
                                                        
                                                            Protokół Nr IX/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 28.04.2015
                                                         ( godz. 17 00 –  20 30  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia IX 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  Kazimierza  Morawca  –  Radnego  Rady  Powiatu,  Pana  Jarosława 
Kielara – Burmistrza Kluczborka, Pana Artura Witka – Prezesa Hydrokom Kluczbork, Panią 
Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców,   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.  Nikt  nie  zaproponował  zmian. Następnie 
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad, został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”).

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) wyrażenia zgody na połączenie spółek : Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom
              Sp.z.o.o z siedzibą w Kluczborku i ZGK Sp.z.o.o. z siedzibą w Byczynie, w trybie 
              łączenia się przez przejęcie ( druk nr 57 ), 
          b) zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków
              zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których 
              zaprzestano produkcji rolnej ( druk nr 58 ),
          c) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury 
              repatriacyjnej trzyosobowej rodziny Fedorowiczów polskiego pochodzenia    
              ( druk nr 59 ),
          d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
              składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
              ( druk nr 60),  
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           e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
               ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 61 ), 
           f) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
               zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
               schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
               i ich części na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 62 ), 
           g) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
                zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
                nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 63 ),  
            h) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 64 ),
            i) opłaty targowej ( druk nr 65 ), 
            j) uchwalenia regulaminu targowiska „ Mój Rynek „ położonego w Byczynie 
               ( druk nr 66 ), 
           k) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego poparcia „ Apelu
               Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa
               opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ” ( druk nr 67).
      7. Gospodarka Ściekowa na terenie gminy, w tym realizacja programu wspierania budowy
          Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich.
      8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.  
      9. Przyjęcie „ Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014”. 
    10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    11. Wolne wnioski i zapytania.
    12. Komunikaty.
    13. 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 VII, VIII sesji.

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

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie, kiedy skończą się 
posiedzenia Rady o godz. 1700. Przewodniczący Rady odpowiedział, że na powyższe pytanie 
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odpowiedź zostanie udzielona w odpowiedziach na interpelacje. Następnie głos zabrał Radny 
–  Krzysztof  Chojak  i  w  imieniu  grupy  radnych  odczytał  pismo  -  apel  skierowane  do 
Burmistrza Byczyny w sprawie wypełnienia obietnic wyborczych. Z treści odczytanego pisma 
– apelu wynikało w sposób jednoznaczny, że nie wszystkie obietnice wyborcze Burmistrza 
zostały na dzień dzisiejszy spełnione.    

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
połączenie  spółek  :  Wodociągi  i  Kanalizacja  Hydrokom  Sp.z.o.o  z  siedzibą 
w  Kluczborku   i  ZGK  Sp.z.o.o.  z  siedzibą  w  Byczynie,  w  trybie  łączenia  się  przez 
przejęcie ( druk nr 57 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu uchwały.  Na wstępie  głos  zabrała  Radna –Iwona Sobania  i  złożyła 
wniosek  formalny w sprawie  przeprowadzenia  niniejszego głosowania  w sposób jawny – 
imienny.  W  odpowiedzi   Radca  Prawny  stwierdził,  że  nie  ma  przeszkód  prawnych 
w powyższym zakresie, oczywiście po ówczesnym przegłosowaniu przedmiotowego wniosku 
formalnego.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  wniosku 
formalnego  Radnej  –  Iwony Sobani  w sprawie  przeprowadzenia  głosowania  imiennego  – 
jawnego projektu uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na połączenie spółek : Wodociągi 
i  Kanalizacja  Hydrokom  Sp.z.o.o  z  siedzibą  w  Kluczborku  i  ZGK  Sp.z.o.o.  z  siedzibą 
w Byczynie,  w trybie  łączenia  się przez przejęcie  (  druk nr 57 ).  Przedmiotowy wniosek 
formalny  Radnej  –  Iwony  Sobani  w  sprawie  przeprowadzenia  głosowania  imiennego  – 
jawnego projektu uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na połączenie  spółek :  Wodociągi 
i  Kanalizacja  Hydrokom  Sp.z.o.o  z  siedzibą  w  Kluczborku  i  ZGK  Sp.z.o.o.  z  siedzibą 
w Byczynie,  w trybie  łączenia  się  przez  przejęcie  (  druk  nr  57  ),   został  podjęty  przez 
Radnych zwykłą większością głosów  ( 14 głosów  „ za” , 1 głos „ wstrzymujący się ”). 
Następnie  Radna  –Iwona Sobania  stwierdziła,  że  przedmiotowy proces  połączeniowy nie 
będzie za bardzo korzystny dla naszej gminy. Mianowicie, g.Byczyna będzie miała zaledwie 
16,40 % udziału w nowej spółce, w związku z powyższym nie będziemy mieli za dużo do 
powiedzenia  w  powyższej  sprawie.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Iwona  Sobania 
stwierdziła,  że  skoro  niektórym  nie  podobały  się  pobory  Pan  Prezesa  ZGK  Sp.z.o.o. 
z siedzibą w Byczynie, to należało w pierwszej kolejności obniżyć pobory Pana Prezesa lub 
ewentualnie zmienić Pan Prezesa, a nie oddawać majątek spółki pod zarządy Hydrokomu. 
W chwili obecnej obecni włodarze g.Kluczbork sprzyjają g.Byczyna, ale sytuacja w każdej 
chwili może się zmienić poprzez zmianę osoby na stanowisku Burmistrza Kluczborka. Z kolei 
Pan  Zdzisław  Comporek   zadał  pytanie,  dlaczego  artykuł  na  temat  przedmiotowego 
połączenia ukazał się dopiero w czwartek, a nie np. miesiąc wcześniej, jest to swojego rodzaju 
manipulacja  ze  strony  tut.  włodarzy.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Zdzisław  Comporek 
stwierdził, że działania w powyższej sprawie mają się nijak z wcześniej głoszonymi hasłami 
w  czasie  kampanii  wyborczej  „  oddajmy  władzę  ludziom”.  Następnie  Pan  Zdzisław 
Comporek stwierdził, że treść omawianego artykułu prasowego została w jakiś tam sposób 
zmanipulowana  poprzez  przedstawienie  nieprawdziwych  informacji. 
Mianowicie,  były  tam  opisane  nieprawdziwe  dane  na  temat  jakości  wody  pitnej,  oraz 
wysokości wynagrodzeń pracowników byczyńskiej spółki. W byczyńskiej spółce jest tylko 
jedna osoba świeżo zatrudniona,  która pobiera najniższą średnią pensję krajową, pozostałe 
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osoby pobierają wyższe wynagrodzenia.  Kolejna manipulacja w omawianym artykule dot. 
możliwości  pozyskiwania  środków   unijnych  przez  Hydrokom.  Mianowicie,  Hydrokom 
pozyskuje  duże  środki,  ale  czy  w przypadku  byczyńskiej  spółki  będzie  miała  takie  same 
możliwości,  chyba  nie.  Reasumując  powyższą  wypowiedź  Pan  Zdzisław  Comporek 
zaapelował  do  Radnych  o  bardzo  dużą  rozwagę  przy  podejmowaniu  tak  ważnej  decyzji, 
chyba najważniejszej w tej kadencji.   Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że fakty zawarte 
w tak kontrowersyjnym artykule prasowym, nie są w żaden sposób zmanipulowane, a tylko 
i  wyłącznie  danymi  uzyskanymi  od  kluczborskiego  sanepidu  i  informacjami  uzyskanymi 
w  byczyńskiej  spółce.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  wszystkie  trzy  ujęcia 
wodne  dopuszczone  są  do  warunkowego  użytkowania  tj.  do  2017r.  i  tak  na  poprawę 
przedmiotowych ujęć wodnych potrzebne są ogromne środki, których byczyńska spółka nie 
jest  w  stanie  pozyskać.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  ZGK 
Sp.z.o.o. nie jest w stanie udźwignąć ciężaru modernizacji i budowy nowych sieci na terenie 
g.Byczyna. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że Hydrokom poprzez duże nakłady na 
dosprzętowienie uzyskał niższe koszty wody i kanału. W przypadku połączenia obu spółek, 
być może powyższy fakt wpłynie również na ceny wody w przypadku Byczyny. Na koniec 
wypowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w  powyższej  sprawie  konwent  sołtysów 
wypowiedział  się  pozytywnie,  jak  również  do  tut.  urzędu  wpłynęły  liczne  wnioski 
z poszczególnych  sołectw w sprawie poparcia działań zmierzających do przeprowadzenia 
procesu połączenia obu spółek. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że nie bardzo 
wie  jak  ma  zagłosować,  ponieważ  mieszkańcy  z  jego  okręgu  pozytywnie  zaopiniowali 
powyższe rozwiązanie, a on sam jest odmiennego zdania. Następnie Radny – Władysław Buła 
zadał pytanie skierowane do Burmistrza Kluczborka. Mianowicie, jakie wymierne korzyści 
będzie miała g.Byczyna w przypadku pozytywnego przegłosowania procesu połączenia obu 
spółek.  Burmistrz  Kluczborka  –  Pan Jarosław Kielar  stwierdził,  że  przedmiotowy proces 
połączeniowy  jest  dla  g.Byczyna  najbardziej  optymalnym  rozwiązaniem.  Mianowicie,  na 
ceny wody i kanału nie mają wpływu mieszkańcy danej społeczności, a tylko i wyłącznie 
ekonomia.  Następnie  Burmistrz  Kluczborka  stwierdził,  że  rozmowy  w  ww.  sprawie 
podejmowane były już dużo wcześniej,  raptem osiem lat temu z ówczesnym Burmistrzem 
Byczyny - Panem Ryszardem Grünerem, ale nic pozytywnego z tego nie wynikło. Następnie 
Burmistrz  Kluczborka  stwierdził,  że  tego  typu  spółki  im  są  większe,  tym  większe  mają 
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Poprzez takie działania spadają ceny wody 
i  ścieków. W chwili  obecnej  g.Byczyna  dopłaca  1,23 zł  netto  do ceny kanału,  powyższe 
rozwiązanie nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ powyższa dopłata głównie idzie do 
najbogatszych.  Następnie  Burmistrz  Kluczborka  stwierdził,  że  w  tego  rodzaju  spółkach 
oszczędności  wypracowuje  się  przede  wszystkim  na  wspólnych  zakupach  energii 
elektrycznej,  oraz  wszelkiego  rodzaju  części  i  środki  czystości.  Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz  Kluczborka  stwierdził,  że  nowe programy w ramach  Regionalnych  Programów 
Operacyjnych wyżej punktują porozumienia międzygminne. Kończąc wypowiedź Burmistrz 
Kluczborka  stwierdził,  że  omawiany  proces  połączeniowy  wszystkim  wyjdzie  na  dobre. 
Następnie głos zabrała Pani Kazimiera Liebert i zadała pytanie, czy wcześniejszy gospodarz 
gminy Pan Ryszard Grüner mógłby się wypowiedzieć w powyższej sprawie. W odpowiedzi 
Pan Ryszard Grüner stwierdził, że nikt do tej pory nie wspomniał o wcześniej opracowanej 
koncepcji  zabezpieczenia  mieszkańców  g.Byczyna  w  wodę  pitną  oraz  o  planowanym 
wykonaniu pięciu nowych odwiertów. Następnie Pan Ryszard Grüner stwierdził, że powodem 
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wcześniejszego niedogadania się w kwestii ewentualnego połączenia się obu spółek, było nie 
rozstrzygnięcie problemu rozliczania cen wody i kanału tj. razem, czy osobno. Kontynuując 
wypowiedź  stwierdził,  że  sytuacja  finansowa ZGK Sp.z.o.o.  jest  wszystkim  powszechnie 
znana, ale z kolei nikt nie wspominał o sytuacji finansowej i kosztach ogólnozakładowych 
Hydrokomu. Na koniec Pan Ryszard Grüner stwierdził, że o powyższych danych winno się 
rozmawiać w momencie negocjacji, ale skoro w dniu dzisiejszym podejmowana będzie już 
uchwała w powyższej sprawie, to negocjacje zostały już zakończone i za bardzo nie ma co się 
rozwodzić w powyższej kwestii. Następnie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i zakomunikował 
zebranym, że przy podejmowaniu decyzji będzie się kierował głównie wynikami badań wody 
pitnej,  które  opracował  i  przedstawił  Sanepid  Kluczbork.  Niestety  powyższe  badania  nie 
pozostawiają wielu złudzeń,  są fatalne.  Następnie  Radny – Leszek Śnieżek zadał  pytanie, 
dlaczego Hydrokom tak długo usuwał  awarię  w tym roku w Kujakowicach.  Kontynuując 
wypowiedź Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie, czy prawdą jest to, że Opolski Hydrokom 
planuje  przejęcie  Kluczborskiego  Hydrokomu.  W odpowiedzi  Pan  Artur  Witek  –  Prezes 
Hydrokomu stwierdził, że awarie wszędzie się zdarzają i w tym przypadku nie jest to żaden 
ewenement.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że  Hydrokom  usuwa 
wszelkie  awarie  w  ciągu  5h  max.  Następnie  Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że  nie  posiada 
wiedzy na temat wcześniej omawianego przejęcia Hydrokomu przez którąś z opolskich firm. 
Z  kolei  sołtys  wsi  Dobiercice  Pani  Beata  Dziekońska  stwierdziła,  że  zebrała  ponad  80 
podpisów w sprawie połączenia obu spółek. Powodem, takiego stanowiska mieszkańców wsi 
Dobiercicie jest bardzo fatalny stan wody pod każdym względem. Ponadto podczas ostatniej 
awarii wodociągowej  we wsi Dobiercice Pan Prezes Krzysztof Sikorski wykazał się bardzo 
poważną  ignorancją  i  całkowitym  brakiem  zrozumienia  sytuacji.  Następnie  Radny  – 
Krzysztof  Chojak zadał  pytanie,  czy na dzisiejszym posiedzeniu  Rady jest  przedstawiciel 
ZGK Sp.z.o.o. Powyższe zapytanie pozostało bez echa, w związku z powyższym Radny – 
Krzysztof  Chojak  zakończył  swoje  wystąpienie.  Następnie  Radna –  Iwona Sobania  zadał 
pytanie, w jakim czasie i za ile nastąpi poprawa jakości wody pitnej na terenie g.Byczyna, 
w  przypadku  połączenia  obu  spółek.  W  odpowiedzi  Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że 
przedmiotowy proces poprzedzony będzie licznymi ekspertyzami i analizami w ww. zakresie. 
Kontynuując  wypowiedź  Pan  Artur  Witek  stwierdził,  że  powyższe  działania  będą 
priorytetem, ale na dzień dzisiejszy nie można określić terminu i kwoty ww. przedsięwzięcia. 
Następnie Pan Ryszard Grüner stwierdził,  że odpowiednie ekspertyzy i analizy zostały już 
dużo wcześniej  opracowane i  tut.  urząd  jest  w posiadaniu  przedmiotowych  dokumentów. 
W związku z powyższym nie należy powtórnie zlecać ww. dokumentów i nie należy również 
twierdzić, że Burmistrz Byczyny i Pan Prezes ZGK Sp.z.o.o. nic w tym zakresie nie zrobili. 
Na podstawie ww. dokumentów był składany stosowny wniosek do Regionalnego Programu 
Operacyjnego w tym zakresie, ale niestety nie został pozytywnie zweryfikowany z powodu 
braku środków. Na koniec Pan Ryszard Grüner stwierdził, że na stanowisku  Prezesa winno 
się bardziej ważyć słowa i bezpodstawnie osądzać. W odpowiedzi Pan Artur Witek stwierdził, 
że tylko ocenił zaistniałą sytuację, a dla mieszkańców najważniejsza jest jakość wody pitnej 
w chwili obecnej.  
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do imiennego głosowania omawianego projektu 
uchwały.  Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na połączenie  spółek  :  Wodociągi 
i  Kanalizacja  Hydrokom  Sp.z.o.o  z  siedzibą  w  Kluczborku  i  ZGK  Sp.z.o.o.  z  siedzibą 
w Byczynie, w trybie łączenia się przez przejęcie ( druk nr 57 ), został podjęty przez Radnych 
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zwykłą większością głosów  (  Radny - Altman Marcin , Radny -  Bednarek Grzegorz , 
Radny  -  Buła  Władysław,  Radny  -  Chojak  Krzysztof,  Radna  -   Gierczyk  Jadwiga, 
Radny - Gocejna Damian, Radny - Grzyb Karol,  Radny - Kulisiński Jacek, Radny - 
Pluta Jerzy,  Radny - Półtorak Michał, Radny - Pustkowski Janusz, Radny -   Radom 
Adam, Radny -  Śnieżek Leszek „ za ” tj.  - 13 głosów  „ za” , Radny - Adler Bartłomiej, 
Radna - Sobania Iwona  „ przeciw ” tj. - 2 głosy „ przeciw ”)
Po  odbytym  głosowaniu  głos  zabrał  Burmistrz  Kluczborka  i  podziękował  Radnym  za 
pomyślne przegłosowanie ww. uchwały oraz równocześnie zapewnił, że w najbliższym czasie 
problemy związane  z  jakością  wody pitnej  zostaną  rozwiązane.  Z  kolei  Pan  Artur  Witek 
podziękował  za  okazane  zaufanie  w  ww.  sprawie,  które  na  pewno  zaowocuje  dobrą 
współpracą.

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową przerwę.

 Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do rozpatrywania kolejnego 
pkt. obrad. 

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmieniająca  uchwałę 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej ( druk nr 58 ).
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie głos zabrała Pani Aneta Dubowiecka – Kierownik Referatu Podatków 
i pokrótce przedstawiła założenia omawianej uchwały. I tak, przedmiotowy projekt  uchwały 
zmienia  regulację  prawną  gruntów  rolnych  zabudowanych.  Przed  zaopiniowaniem 
omawianego  projektu  uchwały  na  sali  obrad  nie  był  obecny Radny –  Damian  Gocejna  , 
w  związku  z  powyższym  Rada  obradowała  w  14  –  osobowym  składzie.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie zmieniająca  uchwałę   w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych 
warunków  zwolnienia  od  podatku  rolnego  gruntów  gospodarstw  rolnych,  na  których 
zaprzestano  produkcji  rolnej  (  druk  nr  58  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów  „ za” )

Po  odbytym  głosowaniu  na  salę  obrad  powrócił  Radny  –  Damian  Gocejna,  w  związku 
z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 15 – osobowym składzie. 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia 
się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej trzyosobowej rodziny 
Fedorowiczów polskiego pochodzenia  (  druk nr  59  ).  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 zaproszenia  do  osiedlenia  się  na  terenie  Gminy  Byczyna 
w  ramach  procedury  repatriacyjnej  trzyosobowej  rodziny  Fedorowiczów  polskiego 
pochodzenia ( druk nr 59 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ).
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d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji 
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez 
właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 60). 
Z  kolei  Z-ca  Burmistrza  zaproponowała  aby  równocześnie  z  wcześniej  wymienionym 
projektem  uchwały  na  druku  nr  60  omawiać  również  projekt  uchwały  na  druku  nr  61 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej  opłaty.  Przewodniczący Rady przystał  na takie rozwiązanie.  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie  omawianego  projektu uchwały.  Na 
wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że omawiane projekty uchwał były próbą 
utrzymania dotychczas obowiązujących stawek. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że 
zaproponowane  projekty  uchwał  są  zamachem  na  najniżej  uposażoną  grupę  społeczną  i 
wiejską,  która  w  większości  posiada  kompostowniki.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  sugestie  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska 
i telefoniczna sugestia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, nie jest w żaden sposób 
wykładnią  prawa.  W  związku  powyższym  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  będzie 
głosować  za  odrzuceniem  obydwu  projektów  uchwał.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że  w  przypadku  nie  podjęcia  ww.  uchwał  do  momentu  rozstrzygnięcia 
nadzorczego  będą  obowiązywać  stare  stawki  zgodnie  z  uchwałami  podjętymi  w  dniu 
26.02.2015r.  Następnie  Radca  Prawny  potwierdził  wcześniejszą  wypowiedź 
Przewodniczącego Rady. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że podobnie jak poprzednik 
ma  takie  same  zdanie  w  powyższym  temacie.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zadał 
pytanie,  dlaczego  podjęta  w  dniu  26  lutego  br.  uchwała  została  podjęta  niezgodnie 
z obowiązującym prawem, ponieważ stosowna ustawa w tym zakresie uległa zmianie w dniu 
01.02.2015r.  Z  kolei  Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  nie  możemy  działać  wbrew 
obowiązującemu prawu. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że g. Kluczbork ma 
podobną uchwałę i nic się w tym temacie nie dzieje, być może jest inny kolegiant w RIO. Z 
kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  będzie  głosować  za  odrzuceniem  powyższych 
projektów uchwał, chociażby ze względu na liczne niedomówienia w powyższej tematyce. 
Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  stwierdził,  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
prawa w tym zakresie, nie wolno mieszać odpadów suchych segregowanych pod groźbą kary 
do 50 tys.zł. Z kolei Radny – Władysław Buła poprosił Panią Wiolettę Kardas  o przybliżenie 
tematyki  segregacji  śmieci.  W  odpowiedzi  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  że  poziom 
segregacji śmieci jest na bardzo fatalnym poziomie. Następnie Radny – Marcin Altman zadał 
pytanie,  że  w myśl  zaproponowanych  zmian,  to  do  którego kubła  należy wrzucać  trawę. 
Kończąc  wypowiedź  Radny – Marcin Altman stwierdził,  że  odstawianie  trawy do śmieci 
zmieszanych jest nie przemyślane i spowoduje duży przyrost masowy na wysypisku śmieci. 
Następnie  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  położonej  na  terenie 
Gminy Byczyna ( druk nr 60),  nie został podjęty przez Radnych  zwykłą większością głosów 
( 0 głosów  „ za”, 5 głosów „ wstrzymujących się ” , 10 głosów „ przeciw”)

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty 
(  druk  nr  61  ). Projekt  uchwały  w  sprawie wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 61 ), nie 
został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  0  głosów   „  za”,  4  głosy 
„ wstrzymujące się ” , 11 głosów „ przeciw”).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt  oraz 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Byczyna ( druk 
nr  62  ).  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 wymagań  jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 
grzebowisk  i  spalarni  zwłok zwierzęcych  i  ich  części  na  terenie  Gminy  Byczyna  (  druk 
nr 62 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” )

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania 
zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy 
Byczyna ( druk nr 63 ). 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 
wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia 
w zakresie  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i  transportu nieczystości  ciekłych  na 
terenie  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  63  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów  „ za” )

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 
( druk nr 64 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 
projektu uchwały. Na wstępie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że wcześniej 
podjęte  decyzje  skutkują  koniecznością  zaciągania  kolejnych  kredytów.  Bardzo  dobrym 
przykładem  rozrzutności  Rady  jest  np.  zakup  auta  strażackiego  dla  OSP  Jakubowice 
i  uruchomienie  dopłaty  do  odprowadzanych  ścieków.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta 
stwierdził, że dofinansowanie zakupu auta strażackiego dla OSP Jakubowice nie pochodzić 
będzie z kredytu ale z oszczędności powstałych przy remoncie hali sportowej. Z kolei budowa 
orlika  przy  PSP  Byczyna  finansowana  będzie  z  planowanego  kredytu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr  64  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” )

i)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  opłaty targowej (  druk 
nr 65 ).Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały. Na wstępie Pani Aneta  Dubowiecka – Kierownik Referatu Podatków i stwierdziła, 
że  obecna  uchwała  w  ww.  zakresie  obowiązuje  od  2009r.  i  była  pobierana  w  obrębie 

8



ul. Basztowej i Wałowej. Stawka w obrębie murów obronnych wynosiła 50 zł, a poza murami 
wynosiła 25 zł. Inkasentem był LZS Hetman Byczyna.  Obecna propozycja zakłada stawkę 
dzienną w wys. 40 zł. przy równoczesnym zastosowaniu zwolnienia w strefie „mój rynek ”. 
Na  inkasenta  zaproponowano  CISPOL Polanowice,  gdzie  inkaso  wynosić  będzie  25%.  . 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej  ( druk nr 65 ),  został  podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” )

j) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu 
targowiska  „  Mój  Rynek  „  położonego  w  Byczynie  (  druk  nr  66  ).  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 uchwalenia  regulaminu  targowiska  „  Mój 
Rynek  „  położonego  w  Byczynie  (  druk  nr  66  ),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 14 głosów  „ za” , 1 głos „ wstrzymujący się ”)

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady 
Miejskiej w Byczynie dotyczącego poparcia „ Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego  ”  (  druk  nr  67).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji 
w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy 
i  stwierdził,  że  województwo  opolskie  jako  jedyne  w  kraju  nie  posiada  ww.  obiektu, 
a  zagrożenia  z tytułu  posiadania  autostrad jest  bardzo wielkie.  Następnie  Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia  stanowiska  Rady Miejskiej  w Byczynie  dotyczącego  poparcia  „  Apelu  Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy 
Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  ”  (  druk  nr  67),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” )

Ad. 7  Gospodarka Ściekowa na terenie gminy, w tym realizacja programu wspierania 
budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich.

Na wstępie  Przewodniczący Rady zakomunikowal  zebranym,  że przedmiotowa informacja 
nie podlega głosowaniu. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do zadawania pytań w ww. 
tematyce. Nikt nie zabrał głosu. W związku powyższym Przewodniczący Rady przeszedł do 
rozpatrywania kolejnego pkt.obrad. 

Ad. 8 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.

Na wstępie Przewodniczący Rady zaprosił  do zadawania pytań w ww. tematyce.  Nikt nie 
zabrał  głosu.  W  związku  powyższym  Przewodniczący  Rady  przeszedł  do  rozpatrywania 
kolejnego pkt.obrad. 
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Ad.9. Przyjęcie „ Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014”. 

Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowy dokument musi być przyjęty 
przez Radę w formie  głosowania.  Następnie  Przewodniczący Rady zaprosił  do zadawania 
pytań  w  ww.  tematyce.  Jako  pierwszy  głos  zabrał  Radny  –  Jerzy  Pluta  i  poprosił  żeby 
w przyszłości przedmiotowa informacja była bardziej przejrzysta i zrozumiała dla zwykłego 
śmiertelnika. W odpowiedzi Pani Joanna Myślińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
stwierdziła, że omawiana forma druku narzucona jest przez Ministerstwo i nic w tym zakresie 
nie można zmienić. Następnie Pani Joann Myślińska stwierdziła, że jeśli z ktoś z zebranych 
chciałby uzyskać jakąkolwiek wiedzę w powyższym temacie, to zaprasza do siedziby ośrodka 
i  na  pewno  udzieli  wyczerpujących  informacji  w  danym  temacie.  Następnie  Radny  – 
Krzysztof Chojak stwierdził, że z treści zawartej w ww. informacji wyczytał pilną potrzebę 
utworzenia Domu Pomocy Społecznej. Jeśli istnieje takowa potrzeba, to czy brana jest jakaś 
konkretna lokalizacja w tym zakresie. W odpowiedzi Pani Joanna Myślińska stwierdziła, że 
na dzień dzisiejszy planuje się utworzenie domu dziennego pobytu, bez konkretnej lokalizacji. 
Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w ramach funduszu obywatelskiego na 2015r. 
przekazano  pewną  kwotę  na  ten  cel.  Mianowicie,  czy  powyższe  działania  samorządu 
mieszkańców są spójne z działaniami  OPS-u w powyższym zakresie. W odpowiedzi Pani 
Joanna  Myślińska  stwierdziła,  że  w powyższym temacie  wszelkie  działania  odbywają  się 
dwutorowo, ponieważ spektrum działania  OPS-u jest nieco szerszy. W tym momencie Radny 
– Jerzy Pluta stwierdził, że w powyższym temacie winna być pełna koordynacja wszelkich 
działań.  Następnie  Radna  –  Jadwiga  Gierczyk  stwierdziła,  że  była  obecna  na  zebraniu 
samorządu  mieszkańców  podczas  dzielenia  funduszu  obywatelskiego.  I  tak,  na 
przedmiotowym  zebraniu,  środki  z  funduszu  obywatelskiego  zostały  przeznaczone  na 
dokumentację projektową domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Z kolei Pani 
Halina  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców stwierdziła,  że  na  omawianym 
zebraniu ww. środki przeznaczone zostały na świetlicę dziennego pobytu dla osób starszych 
w kwocie 25 tys. zł., ale nie na dok. techniczną, tylko konkretnie na remont. W grę wchodził 
obiekt plebani przy kościele parafialnym w Byczynie. W ramach funduszu obywatelskiego 
przekazano kwotę 40 tys.zł. na dok. techniczną ale stadionu miejskiego w Byczynie. Z kolei 
Pani  Joanna  Myślińska  stwierdziła,  że  przysłuchując  się  wypowiedzi  poprzedniczki 
stwierdziła, że powyższa rozmowa dot. dwóch odrębnych spraw. Następnie Przewodniczący 
Rady zaproponował aby zebrani bardziej skupili się na treści omawianego dokumentu. I tak, 
Radny – Marcin Altman zadał pytanie, na czym polega marginalizacja społeczeństwa. Pani 
Joanna  Myślińska  odpowiedziała,  że  poprzez  systematyczny  wzrost   liczby  osób 
bezrobotnych  i  w  konsekwencji  trafiających  na  garnuszek  gminy  w  zakresie  pomocy 
społecznej.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  przedmiotowej 
informacji.
     
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 , została przyjęta przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów  „ za” ).
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Ad.10  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie 
jest trzecim posiedzeniem Rady o godz. 17  00 i  w wolnych wnioskach będzie powtórzone 
głosowanie  w  ww.  zakresie  ustalenia  nowej  godziny  posiedzenia  Rady.  Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że do końca czerwca sesje odbywać się będą w czwartki, 
a od sierpnia być może posiedzenia Rady odbywać się będą w środy.
           Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że audyt w tut. urzędzie będzie, 
ponieważ budżet gminy zbliża się do progu 40 mln. W przedmiotowej sprawie odbyły się już 
dwa zapytania ofertowe, ale nie zostały rozstrzygnięte ze względu na zbyt wysokie kwoty. 
Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w powyższej kwestii zostały już 
wypracowane  pewne  rozwiązania,  najprawdopodobniej  ww.  zagadnienie  wykonają 
pracownicy urzędu marszałkowskiego. 

W  kwestii  oświaty  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powyższy  temat  należy 
potraktować jako bardzo trudny, że względu na zawiłość tematu. Mianowicie, dzięki budowie 
nowego orlika i wyremontowaniu hali przy byczyńskim gimnazjum wzbogaci się zaplecze do 
wykonywania statutowych zadań oświatowych.  Z kolei przeniesienie księgowych do szkół 
zmobilizuje  dyrektorów  danych  jednostek  do  racjonalniejszego  gospodarzenia  się 
posiadanymi  środkami.  Następnie  Sekretarz  Gminy stwierdził,  że  program naprawczy dla 
ZSGLiZ w Byczynie wymaga procesu ewaluacji i głębszej analizy. W informacji przekazanej 
przez Kuratora Oświaty w Opolu nie było ani słowa o potrzebie wprowadzania programu 
naprawczego. 

Następnie  Radny  –  Damian  Gocejna  powrócił  do  tematu  audytu  i  stwierdził,  że 
omawiany  audyt  należy  wykonać  bez  zbędnego  zwracania  uwagi  na  cenę.  Kończąc 
wypowiedź Radny – Damian Gocejna stwierdził, że raptem będzie pół roku nowych rządów, 
a audytu otwarcia nadal nie posiadamy. 

Z kolei  Radny – Krzysztof  Chojak stwierdził,  że  dobrze  zna  raport  ewaluacji,  ale 
odczytane  pismo i  podpisane przez  siedmiu radnych  miało  również  przesłanie  w zakresie 
podniesienia  jakości  zarządzania  ZSGLiZ w Byczynie.  Kontynuując  wypowiedź  Radny –
Krzysztof Chojak zasugerował również  utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów na 
bazie obiektów znajdujących się na terenie g.Byczyna. Na koniec Radny – Krzysztof Chojak 
stwierdził,  że jak do tej pory nikt za bardzo nie liczył  się ze zdaniem rady pedagogicznej 
i najwyższy czas powyższy fakt zmienić. 

Następnie Radny – Grzegorz Bednarek  zasugerował, że omawiany audyt może być 
wykonany za darmo przez  Najwyższą Izbę  Kontroli, może warto by było zastanowić się nad 
powyższym  rozwiązaniem.  Z kolei  Radny –  Michał  Półtorak  stwierdził,  że  podobnie  jak 
poprzednik jest za wykonaniem przedmiotowego audytu otwarcia.. Kontynuując wypowiedź 
Radny  -  Michał  Półtorak  zadał  pytanie,  dlaczego  mimo  rozstrzygniętego  przetargu  na 
omawiany audyt nie wybrano żadnej firmy. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, 
że w przypadku g.Byczyna mowa jest o dwóch różnych audytach. Jeden audyt dot. kwoty 
budżetu tj.  40 mln.zł,  drugi audyt  dot.  otwarcia  tj.  w jakim stanie jest gmina.   Następnie 
Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że propozycja Radnego – Grzegorza Bednarka w sprawie 
wykonania kontroli gminy przez NIK jest jak najbardziej trafna. Następnie Radna – Iwona 
Sobania zadała pytanie, z jakiego powodu rozmowy na temat reformy oświaty odbywają się 
bez jej udziału. W odpowiedzi Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że powyższe spotkanie 
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nie  było  planowane,  a  odbyło  się  w  trakcie  co  tygodniowego  dyżuru.  Kontynuując 
wypowiedź  Radna-  Iwona Sobania stwierdziła,  że w pełni  popiera  propozycję  Radnego – 
Marcina  Altmana  w zakresie  powołania  zespołu  ds.  aktualizacji  statutu  gminy.  Następnie 
Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  nie  rozumie  wypowiedzi  Radnego  –  Krzysztofa 
Chojaka  w sprawie obarczenia  Pana Marka Mendla  za wszelkie  niepowodzenia  i  odpływ 
uczniów  z  ZSGLiZ  w  Byczynie.  Na  poziom  nauczania  przede  wszystkim  bardzo  wielki 
wpływ ma zatrudniona tam kadra. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że w każdej 
jednostce za całokształt odpowiedzialna jest dyrekcja. 

Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  stwierdził,  że  jest  jak  najbardziej  za 
powiadomieniem  NIK-u  w  sprawie  przeprowadzenia  ww.  kontroli,  ale  w  powyższym 
rozwiązaniu jest jedno ryzyko w postaci  terminowości wykonania przedmiotowej kontroli. 
Mianowicie,  nie  wiadomo  czy  w  tym  roku  odbędzie  ww.  kontrola,  najprawdopodobniej 
terminy w tym roku zostały już rozplanowane. Kontynuując wypowiedź Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  jest  po  wstępnych  rozmowach  z  pracownikami  urzędu  marszałkowskiego 
w  sprawie  przeprowadzenia  audytu  w  tut.  urzędzie.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaoponował przejście do kolejnego pkt. obrad.             

      
Ad.13. Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Jerzy  Pluta  i  stwierdził,  że  Burmistrz  celowo 
rozmydla  temat  i  nie  wykonuje  zaleceń  radnych  w zakresie  wykonania  audytu  otwarcia. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w przypadku potwierdzenia się 
pewnych  podejrzeń  w  zakresie  popełnienia  przestępstwa  o  którym  coraz  częściej  mówi 
społeczeństwo, to w takiej sytuacji NIK sam przyjedzie i to nawet w nocy. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie ma takiego pojęcia jak audyt otwarcia, może jedynie 
być audyt początkowy - startu. Oczywiście, stosowny wniosek w tej sprawie zostanie złożony 
do NIK- u jeszcze  w tym tygodniu.  Z kolei  Radny – Władysław Buła zadał  pytanie,  ile 
będzie  kosztować  wykonanie  audytu  gminy  przez  firmę  zewnętrzną.  Burmistrz  Byczyny 
odpowiedział,  że tak w sumie nie wiadomo, a stawki są różne. Następnie Przewodniczący 
Rady  oznajmił  zebranym,  że  w  wyniku  odbytego  głosowania  kolejne  posiedzenie  Rady 
zostanie zwołane na godz.15  00.Z kolei Radny – Jerzy Pluta po raz kolejny zaapelował do 
Burmistrza Byczyny w sprawie wykonania audytu,  być  może wykonanie przedmiotowego 
audytu  przysporzy  gminie  pewne  oszczędności.  Następnie  Radny  –  Damian  Gocejna 
zakomunikował  zebranym,  że  przeprowadzony  audyt  w  Nysie  wykazał  liczne 
nieprawidłowości  w przetargach i w dziale inwestycyjnym. Kontynuując wypowiedz Radny 
– Damian Gocejna zadał pytanie, czy prawdą jest, że pewne organy interesują się sprawami 
firmy  Galaxia.   Jeśli  tak,  to  o  co  chodzi,  czy  nam jako  gminie  coś  z  tego  tytułu  grozi. 
W odpowiedzi  Radca Prawny – Pan Paweł Płaza stwierdził,  że na razie nie może udzielić 
odpowiedzi  na  tak  zadane  pytanie,  ponieważ  sprawa  jest  świeża  i  bardzo  rozwojowa. 
Następnie Radny – Marcin Altman złożył wniosek formalny w sprawie powołania komisji 
doraźnej ds. opracowania zmian w statucie gminy. Następnie Przewodniczący Rady poddał 
pod  głosowanie  ww.  wniosek  formalny.  Wniosek  formalny  Radnego  Marcina  Altmana 
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w statucie gminy, został przez 
Radnych  zwykłą  większością  głosów  przegłosowany  (  11głosów  „  za  ”  ,  4  głosy 
„ wstrzymujące się ” ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do zgłaszania 
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kandydatur  do  pracy  w  ww.  komisji.  W  skład  przedmiotowej  komisji  doraźnej  weszły 
następujące osoby; Przewodniczący Rady, Radny – Jerzy Pluta, Radny – Krzysztof Chojak, 
Radna  –  Iwona  Sobania,  Radny  –  Marcin  Altman,  Radny  –  Grzegorz  Bednarek,  Maciej 
Tomaszczyk  Sekretarz  Gminy,  Marcin  Czech  –  pracownik  tut.  urzędu.  Następnie 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. skład osobowy komisji. Skład osobowy 
komisji został przez Radnych jednogłośnie przegłosowany  ( 15 głosów „ za ” ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zakomunikował, że na pierwszym posiedzeniu przedmiotowa komisja 
ukonstytuuje się . Z kolei Radny – Krzysztof Chojak powrócił do tematu reformy oświaty 
i  stwierdził,  że  każdy  z  radnych  może  organizować  wszelkiego  rodzaju  spotkania  celem 
poprawy – naprawy funkcjonującego już systemu. W odpowiedzi Radna – Iwona Sobania 
stwierdziła,  że  mimo  wszystko  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  winna  uczestniczyć 
w spotkaniu dot. funkcjonowania oświaty. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, na 
jakim etapie jest sprawa remontu muru przy starym cmentarzu w Byczynie. W odpowiedzi 
Pan Przemysław Maczka stwierdził,  że w przedmiotowej  sprawie odbyło się już stosowne 
spotkanie  z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  i  w chwili  obecnej  oczekujemy na 
pisemne ustalenia z ww. spotkania. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zasygnalizował, że niektóre 
elementy  z  przedmiotowego  ogrodzenia  i  zostały  zdeponowane  na  bazie  ZGK  Sp.z.o.o. 
w  Byczynie.  Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  zadał  pytanie,  dlaczego 
zarządzenia Burmistrza nie są na bieżąco zamieszczane na stronie BIP-owskiej tut. urzędu.    

Ad.14.  Komunikaty.

Na wstępie  Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  od  Pani  Roksany  Grüner  zam. 
w  Byczynie  w  sprawie  ujęcia  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  lokalizacji 
biogazowi o mocy do 100 kW na działce nr 31 we wsi Ciecierzyn. Następnie Z-ca Burmistrza 
dodała,  że  wykazany teren jest  w trakcie  opracowywania  przedmiotowego planu.  Z kolei 
Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy aby na pewno chodzi o moc do 100 kW. 

  
Ad.15.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  IX  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 28.04.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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