
 
                                              
                                                            Protokół Nr XI/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 24.06.2015
                                                          ( godz. 15 00 – 17 45  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XI 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, Z –cę Skarbnika – Panią Katarzynę Wilczyńską,  Radną Rady Powiatu - Panią 
Wiolettę  Kardas,  Pana Leszka Butza – Kierownika  Posterunku Policji  w Byczynie,  Panią 
Halinę Piasta – Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, sołtysów, Radcę Prawnego – Pana 
Pawła  Płazę,  przedstawiciela  lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę  Wodecką  oraz  pozostałych 
przybyłych na sesję. W oparciu  o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji 
uczestniczy 14 Radnych, więc obrady są prawomocne.   

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady poinformował,  że  każdy z  Radnych  otrzymał  porządek 
obrad. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, 
chce wnieść zmiany do porządku obrad. Następnie Radny – Władysław Buła zaproponował 
uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 86 w sprawie zmiany 
uchwały ( dot. zmiany uposażenia radnych ). Następnie Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie  przyjęcie  dodatkowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  86  w  sprawie  zmiany 
uchwały.  Dodatkowy projekt  uchwały na druku nr  86 w sprawie  zmiany uchwały,  został 
przyjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  12  głosów  „  za  ”,  1  głos 
„ wstrzymujący się ”,  1 głos „ przeciw ”). Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do 
przegłosowania porządku obrad z wcześniej przegłosowaną zmianą. Nowy porządek obrad, 
został  przyjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów (  12  głosów  „  za  ”,  2  głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
            a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
                budżetu gminy za 2014 rok (  druk nr 76 ),
               - zapoznanie z zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca   
                 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
                 gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego  
                 Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna 
                 Radzie  Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
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                 - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                 Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r., 
                 - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
                 wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r.  
              b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi
                   absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r. ( druk nr 77),
                   - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
                  Burmistrzowi Byczyny absolutorium.   
              c) zaproszenia do osiedlania się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury
                  repatriacyjnej dwuosobowej rodziny polskiego pochodzenia ( druk nr 78 ),
              d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
                  składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
                 ( druk nr 79 ),  
              e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
                  gruntowych ( druk nr 80 ), 
               f) zasad ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu 
                  ( druk nr 81 ), 
               g) sprostowania omyłki pisarskiej ( druk nr 82 ),    
               h)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
                    2015 - 2024 ( druk nr  83 ),  
               i) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 84 ),
              j) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 85 ).
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
            a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
                budżetu gminy za 2014 rok (  druk nr 76 ),
               - zapoznanie z zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca   
                 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
                 gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego  
                 Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna 
                 Radzie  Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
                 - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                 Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r., 
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                 - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie 
                 wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r.  
              b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi
                   absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r. ( druk nr 77),
                   - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
                  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia 
                  Burmistrzowi Byczyny absolutorium.   
              c) zaproszenia do osiedlania się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury
                  repatriacyjnej dwuosobowej rodziny polskiego pochodzenia ( druk nr 78 ),
              d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
                  składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
                 ( druk nr 79 ),  
              e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
                  gruntowych ( druk nr 80 ), 
               f) zasad ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu 
                  ( druk nr 81 ), 
               g) sprostowania omyłki pisarskiej ( druk nr 82 ),    
               h)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
                    2015 - 2024 ( druk nr  83 ),  
               i) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 84 ),
               j) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 85 ),
               k) zmiany uchwały ( druk nr 86 ). 
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Przyjęcie protokołu z X sesji.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  X  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół  z X 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  X  sesji.  Protokół  z  X  sesji  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „ za ” ). 
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Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i w imieniu rodziców z jej okręgu,
zgłosiła  potrzebę  remontu  dużej  sali  w obiekcie  Publicznego  Przedszkola  we wsi  Nasale. 
Szacunkowy koszt  ww. remontu  wyniesie  ok.  10 tys.  zł.  Przedmiotowy remont  usprawni 
funkcjonowanie obiektu przedszkolnego. 
             Z kolei Radny – Jacek Kulisiński zadał pytanie, czy odbyły się już rozmowy z Panem 
Andrzejem  Kościukiem,  na  temat  ewentualnego  partycypowania  w  zyskach  z  tytułu 
organizowanych  tam wszelkiego rodzaju imprez.  Kontynuując  wypowiedz  Radny – Jacek 
Kulisiński  zadał  kolejne  pytanie,  czy  na  pozyskanym  gruncie  od  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych w Opolu, tuż obok grodu wykonywany został już fizycznie parking. Kontynuując 
wypowiedź  Radny  –  Jacek  Kulisiński  zadał  pytanie,  kiedy  wykonane  będzie  poprawne 
oznakowanie  w  zakresie  dojazdu  do  grodu.  Na  koniec  Radny  –  Jacek  Kulisiński  zadał 
pytanie,  czy  aby  na  pewno  obecny  zarządca  grodu  w  sposób  właściwy  wywiązuje  się 
z wszelkiego rodzaju zobowiązań finansowych wobec gminy.  

Następnie Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie, czy istnieje możliwość zatrudnienia 
logopedy w PSP Byczyna. 
            Z kolei Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, czy istnieje możliwość fizycznego 
przedłużenia  deptaka Czterystulecia Bitwy pod Byczyną. Powodem powyższego zapytania 
jest fakt ukończenia ww. inwestycji w bardzo niefortunnym miejscu. Mianowicie, dołożenie 
raptem  kilku  metrów  kostki,  pozwoli  na  bezproblemowe  przejście  ww.  drogą  w  trakcie 
opadów atmosferycznych. 

Następnie  głos  zabrał  Rady  –  Władysław  Buła  i  w  imieniu  sołtysa  wsi  Sarnów 
poprosił o przybliżenie tematu dot. remontu i ewentualnego powiększenia świetlicy wiejskiej 
we wsi Sarnów. 

Z kolei Radny – Jerzy Pluta zgłosił pilną potrzebę remontu chodnika tuż obok sklepu 
sieci Żabka w m.Byczyna. Kolejna zgłoszona interpelacja przez Radnego –Jerzego Plutę dot. 
pilnego oznakowania drogi o przebiegu Jakubowice – Skałągi. Mianowicie, na ww. drodze 
winien być usytuowany znak drogowy „ zakaz wjazdu pojazdów powyżej 12 ton”. W chwili 
obecnej  nie  ma  powyższego  znaku  drogowego,  co  skutkuje  poruszaniem  się  pojazdów 
o  znacznie  większym  tonażu,  co  w  konsekwencji  skutkuje  bardzo  poważnym  procesem 
degradacji ww. drogi.  

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 
rok (  druk nr 76 ) .

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika  Gminy  o  przedstawienie  procedury 
w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok na druku nr 76. W dniu 24 marca 2015r. Burmistrz Byczyny 
podjął  Zarządzenie  Nr  54/2015  w  sprawie  przedstawienia  sprawozdania  rocznego 
z  wykonania  budżetu  gminy  za  2014  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  planu 
finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna. 
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Ww. zarządzenie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz zostało 
rozesłane  wszystkim  Radnym.  W  odpowiedzi,  na  przesłane  sprawozdanie  Burmistrza 
Byczyny Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przekazała  Uchwałę  Nr 120/2015, z dnia 
15  kwietnia  2015r.  nt.  opinii  do  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2014r.  I  tak, 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza 
Byczyny z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014r. Następnie Przewodniczący Rady 
poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Jacka Kulisińskiego o odczytanie  Uchwały 
Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Byczynie  z  dnia  07.05.2015r.  w sprawie  wniosku 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi za 2014r. 
Z  treści  odczytanej  Uchwały  Komisji  Rewizyjnej   w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Burmistrzowi Byczyny za 2014 rok, wynikało w sposób jednoznaczny, ze Komisja Rewizyjna 
pozytywnie  oceniła  wykonanie  budżetu  za  2014  rok.  Następnie  Przewodniczący  Komisji 
Rewizyjnej odczytał, że Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 5 głosów 
„  za  ”)  wnioskowała  o  udzielenie  absolutorium   Burmistrzowi  Byczyny  za  2014  rok. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  –  Jacka 
Kulisińskiego o odczytanie Uchwały Nr 227/2015 z dnia 20 maja 2015r. Składu Orzekającego 
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu w sprawie wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Miejskiej w Byczynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi 
Świerczkowi z wykonania budżetu za 2014r. Z treści odczytanej uchwały wynikało w sposób 
jednoznaczny, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
zaopiniował  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  w  Byczynie  o  udzielenie  absolutorium 
Burmistrzowi z wykonania budżetu za 2014r.  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem 
z  wykonania  budżetu  gminy za  2014 rok (   druk nr  76 ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Byczyny  –  Panu  Robertowi  Świerczkowi  absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu 
Gminy Byczyna za 2014r. ( druk nr 77) . 

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  zebranym  §  1 
przedmiotowego projektu uchwały tj. „ po rozpatrzeniu sprawozdania  z wykonania budżetu 
Gminy  Byczyna  za  2014  rok  oraz  sprawozdania  finansowego,  opinii  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej,  informacji  o  stanie  mienia  Gminy  Byczyna  oraz  wnioskiem  Komisji 
Rewizyjnej, udziela się absolutorium Burmistrzowi Byczyny Robertowi Świerczkowi z tytułu 
wykonania budżetu za 2014r.”.Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że takiej treści jest 
propozycja i tak został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały. Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
77 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi absolutorium 
z  tytułu  wykonania  budżetu  Gminy  Byczyna  za  2014r.,  została  podjęta  przez  Radnych 
jednogłośnie (  14 głosów „ za ”  ).
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c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlania 
się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej dwuosobowej rodziny 
polskiego pochodzenia ( druk nr 78 ).

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 osiedlania się na 
terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej dwuosobowej rodziny polskiego 
pochodzenia ( druk nr 78 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

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 79 ). 

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 wzoru deklaracji  o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
położonej  na  terenie  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  79  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 80 ). 

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 80 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  ustanowienia 
ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu ( druk nr 81 ). 

Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady zasugerował aby w §1 dopisać, że powyższe 
obciążenie dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna. W odpowiedzi Radca 
Prawny – Pan Paweł  Płaza  stwierdził,  że  oczywiście  można,  ale  prawnie nie  ma  takiego 
wymogu.  Następnie  Przewodniczący Rady stwierdził,  że skoro tak ,  to nie będzie składać 
wniosku formalnego w powyższym zakresie. Kontynuując wypowiedź  Przewodniczący Rady 
zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Z kolei Radny - `Jerzy Pluta 
zadał pytanie, czy powyższa regulacja dot. jedynie gruntów gminnych. W odpowiedzi Radca 
Prawny stwierdził, że tylko i wyłącznie gruntów g. Byczyna. Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zasad 
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu ( druk nr 81 ), został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).
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g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  sprostowania  omyłki 
pisarskiej ( druk nr 82 ). 

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 sprostowania omyłki pisarskiej 
( druk nr 82 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 2024 ( druk nr  83 ). 

Przed zaopiniowaniem dwóch kolejno po sobie następujących projektów uchwał kolejno po 
sobie  następujących  na drukach nr  83 i  84 Burmistrz  Byczyny wniósł  autopoprawkę  do 
zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr  84) w postaci wycofania jednego z zadań 
w dziale  921 tj.  zakupu lokalu w Sarnowie.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że powyższy temat wymaga głębszej analizy. Z kolei Radny – Władysław Buła 
stwierdził, że bardzo by chciał być przy przedmiotowej analizie. Następnie Radna – Iwona 
Sobania stwierdziła, że obecna Rada wykazuje się bardzo dużą niekonsekwencją działania. 
Mianowicie, innym jednostkom fundujemy świetlice, a wsi Sarnów odmawiamy, dlaczego tak 
się  dzieje.  Ponadto  mieszkańcy  od  paru  lat  odkładają  środki  na  przedmiotowy  remont 
i  wykup  dodatkowych  pomieszczeń.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
w  powyższym  temacie  ma  podobne  zdanie  i  całkowicie  podpisuje  się  pod  wypowiedzią 
poprzedniczki. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że rzekomo zgromadzone  środki są 
jedynie  wirtualne,  ponieważ  niewykorzystane  środki  sołeckie  w danym  roku  bezzwrotnie 
przepadają.  W  przedmiotowej  sprawie  winne  być  jasne  reguły  gry  bez  zbędnej  zwłoki. 
Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że omawiany obiekt jest bardzo zdewastowany i tak 
naprawdę nie koniecznie warty jest proponowanej kwoty 40 tys.zł. Kontynuując wypowiedź
Radny – Jerzy Pluta ponownie stwierdził, że nie można jedną uchwała budżetową załatwiać 
kilku spraw. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że zapewnienia w sprawie remontu i odkupu 
dodatkowych pomieszczeń przedmiotowej świetlicy dokonał poprzedni burmistrz. W kwestii 
wykonywania  budżetu  zadaniowego  Burmistrz  Byczyny  udzielił  głosu  Radcy  Prawnemu. 
Następnie  Radca  Prawny  –  Pan  Paweł  Płaza  stwierdził,  że  umieszczenie  kilku  zadań 
w jednym projekcie uchwały budżetowej nie musi mieć miejsca. Mianowicie, w powyższej 
kwestii  są  trzy  możliwe  rozwiązania.  Pierwsze  rozwiązanie  polegałoby  na  oddzielnym 
głosowaniu  każdej  inwestycji  w  odrębnej  uchwale.  Drugie  rozwiązanie  polegałoby  na 
głosowaniu  każdej  pozycji  inwestycyjnej  osobno.  Z  kolei  trzecia  opcja  polegałby  na 
wykazaniu  poszczególnych  inwestycji  w  osobnym  załączniku.  Następnie  Radca  Prawny 
wypowiedział się w zakresie zgłaszania poprawek przez radnych do zaproponowanych zmian 
w budżecie  gminy.  W powyższym zakresie  przepisy są bardzo klarowne nie  wymagające 
zbędnej  interpelacji.  Mianowicie,  inicjatywę  uchwałodawczą  i  pełną  odpowiedzialność  za 
realizację  budżetu  ponosi  tylko  i  wyłącznie  burmistrz.  Kontynuując  wypowiedź  Radca 
Prawny stwierdził, że w przypadku odmiennego zapatrywania się radnych na pewne wydatki 
inwestycyjne, burmistrz w każdej chwili może wnieść autopoprawkę. Z kolei Radna – Iwona 
Sobania zadała pytanie, a jak o WPF-ie stanowią stosowne przepisy prawa. Radca Prawny 
odpowiedział  ,  że  podobnie  jak  we wcześniej  omawianych  zmianach  w budżecie  gminy. 
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Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  WPF  jest  ewaluacją  planowanych  zmian 
w budżecie gminy. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że reasumując powyższe fakty, za 
wszelkie  zmiany  w budżecie  odpowiedzialny  jest  tylko  i  wyłącznie  burmistrz.  Następnie 
Radca  Prawny  dopowiedział,  że  takie  a  nie  inne  uprawnienia  daje  burmistrzowi  ustawa 
o  samorządzie  gminnym  i  wybory  bezpośrednie.  Z  kolei  Radny  –  Krzysztof  Chojak 
stwierdził,  że  bardzo ważną kwestią  przy  wszelkiego rodzaju planowanych  wydatkach  są 
bardzo solidne uzasadnienia. Następnie głos zabrał Radny – Marcin Altman stwierdził, że nie 
bardzo rozumie dalszego drążenia powyższego tematu. Mianowicie,  niektórzy radni bardzo 
krytycznie  podchodzili  do  tematu  remontu  świetlicy  wiejskiej  we  wsi  Sanów. 
W  konsekwencji  Burmistrz  Byczyny  przygotował  stosowną  autopoprawkę  i  sprawa  jest 
załatwiona i nie ma potrzeby nadal drążyć ww. tematu. Burmistrz Byczyny dopowiedział, że 
w  każdej  sprawie  gotów  jest  do  dialogu  i  konstruktywnego  działania.  Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że do sprawy Sarnowa powrócimy w momencie odpowiedzi 
na interpelację, chociażby ze względu na wcześniejszy wniosek Radnego – Władysława Buły. 
Z  kolei  Radny  –  Damian  Gocejna  stwierdził,  że  pewne  niewygodne  pytania  zadawane 
w sprawie Sarnowa wcale nie niweczą przedmiotowego problemu, a wręcz przeciwnie, tylko 
należy  pewne  sprawy  dogłębnie  wyjaśnić  i  podjąć  właściwą  decyzję.  Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni przed posiedzeniem Rady otrzymali nowe projekty 
uchwał  na  drukach nr  83 i  84 zawierające  autopoprawkę Burmistrza  Byczyny  w sprawie 
wykreślenia zadania inwestycyjnego w dziale 921 tj. zakupu lokalu w Sarnowie. W związku 
z  powyższym  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika  Gminy  o  zaprezentowanie 
pozostałych  proponowanych  zmian  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Byczyna  na 
lata 2014 – 2024 (druk nr 83 ), jak również zmiany w budżecie gminy na 2015r.( druk nr  84). 
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 przystąpił do 
przegłosowania  autopoprawki  Burmistrza  Byczyny  w sprawie  wycofania  jednego z  zadań 
w  dziale  921  tj.  zakupu  lokalu  w  Sarnowie.  Autopoprawka  Burmistrza  Byczyny  została 
podjęta  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  11  głosów„  za”,  2  głosy 
„ wstrzymujące się ” , 1 głos „ przeciw ”).       
  
Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 2024 ( druk nr 
83 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr  84).

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały w sprawie zmian  w budżecie  gminy na 2015 rok (  druk nr   84),  został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

j)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 85 ). 
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Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 
bilansu  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  85  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów  „ za” ).

k) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały (  dot. 
zmiany diet radnych, druk  nr 86 ).

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały (dot. zmiany diet 
radnych,   druk  nr  86  )  ,  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 8 głosów„ za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” , 4 głosy „ przeciw ”).
 
Po odbytym głosowaniu Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę. Po przerwie 
Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do kolejnego pkt. obrad tj.7. 

Ad.7  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  odpowiedział  na  zapytanie  Radnej  – 
Iwony  Sobania  w  sprawie  ewentualnego  remontu  dużej  sali  w  PP  w  Nasalach.  I  tak, 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowe  zadanie  będzie  możliwe  w  realizacji  po 
dokładnym przeanalizowaniu budżetu i wypracowaniu oszczędności. Z kolei Z-ca Burmistrza 
dopowiedziała, że w najbliższym czasie osobiście uda się do siedziby PP w Nasalach celem 
oszacowania zakresu robót i szacunkowych kosztów ww. remontu. 

Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  zapytań  Radnego  –  Jacka 
Kulisińskiego  w  sprawach  dot.  grodu.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że gród jako obiekt budowlany oddany jest w zarząd trwały Spółdzielni Socjalnej
„ Gród „. W związku z powyższym gmina nie ma żadnych wpływów z tytułu prowadzonej 
przez spółdzielnię działalności. W zamian przedmiotowa spółdzielnia ponosi wszelkie koszty 
związane z funkcjonowaniem grodu wraz z wszelkimi kosztami związanymi z konserwacją 
grodu,  które  nawiasem  mówiąc  nie  są  takie  małe.  Odnośnie  poprawnego  oznakowania 
dojazdu do grodu Burmistrz Byczyny stwierdził, że ww. oznakowanie było, ale skoro jest nie 
wystarczające, to w najbliższym czasie będzie uzupełnione. Kończąc wypowiedź na zapytania 
Radnego  –  Jacka  Kulisińskiego  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  sprawa  wzajemnych 
rozliczeń ze Spółdzielnią „ Gród ”  będzie w najbliższym czasie poddana głębszej analizie 
i być może uda się wypracować jakiś konsensus w powyższym zakresie. 

Odnośnie zapytania dot. zatrudnienia logopedy Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 
nie  bardzo wie  o co  chodzi,  ponieważ logopeda  jest  na  etacie  PSP w Byczynie.  W tym 
momencie  głos  zabrała   Z  –ca  Dyrektora  PSP  w  Byczynie  Pani  Katarzyna  Buśko 
i potwierdziła wypowiedź Burmistrza Byczyny. Kończąc wypowiedź stwierdziła, że jak do tej 
pory, nikt nie sygnalizował problemu w powyższym zakresie.

 W sprawie fizycznego wykonawstwa  deptaka Czterystulecia  Bitwy pod Byczyną 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższą sprawą zajmie się Z-ca Burmistrza. Z kolei Z-ca 
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Burmistrza stwierdziła, że w dniu jutrzejszym uda się na miejsce, w przypadku sprzyjających 
możliwości technicznych, przedmiotowy deptak zostanie fizycznie przedłużony. 

Następnie  Burmistrz  Byczyny  przybliżył  zebranym  zagadnienie  dot.  remontu 
i ewentualnego zakupu pomieszczeń po byłym sklepie na powiększenie obecnej świetlicy. 
Mianowicie,  poprzedni burmistrz  obiecał  radzie  sołeckiej  żeby odkładali  środki na wykup 
przedmiotowych pomieszczeń. W tym przypadku ww. kwota wynosi już ok.40 tys. zł, tj. tyle 
ile  wynosi  wykup  pomieszczeń  sklepowych  na  powiększenie  świetlicy.  Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  ramach przyjętych  zasad i  ciągłości  władzy 
należałoby dotrzymać  danego słowa.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  dodał,  że  mieszkańcy 
Sarnowa bardzo się zaangażowali  w przedmiotowy remont. Na dzień dzisiejszy większość 
prac remontowych wewnątrz obiektu została już wykonana, pozostał jedynie remont dachu 
i wykup pomieszczeń.  Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził,  że jako radny z tego 
okręgu jest za przedmiotowym remontem wraz z wykupem. Ponadto mieszkańcy Sarnowa na 
dzień  dzisiejszy  nie  mają  świetlicy,  czyli  nie  mają  gdzie  zorganizować  np.  zebrania 
wiejskiego.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Władysław  Buła  stwierdził,  że  większość 
remontowanych świetlic wiejskich na terenie g.Byczyna pochłonęła większą ilość środków. 
Następnie  Radny  -  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  w  tym  przypadku  należałoby  się  może 
zastanowić nad zakupem barako –świetlicy. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
jego  zdaniem  nie  jest  to  najlepsze  rozwiązanie.  Z  kolei  Z-ca  Burmistrza  dodała,  że 
w powyższym przypadku na pewno uda się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne i w tym 
momencie przedmiotowy remont nie będzie aż tak drogi. Następnie Przewodniczący Rady 
stwierdził,  że w każdym momencie musimy wydatkować środki w sposób racjonalny,  ale 
w najbliższym  czasie  powrócimy do  powyższego  zagadnienia  po  zbadaniu  kosztów ww. 
przedsięwzięcia. 

Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny ustosunkował się do zapytań Radnego – 
Jerzego Pluty. Mianowicie, chodnik obok sklepu Żabka w Byczynie jest w fatalnym stanie 
i  najbliższym  czasie  będzie  wyremontowany.  Odnośnie  oznakowania  drogi  o  przebiegu 
Jakubowice – Skałągi Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowe oznakowanie będzie 
w najbliższym czasie uzupełnione, chociażby ze względu na powstrzymanie dalszego procesu 
degradacji przedmiotowej drogi.   

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i poinformował zebranych, że do biura 
rady wpłynęło pismo w sprawie odebrania dzieci przez byczyńską opiekę społeczną do domu 
dziecka.  Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  powyższe  pismo  należy 
sklasyfikować  jako  skargę  i  w  następstwie  przegłosować  upoważnienie  dla  Komisji 
Rewizyjnej, celem zbadania zasadności przedmiotowej skargi. Z kolei Radny – Jerzy Pluta 
poprosił  o  podanie  nazwiska  dzieci  których  przedmiotowe  zagadnienie  dotyczy. 
W odpowiedzi Pani Joanna Myślińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie 
odpowiedziała,  że  nie  można podać nazwiska,  ponieważ zabrania  tego ustawa o ochronie 
danych  osobowych.  Kończąc  wypowiedź  Pani  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Byczynie  stwierdziła,  że nic nie wiedziała o powyższej skardze, ale skoro wpłynęła,  to 
postara się powyższe zagadnienie wyjaśnić Komisji Rewizyjnej podczas planowanej kontroli. 
Z kolei Radny – Władysław Buła jako członek komisji rewizyjnej zadał pytanie,  czy jego 
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komisja jest władna do zbadania przedmiotowej sprawy, może by powołać jakiś fachowców 
do  pomocy.  W odpowiedzi  Radny  –  Grzegorz  Bednarek  zgłosił  kandydaturę  Radnego  – 
Damiana Gocejny do pracy w przedmiotowej komisji. Z kolei Radca Prawny – Paweł Płaza 
stwierdził,  że  powyższe  rozwiązanie  jest  sprzeczne  ze  statutem  gminy.  W  związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania upoważnienia dla Komisji 
Rewizyjnej  do  zbadania  skargi  na  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie 
w sprawie odebrania dzieci.  Przedmiotowy wniosek został  podjęty przez Radnych zwykłą 
większością głosów( 13 głosów„ za”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ).     

Przewodniczący  Rady  kontynuując  obrady  przeszedł  do  kolejnej  sprawy  tj.  do 
pisemnej  odpowiedzi  udzielonej  Panu  Krzysztofowi  Semeresowi  zam.  46-220  Byczyna, 
ul.  Polanowicka  1.  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  przedmiotowej 
odpowiedzi,  z  której  wynikało  w  sposób  jednoznaczny,  że  zastrzeżenia  Pana  Krzysztofa 
Semeresa wobec polityki kadrowej Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola są bezpodstawne.
Następnie głos zabrał Krzysztof Semeres i stwierdził,  że nie do końca zgadza się z treścią 
udzielonej odpowiedzi,  ponieważ niektóre fakty wzajemnie się wykluczają.  W odpowiedzi 
Pani  Angelina  Sarnowska  –  Dyrektor  PP  w  Byczynie  stwierdziła,  że  fakty  zawarte 
w udzielonej odpowiedzi mają pokrycie w rzeczywistości. Z kolei Radny – Krzysztof  Chojak 
jako działacz  związkowy Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdził,  że  po części  Pan 
Krzysztof  Semeres  ma  rację,  ponieważ  w  większości  przypadków  gminy  próbują  na 
zatrudnieniu nauczycieli po prostu zaoszczędzić. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady 
i  stwierdził,  że  w  powyższym  przypadku  nadal  jest  kilka  niedomówień  i  dobrym 
rozwiązaniem  będzie,  jak  Burmistrz  Byczyny  po  raz  kolejny  przyjrzy  się  przedmiotowej 
sprawie, a na kolejnym posiedzeniu Rady poinformuje o przebiegu załatwienia ww. sprawy.

Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że do biura 
rady  wpłynęło  pismo  –  podziękowanie  od  Związku  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów 
w  Byczynie  za  patronat  i  pomoc  w  zorganizowaniu  uroczystości  z  okazji  30  –  lecia 
działalności zespołu „ Jarzębina”.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że do biura rady wpłynęło 
pismo od Konwentu Sołtysów Gminy Byczyna. Przedmiotowe pismo dot. wyrażenia zgody 
na  organizację  Gminnego  Święta  Plonów  w  dniu  30.08.2015r.  Z  kolei  Z-ca  Burmistrza 
stwierdziła,  że  w  dniu  06.09.2015r.  nasza  gmina  będzie  organizatorem  Wojewódzkiego 
Święta  Plonów  i  organizowanie  wcześniejszych  obchodów  w  ww.  zakresie  wydaje  się 
niedorzeczne. Kończąc wypowiedź Z-ca Burmistrza stwierdziła, że wszyscy winni skupić na 
organizacji  Wojewódzkiego Święta Plonów. Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że 
złożenie  przedmiotowego  wniosku  nie  było  tak  do  końca  przemyślane  i  być  może 
przedwczesne,  ale  uwaga Z-cy Burmistrza  w powyższej  sprawie jest  nader  trafna i  warta 
przemyśleń.  

Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  do 
biura  rady  wpłynęło  pismo  od  Krajowej  Rady  Sędziów  Społecznych  w  sprawie 
uświadomienia  samorządom  gmin  ważności  roli  ławnika.  Kończąc  wypowiedź 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  członkowie  zespołu  ds.  opiniowania  kandydatów  na 
ławników zostaną zapoznani z treścią przedmiotowego pisma. 

Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Comporek i na wstępie pogratulował wszystkim 
radnym tak dużej  podwyżki  uposażenia.  Mianowicie,  bycie  radnym jest  pewnego rodzaju 
misją, a nie sposobem na życie. Kończąc wypowiedź Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że 
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obecni  radni  po  raz  kolejny  strzelili  sobie  w  kolano.  Na  koniec  Pan  Zdzisław  Comprek 
stwierdził, że te i podobne zachowania będą na pewno surowo ocenione przez społeczeństwo. 
Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że wszyscy obecni radni na tej sali zasługują na 
wcześniej  uchwaloną  podwyżkę  diety.  Mianowicie,  bycie  radnym  wiąże  się  z  wszelkimi 
rodzaju wydatkami  np.  w postaci  wszelkiego rodzaju dojazdów i  woli  rezygnacji  z czasu 
wolnego. Na koniec Radny – Władysław Buła stwierdził, że nie bardzo rozumie osób, które 
wszędzie widzą bałagan, ale wokół siebie, to jakoś nie potrafią zrobić porządku.      

    
Ad.9.  Komunikaty.

Na wstępie głos zabrała Z-ca Burmistrza i poprosiła sołtysów o pozostanie na sali po 
odbytej sesji. 

Ad.10.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  XI  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 24.06.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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