rozwiązań jest bardziej 
korzystne dla interesów gminy. W odpowiedzi Skarbik Gminy stwierdziła, że odpowiedź na 
tak zadane pytanie, nie jest z pozoru prosta. Mianowicie, po wysłuchaniu prezentacji Pana 
Prezesa można stwierdzić, że sytuacja finansowa omawianej spółki jest tragiczna. Powodem 
takiego  stwierdzenia  jest  fakt  posiadania  bardzo  niskiej  linii  kredytowej  i  braku 
perspektywicznego rozwoju . Kończąc wypowiedź Skarbnik Gminy stwardziała, że bardziej 
do niej  trafia  prezentacja  Pana  Artura  Witka  – Prezesa  Hydrokomu Kluczbork w kwestii 
ewentualnego  połączenia  i  stworzenia  jednej  grupy  zakupowej  i  inwestycyjnej 
w przedmiotowej sprawie. 

Z kolei Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, czy w powyższej kwestii pragniemy 
uzdrowić sytuację,  czy tylko pozbyć się problemu. Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław 
Comporek stwierdził,  że analizując odbyte prezentacje,  to poziom zatrudnienia  w obydwu 
spółkach  jest  podobny  oraz  wszelkiego  rodzaju  wskaźniki.  W  momencie  wyboru  drogi 
procesu  restrukturyzacji  należy  bardzo  szczegółowo  przeanalizować  argumenty  za,  jak 
i przeciw. Na koniec Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że bardzo niepokojącą informacją 
jest  ewentualna   możliwość  odzyskania  wyprowadzonego  majątku  gminy  w  przypadku 
rezygnacji. 
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Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, co pragniemy osiągnąć poprzez proces 
połączenia obu spółek. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że proces połączenia obu spółek ma 
na celu obniżenie kosztów funkcjonowania byczyńskiej spółki. 

Z  kolei  Radny  –  Karol  Grzyb  stwierdził,  że  sytuacja  obu  spółek  jest  podobna. 
Mianowicie, kluczborska spółka najprawdopodobniej przeinwestowała się i w tym momencie 
szuka podmiotu, z którym mogłaby się podzielić kosztami. 

Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  w  przypadku  g.Lasowice 
przedmiotowy  proces  połączeniowy  nie  pozostał  obojętny  na  cenie  wody  i  kanału. 
Mianowice, w ww. przypadku ceny są dość pokaźne i czy w przypadku Byczyny nie będzie 
podobnie. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że g.Lasowice nie jest w 100% jest 
skanalizowana i stąd tak wysokie koszty. W najbliższym czasie przedmiotowe koszty będą 
urealnione. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała kolejne pytanie, jakiego rzędu jest koszt 
wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Z – ca Burmistrza odpowiedziała, że 
w granicach 108 zł w skali roku.  

Radny  –  Damian  Gocejna  nawiązując  do  wypowiedzi  Pana  Zdzisława  Comporka 
stwierdził,  że  proces  pozbycia  się  problemu  został  rozpoczęty  w  dniu  26.11.2009r 
w momencie powołania ZGK Sp.z.o.o. 

Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  w  jakim  terminie  musi  być 
przedłożony bilans spółki. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że do końca kwietnia. Radny – 
Marcin Altman zadał kolejne pytanie,  czy znany jest zysk spółki za 2014r. Pan Krzysztof 
Sikorski odpowiedział,  że jest znany,  ale do momentu zatwierdzenia i opublikowania ww. 
bilansu nie może udzielać informacji na ten temat. Kontynuując wypowiedź Pan Krzysztof 
Sikorski stwierdził, że ważnym elementem cenotwórczym w przypadku tworzenia taryf jest 
wysokość  stawki  podatku  od  nieruchomości.  Mianowicie,  w  przypadku  obniżenia  lub 
zwolnienia  z  należnego  podatku,  wyliczenia  taryfowe  będą  obniżone.  W  tym  momencie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że przy konstruowaniu budżetu danej gminy bardzo ważną 
rzeczą jest wskaźnik z 3 ostatnich lat w postaci wpływów z dochodów niemajątkowych. 

Z  kolei  Radny  –  Krzysztof  Chojak  zaapelował,  żeby  w  momencie  negocjacji 
z Hydrokomem dopilnować wszelkiego rodzaju sprawy dot. ochrony praw pracowniczych 
osób zatrudnionych w ZGK Sp.z.o.o.

Na koniec Przewodniczący Rady powrócił do wypowiedzi Pan Zdzisława Comporka 
w kwestii rozwiązania problemu, bądź pozbycia się problemu. Mianowicie, przed podjęciem 
przedmiotowego  projektu  uchwały,  winne  być  jeszcze  przedstawione  wszelkiego  rodzaju 
wskaźniki ekonomiczno - finansowe w powyższym zakresie.  

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2015 rok ( druk nr 56 ).
Na wstępie  Skarbnik  Gminy w sposób szczegółowy i  wyczerpujący wyjaśniła  planowane 
zmiany.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego 
projektu  uchwały.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Wioletta  Kardas  –  Dyrektor  CISPOL-u 
Polanowice i podziękowała za pozytywne ustosunkowanie się Rady w kwestii przekazania 
środków  na  zakup  pieca  co.  dla  centrum.  Kończąc  wypowiedź  Pani  Wioletta  Kardas 
stwierdziła, że w wyniku zapytań ofertowych, kwota ww. remontu będzie niższa od wcześniej 
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przyjętej  i  wyniesie 45 tys.  zł.  Następnie głos zabrał  Radny – Jerzy Pluta i  stwierdził,  że 
bardzo pochwala zaangażowanie Pani Wioletty Kardas, ponieważ w ciągu kilku dni potrafiła 
znaleźć blisko 14 tys.zł w swoim tak niedoszacowanym budżecie na ww. zadanie.   
                                                                                                                                           Następ
nie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.
Projekt  uchwały w sprawie zmian  w budżecie  gminy na 2015 rok (  druk nr  56 ),  został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „ za” )

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, czy prawdą jest to, że 
w Kochłowicach planowane jest uruchomienie dość znacznej świniarni. Burmistrz Byczyny 
odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  posiada  oficjalnego  potwierdzenia  w  powyższej 
sprawie. Z –ca Burmistrza dopowiedziała, że wieś Kochłowice nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania,  w  związku  z  powyższym  przedmiotowa  inwestycja  będzie  wymagała 
konsultacji społecznych. 

Następnie  głos  zabrał  Radny –  Krzysztof  Chojak  i  zadał  pytanie,  czy  stare  ławki 
z  byczyńskiego  rynku  nie  mogłyby  być  przekazane  na  rzecz  byczyńskich  szkół. 
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie  bardzo,  ponieważ  zostały  już 
rozdysponowane. 

Z  kolei  Radny  –  Damian  Gocejna  zadał  pytanie,  czego  dot.  aneks  zawarty 
w 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  na  następne  posiedzenie  Rady  stosowny  aneks  zostanie 
przygotowany i przedstawiony. 

Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  stwierdził,  że  dementuje  plotki  w  sprawie 
rzekomego załatwieniu swojemu bratu zlecenia  na utrzymanie  zieleni  miejskiej  na terenie 
miasta. 

Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek zadał dwa pytania tj. kiedy będzie uruchomiony 
nowy przystanek  autobusowy na  ul.  Dworcowej  przy  nowym przedszkolu,  oraz  w jakim 
czasie zostanie zakończone nowe oznakowanie byczyńskiego rynku. W odpowiedzi Sekretarz 
Gminy stwierdził, że omawiany przystanek autobusowy jest w trakcie uzgodnień. 

Następnie  Pan  Zdzisław Comporek  i  przeczytał  fragment  protokołu  z  posiedzenia 
Rady w dniu 10.03.2015r. Mianowicie,  cytat  wypowiedzi Radnej – Iwony Sobani „Radny 
obdzwaniał  wszystkich  Radnych  i  prosił  o  poparcie  w przedmiotowej  sprawie,  w zamian 
obiecywał poparcie w innych sprawach” . Kontynuując Pan Zdzisław Comprek stwierdził, że 
jest to jawne kupowanie i sprzedawanie głosów. Następnie Pan Zdzisław Comporek zadał 
pytanie,  gdzie  w  tym  momencie  jest  interes  gminy,  w  każdym  bądź  razie  Radni  winni 
kierować  się  dobrem gminy.  Następnie  Pan  Zdzisław Comprek  odczytał  odpowiedź  ww. 
Radnego w przedmiotowej sprawie „ ze nie wstydzi się powyższego czynu, ponieważ tak się 
uprawia  politykę,  nawet  na  tak  niskim szczeblu”.  Kontynuując  wypowiedz  Pan Zdzisław 
Comporek przestrzegł  zebranych przed takimi praktykami,  przed wszystkim dobro gminy. 
Polityka  to  z  greckiego  oznacza  kierowanie  państwem,  a  nie  załatwianie  partykularnych 
interesów. 
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Z kolei Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, w jakim czasie będzie uporządkowany 
nowy park  w Byczynie.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w najbliższym 
czasie. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że odczytane cytaty przez Pana Zdzisława 
Comporka dot. jego osoby, ale były to rozmowy na polu prywatnym i tylko przekonywałem 
poszczególnych Radnych do swoich racji.  W tym momencie na pewno nie przekroczyłem 
obowiązujących norm prawnych i etycznych.  Z Kolei Przewodniczący Rady stwierdził,  że 
każdy protokół jest niczym innym jak odzwierciedleniem obrad Rady, a sporządzany jest na 
podstawie stosownego nagrania. 

Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytanie 
dot. oznakowania byczyńskiego rynku. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że przedmiotowy 
proces jest w trakcie realizacji, ale ma się już ku końcowi. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że został ogłoszony konkurs na stanowisko 
dyrektora byczyńskiego gimnazjum i czy prawdą jest to, że udzielenie jedynie upomnienia 
obecnemu dyrektorowi, upoważnia do udziału w ponownym konkursie. Kończąc zapytanie 
Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, ile osób przystąpiło do powyższego konkursu, bo ponoć 
nabór  na  ww.  stanowisko  został  już  zakończony.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że 
zarówno upomnienie  i  nagana nie stoją na przeszkodzie  w ubieganiu  się o przedmiotowe 
stanowisko.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nabór  rzeczywiście  został 
zakończony i jest tylko jedna kandydatura w powyższym zakresie.  Z kolei  Radny – Jerzy 
Pluta  stwierdził,  że  skoro  jest  jedna  kandydatura,  to  konkurs  został  już  rozstrzygnięty. 
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w powyższym przypadku musi być ogłoszony konkurs 
i dany kandydat musi uzyskać od komisji rekomendacje.  

Ad.7.  Komunikaty

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  zaapelował  do  zebranych,  żeby  od  kolejnego 
posiedzenia  Rady  wszyscy  podczas  obrad  wyłączyli   telefony  komórkowe.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  że  kolejne  posiedzenie  Rady  odbędzie 
również  o godz.  17  00.  Po odbytej  sesji  zostanie  wypełniona  stosowna ankieta  w sprawie 
ustalenia godz. posiedzenia Rady od miesiąca maja. 

Ad.8   Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  VIII  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 09.04.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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