
 
                                              
                                                            Protokół Nr X/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 26.05.2015r.
                                                           ( godz. 15 00 – 17 05  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia X sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał Przewodniczący Rady – 
Adam Radom,  który przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny – Pana  Roberta  Świerczka, 
Z-cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę  Zawadzką, Skarbnika Gminy – Panią Wiesławę 
Różewską, Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka,  Radną Rady Powiatu - Panią 
Wiolettę  Kardas,  Pana Jakuba Golińskiego – Członka Zarządu Powiatu,  Pana Kazimierza 
Morawca – Radnego Rady Powiatu,  Pana Leszka Budza – Kierownika Posterunku Policji 
w Byczynie, Panią Halinę Piasta – Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, Pana Edwarda 
Rożniatowskiego  –  Przewodniczącego  Byczyńskiego  Związku  Rolników  i  Organizacji 
Społecznych, sołtysów, Radcę Prawnego – Pana Pawła Płazę oraz pozostałych przybyłych na 
sesję. W oparciu  o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 
14  Radnych,  więc  obrady  są  prawomocne.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przeprosił 
zebranych  za zwołanie  posiedzenia  w dniu  dzisiejszym tj.  we wtorek,  ale  za powyższym 
rozwiązaniem przemawiały względy techniczne i terminy wykonywania priorytetowych zdań.

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. Następnie Radny – Władysław Buła zaproponował 
uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 75 w sprawie zmiany 
uchwały ( dot. zmiany uposażenia sołtysów ). Następnie Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie  przyjęcie  dodatkowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  75  w  sprawie  zmiany 
uchwały.  Dodatkowy projekt  uchwały na druku nr  75 w sprawie  zmiany uchwały,  został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił  do  przegłosowania  porządku  obrad  z  wcześniej  przegłosowaną  zmianą.  Nowy 
porządek obrad, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań
             z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy 
             uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
             w roku 2015. ( druk nr 68 ),
          b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 
              bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk nr 69 ), 
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          c)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr  70 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr  71),
          e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
              Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy 
              Brzozowej ( druk nr 72 ),
           f) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
               gruntowych ( druk nr 73 ),
           g) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
              ( druk nr 74 ). 
      7. Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach i zwolnieniach 
          w podatkach gminnych w 2014r. 
      8. Funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami. 
      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 IX sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań
             z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy 
             uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
             w roku 2015. ( druk nr 68 ),
          b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 
              bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk nr 69 ), 
          c)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr  70 ),  
          d) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr  71),
          e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
              Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy 
              Brzozowej ( druk nr 72 ),
           f) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
               gruntowych ( druk nr 73 ),
           g) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
              ( druk nr 74 ),
           h) zmiany uchwały ( druk nr 75 ). 
      7. Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach i zwolnieniach 
          w podatkach gminnych w 2014r. 
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      8. Funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami. 
      9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11. Komunikaty.
    12. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

Przed zaopiniowaniem omawianego pkt-u na salę obrad przybył Radny – Damian Gocejna, 
w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 15- osobowym składzie. 
 
Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  IX  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół  z IX sesji był dostępny w Biurze Rady oraz były wyłożony 
przed sesją. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do protokołu. Nikt 
nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  protokołu  z  IX sesji.  Protokół   z  IX sesji  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ). 

Po  odbytym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady udzielił  głosu  Burmistrzowi  Byczyny.  Na 
wstępie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że Pani Wioletta Kardas – Dyrektor 
CISPOL-u  Polanowice  otrzymała  z  rąk  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  Pana 
Bronisława Komorowskiego bardzo wysokie odznaczenie tj. złoty krzyż zasługi. W związku z 
tym  Burmistrz  Byczyny  odczytał  list  gratulacyjny  skierowany  do  Pani  Dyrektor.  W 
odpowiedzi  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  że  bardzo  się  cieszy  z  otrzymanego 
odznaczenia.  Następnie  Pani  Dyrektor  podziękowała  Radzie  i  władzom  za  umożliwienie 
pracy z jej podopiecznymi. Bez możliwości dania jej szansy w odpowiednim czasie, nie było 
by takich efektów, a w konsekwencji takich osiągnięć w zakresie  z osobami  wykluczonymi 
społecznie.   

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i podziękowała za bardzo szybką 
interwencje  Z-cy  Burmistrza  w sprawie  wykoszenia  rowu we wsi  Wojsławice.  Następnie 
Radna – Iwona Sobania poprosiła  o kolejną interwencję w sprawie wykoszenia  kolejnego 
rowu przydrożnego o przebiegu Wojsławice – Kluczbork. Kolejna poruszana sprawa przez 
Radną – Iwonę Sobania dot. wozu strażackiego. Mianowicie, kiedy strażacy ochotnicy ze wsi 
Nasale otrzymają wóz strażacki z Deidesheim.  
           Z kolei Radny – Jacek Kulisiński zadał pytanie, czy biletowanie wejść na gród podczas 
organizowanych imprez, przynosi wymierne korzyści finansowe.   
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             Następnie Radny – Władysław Buła zadał pytanie, czy nie można by zrobić porządku 
z dojazdem i parkingami wokół  grodu podczas organizowanych imprez.   
             Na koniec  Radny –  Jerzy Pluta  zaapelował  do Radnych  Powiatowych  w sprawie 
pilnej  interwencji  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w kwestii  wykoszenia  rowów 
przy drogach powiatowych.  Powodem powyższego stwierdzenia  jest  fakt  zbliżających  się 
żniw i zagrożeń wynikających z powyższych zaniedbań w postaci podpaleń okolicznych pól. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu 
dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu 
z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w roku 2015. ( druk nr 68 ).

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 przyjęcia  regulaminu 
dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Byczyna  zadań  z  zakresu  usuwania  azbestu 
z  terenu Gminy Byczyna  przy  udziale  funduszy uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015. ( druk nr 68 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiem  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Gminy Byczyna na rok 2015 ( druk nr 69 ). 

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 przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiem  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Byczyna na rok 2015 ( druk nr 69 ),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów 
„ za” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 202 4 ( druk nr  70 ). 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2024 (druk nr 70 ), jak również zmiany 
w budżecie gminy na 2015r.( druk nr  71). 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 głos zabrała Radna –Iwona Sobania i stwierdziła, że remont remizy strażackiej we 
wsi Roszkowice nie ma sensu, chociażby ze względu na zbyt bliską odległość od Byczyny. 
Przedmiotowa  rozbudowa  będzie  dopiero  początkiem  wydatków.  W następnej  kolejności 
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trzeba będzie  doposażyć  jednostkę  OSP w niezbędny sprzęt  specjalistyczny i  oczywiście 
nowy  samochód,  wymagany  odpowiednimi  przepisami  w  zakresie  systemu  ratownictwa 
drogowego. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że lepszym rozwiązaniem byłoby 
doposażenie  byczyńskiej  jednostki.  Kończąc  wypowiedz  Radna  -  Iwona  Sobania  zadała 
pytanie, z jakiego źródła pochodzą wykazane środki na przedmiotowy remont. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził,  że  rozbudowa remizy we wsi Roszkowice nie jest nowym 
zadaniem  i  w  chwili  obecnej  nie  ma  mowy  o  przystąpieniu  do  systemu  ratownictwa 
drogowego.  Z  kolei  środki  zostały  wypracowane  przez  strażaków  ochotników  poprzez 
wszelkiego rodzaju działania np. poprzez wycinkę drzew itp. Z kolei Radna – Iwona Sobania 
stwierdziła,  że  nie  przypomina  sobie  żeby  wcześniej  była  mowa  o  rozbudowie  remizy 
strażackiej  we wsi Roszkowice.  Kontynuując  wypowiedź Radna – Iwona Sobania złożyła 
wniosek  formalny,  w  sprawie  wykreślenia  przedmiotowej  rozbudowy  remizy  strażackiej 
w Roszkowicach z planowanych zmianach w budżecie  gminy na 2015r. Z kolei  Radny – 
Damian Gocejna zadał pytanie, czy nie ma żadnego zagrożenia tytułem tendencji spadkowej 
budżetu gminy w stosunku do wzrostu zadłużenia gminy.  W odpowiedzi Skarbnik Gminy 
stwierdziła, że w powyższym zakresie nie ma żadnego zagrożenia. Następnie Radna – Iwona 
Sobania  zadała  pytanie,  dlaczego  środki  na  wynagrodzenia  nie  zostały  przelane  z  konta 
urzędu  na  wynagrodzenia  obsługi  szkół.  Mianowicie,  skoro  obsługa  księgowa  odeszła 
z  urzędu,  to w ślad za nimi  winne iść zabezpieczone  środki  na wynagrodzenia,  a  w tym 
przypadku  są   jakoby  zwiększane.  Kończąc  wypowiedz  Radna  –Iwona  Sobania  zadała 
pytanie, czy powodem takiego stanu rzeczy, nie są zbyt duże podwyżki płac dla naczelników 
i kierowników tut. urzędu. W odpowiedzi Skarbnik Gminy odpowiedziała, że być może tak to 
wygląda,  ale  prawda  jest  zdecydowanie  inna.  Mianowicie,  budżet  gminy  na  bieżąco  jest 
aktualizowany,  w  ramach  omawianych  środków  wypłacona  została  odprawa  jednemu 
z pracowników tj. 3 – miesięczne wypowiedzenie i 3 – miesięczna odprawa. Na pewno środki 
z  wynagrodzeń  przesuwane  będą  na  wydatki  rzeczowe,  polegające  na  malowaniu 
i umeblowaniu tut. urzędu. Następnie Radca Prawny – Pan Paweł Płaza ustosunkowując się 
do wniosku formalnego  Radnej  –  Iwony Sobania  w sprawie  wykreślenia  zadania  we wsi 
Roszkowice  w  zakresie  rozbudowy  remizy  strażackiej  stwierdzając,  że  nie  ma  takiej 
możliwości prawnej, żeby cokolwiek wykreślić z proponowanych zmian. Mianowicie, albo 
Rada przyjmuje dany projekt uchwały w całości, albo go odrzuca, taka jest możliwość prawna 
w  powyższym  zakresie.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  środki  na 
wynagrodzenia,   które  zostały  zabezpieczone  w  uchwale  budżetowej,  będą  w  sposób 
racjonalny wykorzystane. Z kolei Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, czy g.Byczyna nie 
przekroczyła progu zadłużenia. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie. Następnie Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  żeby  realizować  projekty  unijne,  to  niestety  musimy  posiłkować  się 
kredytami. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zaapelował do Skarbnika Gminy, aby materiały dot. 
planowanych zmian w budżecie gminy były bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Kontynuując 
wypowiedz Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy zwolnienie młodzieży  z odpłatności za 
basen zostało poprzedzone jakąś analizą. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak, w zeszłym 
roku przedmiotowa kwota wyniosła ok.7 tys.zł. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że w powyższym przedsięwzięciu najważniejsze jest bezpieczeństwo. Następnie 
Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  przyjmuje  do  wiadomości  uzasadnienie  Radcy 
Prawnego,  w  zakresie  niemożności  wyłączenia  jednego  z  zadań  proponowanej  uchwały 
budżetowej  tj.  rozbudowy  remizy  strażackiej  we  wsi  Roszkowice.  Ponadto,  planowana 
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rozbudowa nie ma żadnego wsparcia unijnego. Następnie Radca Prawny ustosunkowując się 
do kwestii doprecyzowywania – uszczegółowiania planowanych zmian     w budżecie gminy 
stwierdził,  że  nie  widzi  takiej  możliwości.  Powodem  powyższego  stwierdzenia  jest 
następujący fakt, że ww. uchwała rządzi się swoimi prawami w zakresie stosownej techniki 
legislacyjnej  w  powyższym  zakresie.  Z  kolei  Radny –  Marcin  Altman  stwierdził,  że  nie 
rozumie  zamieszania  wokół  omawianego  tematu.  Mianowicie,  po  to  są  komisje  żeby 
wypracować wspólne stanowisko w danej  tematyce,  a następnie  do posiedzenia  Rady jest 
jeszcze  na  tyle  czasu,   żeby  służby  burmistrza  dokonały  stosownych  zmian.  Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że podobnie jak poprzednicy w niektórych przypadkach ma 
podobne wątpliwości, ale niestety tak skonstruowane jest prawo w powyższym zakresie. Z 
kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  czy  w WPF-ie  nie  można  rozbić  każdego 
zadania osobno. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że  WPF stanowi całość i albo się 
go przyjmuje w całości, albo nie.           
      
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata 2015 - 2024 ( druk nr  70 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 10 głosów „ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ” , 2 głosy „ przeciw ”).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr  71).

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 zmian w budżecie gminy na 2015 
rok ( druk nr  71), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 10 głosów 
„ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ” , 2 głosy „ przeciw ”).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Byczyna  w  części 
dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej ( druk nr 72 ),

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że w omawianej uchwale 
prostowany jest  błąd,  w postaci  likwidacji  drogi  przebiegającej  przez  działkę  budowlaną. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały  w  sprawie uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Byczyna  w  części  dotyczącej  przebiegu  drogi  gminnej  osiedlowej 
w obrębie ulicy Brzozowej ( druk nr 72 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 
głosów  „ za” ).
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f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 73 ).

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 gruntowych ( druk nr 73 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  do 
przedstawienia opinii o kandydatach na ławników ( druk nr 74 ). 

Na  wstępnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  zebranych  do  zgłaszania  kandydatur  trzech 
radnych, które wejdą w skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników. I tak, Radny – 
Damian Gocejna zgłosił  kandydaturę Radnego – Jerzego Pustkowskiego.  Radny – Michał 
Półtorak  zgłosił  kandydaturę  Radnego  –  Damiana  Gocejny.  Z  kolei  Radny  –  Grzegorz 
Bednarek  zgłosił  swoją  kandydaturę  do  uczestnictwa  w  powyższym  zespole.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  wszyscy  zgłoszeni  Radni  wyrażają  zgodę  na 
uczestnictwo w pracach  przedmiotowego zespołu.  W odpowiedzi  wszyscy Radni  wyrazili 
zgodę  na  prace  w  ww.  zespole.  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 
powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników ( druk nr 74 ), został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały ( druk 
nr 75 ).

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła  zakomunikował,  że  omawianym  projekcie 
uchwały jest błąd w postaci zaproponowanej kwoty. Mianowicie, miała być wykazana kwota 
330,00 zł, a wykazana została kwota 400,00 zł. W związku z powyższym należy omawianą 
kwotę poprawić. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że jak najbardziej Radny – 
Władysław  Buła  ma  do  takich  zmian  prawo,  ponieważ  jest  inicjatorem  przedmiotowego 
projektu  uchwały.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  poprosił  zebranych  na 
naniesienie zmiany dot. wys. diety tj. z 400,00 zł na 330,00 zł. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie , 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ).

Ad.7.  Informacja  Burmistrza  o  umorzeniach  oraz  o  zastosowanych  ulgach 
i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2014r. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady zakomunikował  zebranym,  że przedmiotowa informacja 
nie wymaga głosowania i zaprosił zebranych do zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. 
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Nikt  nie  zabrał  głosu,  w  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
rozpatrywania kolejnego pkt. obrad. 

Ad.8. Funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami. 

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  przedmiotowy  dokument  będzie 
opublikowany  na  stronie  internetowej  tut.  urzędu.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  został  już  opublikowany.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zakomunikował 
zebranym,  że  przedmiotowa  informacja  nie  wymaga  głosowania  i  zaprosił  zebranych  do 
zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. Nikt nie zabrał głosu, w związku z powyższym 
Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrywania kolejnego pkt. obrad. 

Ad.9  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że na razie roboty w zakresie 
wykaszania  rowów  są  wstrzymane,  chociażby  z  powodu  wstrzymania  skierowań  przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w zakresie  uruchomienia  wszelkiego rodzaju prac 
interwencyjnych  i publicznych. Następnie Burmistrz Byczyny dodał, że sprawa wykaszania 
rowów przy drogach powiatowych będzie na bieżąco monitowana u zarządcy. 

Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny ustosunkował  się  w kwestii  rozdziału 
auta strażackiego z Daidesheim. Mianowicie, auto z Daidesheim trafi do wsi Janówka, z kolei 
wieś  Nasale  może  otrzymać  auto  strażackie  pochodzące  ze  wsi  Kochłowice.  Poniekąd 
wiadomo,  że  strażacy  –  ochotnicy  ze  wsi  Nasale  są  skłóceni  i  są  zainteresowani  autem 
pochodzącym z sołectwa Kochłowice. W odpowiedzi Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że 
wszelkie kwestie sporne we wsi Nasale zostały już wyjaśnione.  Z kolei przedmiotowa nie 
chęć  spowodowana  jest  tym,  że  strażacy  –  ochotnicy  woleliby  auto  w  lepszym  stanie 
technicznym np. te które w najbliższym czasie przyjedzie z Niemiec.

Następnie  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział  na  zapytania  Radnego  –  Jacka 
Kulisińskiego w kwestii funkcjonowania grodu. Mianowicie, w ostatnim czasie przekazano 
spółdzielni  „  Gród ”   teren  po  realizację  kolejnego parkingu przy grodzie.  W momencie 
zrealizowania  powyższego  przedsięwzięcia,  sytuacja  w  powyższym  zakresie  znacznie  się 
poprawi.  Następnie  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że w chwili  obecnej  można by myśleć 
o czerpaniu konkretnych korzyściach z grodu, ale spółdzielnia „ Gród” bardzo dużo inwestuje 
w podgrodzie,  w związku z  powyższym dobrze  by było,  nie  obciążać  ich  nadmiernie  do 
momentu zakończenia ww. inwestycji. 

Odnośnie interpelacji Radnego – Jerzego Pluty w sprawie wykoszenia przydrożnych 
rowów przy drogach powiatowych Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższa sprawa będzie 
konsultowana z zarządcą dróg powiatowych i na pewno będzie załatwiona w swoim czasie.    

Ad.10. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Radny– Damian Gocejna i zadał pytanie, czy prawdą jest że do 
tut. urzędu wpłynęło pismo o Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie lokalizacji 
siłowni wietrznych na terenach wokół Byczyny tj. wsi Jaśkowice, Gołkowice, Cieicierzyn. 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  tak,  wpłynęło  pismo  w  powyższej  sprawie  do  tut. 
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urzędu. Mianowicie,  WKZ w Opolu stwierdził,  że lokalizacja  ww. obiektów w znacznym 
stopniu  będzie  represjonować  walory  zabytkowe  Byczyny.  Następnie  Radny  –  Damian 
Gocejna  zadał  kolejne  pytanie,  czy  w  powyższym  zakresie  temat  jest  już  zamknięty. 
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak.

Z  kolei  Radna  –  Jadwiga  Gierczyk  zadała  pytanie,  czy  gród  jest  biskupicki,  czy 
byczyński. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że najbardziej poprawną formą marketingową 
winno być określenie „ gród pod Byczyną”. 

Następnie Radna – Iwona Sobania poprosiła Burmistrza Byczyny,  o przedstawienie 
informacji dot. jakości wody pitnej na terenie g.Byczyna. Kontynuując wypowiedz Radna– 
Iwona  Sobania  poprosiła  o  zabezpieczenie  kwoty  10  tys.zł  na  remont  jednej  z  sal 
w Publicznym Przedszkolu w Nasalach. 

Z kolei Radny – Karol Grzyb poprosił o uprzątnięcie terenu tzw. rozlewowego  na 
granicy Byczyny – Jaśkowic. Kolejna sprawa zgłoszona przez Radnego – Karola Grzyba dot. 
uzupełnienia oświetlenia ulicznego na końcu ul.Brzozowej, jak również konieczność załatania 
wyrwy w jezdni również w tym samym miejscu. Na koniec Radny – Karol Grzyb powracając 
do  tematu  zagospodarowania  ewentualnych  zysków  z  grodu,  stwierdził,  że  wypracowane 
zyski winne być nadal inwestowane w wykończenie podgrodzia. 

Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk zakomunikowała zebranym, że powracając do 
tematu z ostatniego posiedzenia Rady i omawianego tematu dot. uruchomienia kawiarenki 
obywatelskiej na bazie starej plebanii pragnie wyjaśnić pewne niedomówienie w ww kwestii. 
Mianowicie,  przeglądając  materiały  źródłowe,  to  sporna  kwota  20  tys.zł  miała  być 
przeznaczona  wyłącznie  na  wykonanie  dok.  technicznej  w zakresie  niezbędnego  remontu 
starej  plebanii  pod potrzeby ww. kawiarenki.  Z kolei  Przewodniczący Rady stwierdził,  że 
powyższe  oświadczenie  traktuje  jako  wyjaśnienie  kwestii  spornej,  jaka  miała  miejsce  na 
ostatnim posiedzeniu Rady z udziałem Pani Haliny Piasta. 

Z kolei Radny – Jerzy Pluta zaapelował o większą kontrolę w zakresie wydatkowania 
środków finansowych.  Dobrym przykładem braku powyższej  kontroli,  jest np. ewentualna 
rozbudowa remizy we wsi Roszkowice. Mianowicie, w powyższej sprawie winien najpierw 
wypowiedzieć Zarząd Gminny OSP, a dopiero po pozytywnej opinii ww. zarządu winno to 
trafić pod obrady Rady. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest jak najbardziej 
za powyższym rozwiązaniem, ale niestety w powyższym przypadku zadziałały wcześniejsze 
zobowiązania tzw. ciągłość władzy. 

Następnie głos zabrała Radna Powiatowa – Wioletta Kardas i w imieniu Pani Ewy 
Śledzkiej  zaprosiła  na  konferencję  poświęconą  rakowi  szyjki  macicy,  która  odbędzie  się 
w dniu  jutrzejszym,  o  godz.1400 w sali  nr  9.  Kolejna informacja  przekazana  przez  Panią 
Wiolettę  Kardas  dot.  tworzenia  lokalnej  grupy  wsparcia  dzieci  niepełnosprawnych. 
Przedmiotowa informacja przekazana jest celem rozpropagowania jej w terenie.  

 Z  kolei  Pan  Zdzisław  Comporek  zasygnalizował  sprawę  wandalizmu  na  starym 
cmentarzu.  Powodem  takiego  stwierdzenia  są  liczne  biesiady  urządzane  przez  okoliczną 
młodzież  na ww. obiekcie.  Następnie  Pan Zdzisław Comporek  zadał  pytanie,  kto wyraził 
zgodę na zmasakrowanie  drzew tuż obok remizy OSP w Byczynie.  Drugie pytanie  Pana 
Zdzisława Comporka brzmiało, dlaczego zalew koło Byczyny nie został w należyty sposób 
zagospodarowany, podobnie jak to ma miejsce nad zalewem k. Kluczborka. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że pierwszym etapem poprawnego zagospodarowania zalewu 
będzie  skanalizowanie  sąsiednich  wsi.  Mianowicie,  powyższe  rozwiązanie  spowoduje 
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wyeliminowanie bakterii coli z wody, co w konsekwencji spowoduje poprawę jakości wody 
w zalewie.  W dalszej  kolejności  planowane jest  uruchomienie  kąpieliska  z  plażą,  ciągów 
rowerowych  i  całej  infrastruktury  towarzyszącej  czynnemu  wypoczynkowi.  Z  kolei  na 
pierwsze zapytanie odpowiedzi udzielił Radny – Karol Grzyb i stwierdził, że przedmiotowa 
podcinka  była  wykonana  przez  strażaków  przed  świętami  wielkiej  nocy.  W  ramach 
powyższych prac, dokonano jedynie wycinki suchych gałęzi. 

Następnie  głos zabrał  sołtys  wsi Kostów – Pan Tomasz Dudek i  zadał  pytanie,  na 
jakim etapie jest realizacja sali gimnastycznej przy PSP Kostów. Kończąc wypowiedź Pan 
Tomasz Dudek poprosił  o wyjaśnienie  jednej  kwestii,  czy przy ewentualnej  budowie ww. 
obiektu będzie od jego osoby kupowany grunt. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  prace  projektowe  w  powyższym  zakresie  trwają,  a  stosowne  nabory  na  tego  typu 
dofinansowania  ruszają  w  przyszłym  roku.  Na  koniec  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w ramach realizowanego zadania nie na mowy o zakupie od kogokolwiek gruntu. 

Z  kolei  Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  że  do  Rady  Miejskiej 
wpłynęło pismo Pana Krzysztofa Semeresa w sprawie podjęcia działań  i wyjaśnienia sprawy 
przez  władze  Byczyny  w  zakresie  organizacji  gminnej  oświaty,  a  w szczególności  zajęć 
w  Publicznym  Przedszkolu  w  Byczynie,  podziału  godzin  i  zatrudnienia  nauczycieli 
uwzględniając ilość godzin przedmiotowych w latach 2012 – 2014. Pan Semeres chciałby 
również  prosić  o  udzielenie  pisemnej  odpowiedzi  na  pytanie  wypływające   z  uzyskanej 
wcześniej  odpowiedzi  na  złożony  wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej, 
mianowicie,  dlaczego  nie  zostały  zatrudnione  dodatkowe  nauczycielki  przedszkola  przez 
Panią  Dyrektor,  skoro  było  kilka  wolnych  etatów  (  tak  wynika  z  liczby  nadgodzin  ). 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  że  wcześniej  do  pisma  został 
dołączony  wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej  w  tym  zakresie  który  jest 
przywołany w piśmie.  W załączeniu do przedmiotowego pisma dołączona  jest  odpowiedź 
z UM w Byczynie w powyższym zakresie. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady 
stwierdził, że w przedmiotowym piśmie została zawarta ilość kwot i godzin w wskazanych 
latach.  Następnie  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  w powyższym zakresie  odpowiedzi 
powinien udzielić organ wykonawczy. Burmistrz Byczyny stwierdził, że Pani Dyrektor PP 
w  Byczynie  zostanie  zobowiązana  do  udzielenia  odpowiedzi  na  ww.  pismo.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady porosił o poinformowanie Rady o sposobie załatwienia sprawy i treści 
udzielonej odpowiedzi. 

 
Ad.11.  Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że do biura rady wpłynęła 
odpowiedź  od  Ministerstwa  Zdrowia  w  sprawie  utworzenia  bazy  Śmigłowcowej  Służby 
Ratownictwa  Medycznego  na  terenie  województwa  opolskiego.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, że treść przedmiotowej odpowiedzi jest jednakowej treści 
dla wszystkich samorządów i tak w sumie nie wnosi żadnych konkretów w danej sprawie. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  że  do  biura  rady  wpłynęło 
również rozstrzygnięcie nadzorcze z RIO w Opolu dotyczące chwały nr V/38/15 z dnia 26 
lutego 2015r. w zakresie wzoru deklaracji o wysokości opłaty.  Z kolei Burmistrz Byczyny 
dopowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Rady ww. wzór deklaracji zostanie zmieniony. 
Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował, że 31 maja 2015r. w siedzibie tut. rausza 
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odbędą się wybory członków walnego zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu. Uprawnionymi 
do głosowania są osoby które posiadają użytki rolne powyżej 1 ha. Z kolei Z-ca Burmistrza 
poprosiła  sołtysów  o  pobranie  materiałów  w  zakresie  opracowywanej  strategii  gminy. 
Ponadto w dniu 31 maja 2015r. w siedzibie Ośrodka Kultury organizowany jest dzień dawcy 
szpiku kostnego i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na powyższą akcję. 
Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i skierowała zapytanie do Radcy Prawnego 
w sprawie wyjaśnienia kwestii dot. byłego PMR kolonia Długa. W odpowiedzi Radca Prawny 
– Pan Paweł Płaza stwierdził, że kroki w przedmiotowej sprawie zostały podjęte przez tut. 
włodarzy,  poprzez  powiadomienie  stosownych  służb.  Na  koniec  Radca  Prawny 
zakomunikował zebranym, że w momencie ustosunkowania się ww. służb w przedmiotowej 
sprawie  zostanie  udzielona  odpowiedz  w  ww.  zakresie.  Z  kolei  Sekretarz  Gminy 
zakomunikował zebranym, że prace nad zmianą statutu gminy  już od pewnego czasu trwają 
i pewne wnioski zostały już w tym zakresie wypracowane. Kończąc wypowiedź Sekretarz 
Gminy  podziękował wszystkim zebranym za zaangażowanie w odbyte wybory prezydenckie. 
Na  koniec  Z-ca  Burmistrza  poinformowała  zebranych,  ze  w  dniu  dzisiejszym  został 
przekazany plac budowy w zakresie remontu hali sportowej. Najprawdopodobniej do dnia 31 
sierpnia 2015r. przedmiotowy remont zostanie zakończony i 1 września br. wszyscy Radni 
będą mogli uczestniczyć w inauguracji otwarcia ww. hali.
 
Ad.12.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  X  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 26.05.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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