
 
                                              
                                                            Protokół Nr XII/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 03.07.2015
                                                          ( godz. 15 00 – 15 40  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XII 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, Sekretarza Gminy – Pana Macieja 
Tomaszczyka.  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.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że dzisiejsza sesja została zwołana  na podstawie art.  20 ust.3 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.3 
Statutu Gminy  Byczyna  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.). Z kolei 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powodem  zwołania  niniejszej  nadzwyczajnej  sesji  jest 
rozstrzygnięty przetarg na wentylację wraz z rekuperacją hali przy byczyńskim gimnazjum. 
W  wyniku  zorganizowanego  przetargu  zabrakło  kwoty  40  tys.zł  na  rozstrzygnięcie  ww. 
przetargu.  W  myśl  obowiązującej  ustawy  o  zamówieniach  publicznych,  przedmiotowe 
zamówienie  może  być  udzielone  w  momencie  zabezpieczenia  środków  finansowych 
niezbędnych na realizację ww. zamówienia, stąd przedmiotowa sesja i konieczność dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2015r.  

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.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  uzupełnienie 
porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 89 w sprawie zasad ustanowienia 
ograniczonych  praw  rzeczowych  -  służebność  przesyłu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
poddał pod glosowanie przyjęcie dodatkowego projektu uchwały na druku 89. Dodatkowy 
projekt  uchwały  na  druku  nr  89  w  sprawie  zasad  ustanowienia  ograniczonych  praw 
rzeczowych - służebność przesyłu, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów 
„  za  ”).  Następnie  Radny –  Władysław  Buła  zaproponował  uzupełnienie  porządku obrad 
o  dodatkowy projekt  uchwały  na  druku nr  90  w sprawie  zmiany  uchwały  (  dot.  zmiany 
uposażenia  radnych  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie 
dodatkowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  90  w  sprawie  zmiany  uchwały.  Dodatkowy 
projekt uchwały na druku nr 90 w sprawie zmiany uchwały, został przyjęty przez Radnych 
zwykłą większością głosów ( 12 głosów „ za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  porządku  obrad  z  wcześniej 
przegłosowanymi zmianami. Nowy porządek obrad z wcześniej przegłosowanymi zmianami, 
został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „ za ” ).
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Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad
      4.  Podjęcie uchwały w sprawie:
           a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 87 ),
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr  88 ).
      5. Komunikaty.
      6. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad
      4.  Podjęcie uchwały w sprawie:
           a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 87 ),
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr  88 ),
          c) w sprawie zasad ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - służebność 
              przesyłu ( druk nr 89 ),
          d) w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 90 ). 
      5. Komunikaty.
      6. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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

Ad.4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr 87 ),.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  dlaczego  po  raz  kolejny  zmieniamy 
wysokość środków przeznaczonych na realizację drogi we wsi Pogorzałka. Drugie pytanie 
Radnej – Iwony Sobani brzmiało, dlaczego w przypadku byczyńskiego gimnazjum nastąpiło 
odwrotne działanie.  Mianowicie,  na ostatnim posiedzeniu Rady zabieraliśmy środki z tego 
zadania,  a  w  dniu  dzisiejszym  z  kolei  dokładamy.  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
na inwestycję we wsi Pogorzałka ( budowa drogi ), po prostu przeznaczono za dużo środków. 
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W chwili obecnej gmina jest już po dwóch przetargach i nawet została już podpisana umowa 
na wykonawstwo, a przesuwane środki są wypracowanymi oszczędnościami. Następnie Z –ca 
Burmistrza ustosunkowała się do zapytania dot. przesuwania środków na byczyńskiej  hali. 
Mianowicie,  zadanie   dot,  realizacji  wentylacji  wraz  z  rekuperacją  hali  przy  byczyńskim 
gimnazjum było po prostu zaniżone,  co potwierdził  inspektor nadzoru, stąd przedmiotowe 
przesunięcie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 
87 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 202 4 ( druk nr  88 ).

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 Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 202 4 ( druk nr  88 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  ustanowienia 
ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu ( druk nr 89 ). 

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 zasad  ustanowienia 
ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu ( druk nr 89 ), został podjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  zmiany 
uchwały ( druk nr 90 ).

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że przedmiotowy projekt uchwały jest 
praktycznie identyczny z poprzednim projektem uchwały w powyższym zakresie, ale tylko 
z jednym wyjątkiem tj.  zmianą uposażenia  Przewodniczącego Rady,  ponieważ poprzednie 
było za wysokie. Następnie Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, czy omawiany projekt 
uchwały  dot.  jedynie  obniżenia  uposażenia  Przewodniczącego  Rady.  Radny –  Władysław 
Buła  odpowiedział,  że  tak.  Z  kolei  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,   czy  ktoś 
z  obecnych  na  dzisiejszym  posiedzeniu  mógłby  uzasadnić  przedmiotową  podwyżkę. 
Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Marcin  Altman  stwierdził,  że  przedmiotowy  projekt 
uchwały zawiera wadę w postaci  nie wskazania źródła finansowania omawianej podwyżki. 
W odpowiedzi Radny – Karol Grzyb stwierdził, że wg. zapewnień Skarbnika Gminy środki 
na  ten  cel  zostały  już  zabezpieczone.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Karol  Grzyb 
stwierdził,  że  zmiana  uposażenia  radnych  jest  konsekwencją  wcześniejszej  zmiany 
uposażenia sołtysów. Ponadto wzrost uposażenia jest rekompensatą za rezygnację z wolnego 
czasu i udzielania się radnych w wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach realizowanych przez 
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gminę.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  stwierdził,  że  w  uzasadnieniu  ww.  projektu 
uchwały  jest  błąd  w postaci  mylnie  wpisanej  kwoty  jaką  może  uzyskać  Przewodniczący 
Radny.  Mianowicie,  wpisana  jest  kwota  1300 zł,  a  winna  być  wykazana  kwota  1320 zł. 
Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Marcin  Altman  stwierdził,  że  wcześniejszy  projekt 
uchwały  w powyższej  sprawie  nie  powinien  w ogóle  trafić  pod  obrady Rady.  Powodem 
przedmiotowego  stwierdzenia  jest  fakt  nie  spełnienia  pewnych  wymogów  prawnych 
w postaci  braku akceptacji  radcy prawnego oraz brakiem kontrasygnaty Skarbnika Gminy 
w zakresie zabezpieczenia odpowiednich środków na ww. przedsięwzięcie. Z kolei Radny – 
Karol Grzyb stwierdził, że jeśli któryś z radnych nie ma ochoty pobierać diety, to może ją 
przekazać na różnego rodzaju organizacje społeczne. W odpowiedzi Radny – Marcin Altman 
stwierdził, że jest po rozmowie z Dyrektorem PSP Byczyna – Panem Arturem  Oślizło i jego 
dieta  będzie  przekazywana  na  potrzeby  jego  placówki.  Następnie  Radny  –  Karol  Grzyb 
zakomunikował zebranym, że jakby któryś  z radnych również nie chciałby pobierać diety, to 
bardzo chętnie udostępni nr konta OSP Byczyna. Z kolei Radny -  Jerzy Pluta stwierdził, że 
źródłem pochodzenia środków na ww. podwyżki dla radnych może być analiza płac w tut. 
urzędzie.  Mianowicie,  kadra  kierownicza  w tut.  urzędzie  zarabia  średnio  30% więcej  niż 
w innych  gminach.  Kontynuując  wypowiedź   Radny-  Jerzy Pluta  zadał  pytanie,  dlaczego 
w g.Byczyna jest etat Z-cy Skarbnika, a np.w Kluczborku i innych gminach ościennych nie 
ma takiego etatu. Kończąc wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie, że zarówno 
on jak i pozostali zebrani chcieliby wiedzieć ile zarabia Skarbnik Gminy. Następnie Radny – 
Władysław  Buła  stwierdził,  że  na  poprzedniej  sesji  Skarbnik  Gminy  ani  słowa  nie 
wspomniała o braku możliwości sfinansowania przedmiotowej podwyżki uposażenia radnych 
w związku z powyższym nie poruszał powyższej sprawie.  Z kolei Radny – Krzysztof Chojak 
stwierdził, że obrady Rady, nie są odpowiednim miejscem w kwestii dyskusji, co dany radny 
winien uczynić z przyznaną dietą. 
    
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 90 ), został podjęty przez 
Radnych zwykłą większością głosów  ( 8 głosów  „ za” , 1 głos „ wstrzymujący się ” , 
5 głosów „ przeciw ” ).

Ad.5.  Komunikaty.

Na wstępie głos zabrał Radny – Marcin Altman zakomunikował zebranym, że komisja 
statutowa już kończy prace w powyższym zakresie i najprawdopodobniej we wrześniu będzie 
przedłożony  stosowny  projekt  uchwały  w  tym  zakresie.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, że prace w ww. zespole przebiegają bardzo sprawnie i być może uda się stworzyć 
bardzo praktyczny i  dobry statut  gminy.  Następnie  Radny – Karol  Grzyb zakomunikował 
zebranym, że w dniu jutrzejszym tj. 04 lipca br. przed siedziba remizy OSP Byczyna w godz. 
od 9 00 – 13 00 ustawiony będzie autobus do oddawania krwi. Kontynuując wypowiedź Radny 
–  Karol  Grzyb  poprosił  o  sprostowanie  informacji  zwartej  w  ostatnim  wydaniu  Kulis 
Powiatowych. Mianowicie, w treści artykułu na temat OSP Janówka podana została mylna 
informacja  dot.  istnienia  ww.  jednostki  „  opublikowano,  że  OSP  Janówka  obchodziła 
70 – lecie istnienia, a winno być podane 80 – lecie ”. Następnie Radny – Krzysztof Chojak 
zakomunikował  zebranym,  że  w  chwili  obecnej  prowadzi  obszerną  korespondencję 

4



 
w  zakresie  ustalenia  ostatecznej  wersji  herbu  g.Byczyna.  Kończąc  wypowiedź  Radny  – 
Krzysztof Chojak poprosił zebranych o zapoznanie się z zaproponowaną propozycją. Z kolei 
Z-ca  Burmistrza  zaprosiła  wszystkich  zebranych  na  spotkanie  poświęcone  ochronie 
środowiska. Przedmiotowe spotkanie odbędzie się amfiteatrze opolskim o godz. 1800 w dniu 
13.07.2015r. Po części oficjalnej odbędzie się występ zespołu artystycznego „ Bayer Full”. 
Na koniec Z-ca Burmistrza zaprosiła wszystkich zebranych na kolejny Krajowy Zlot Piłkarzy 
Weteranów  który  odbędzie  się  w  dniach  4-5  lipca  br.  Na  koniec  Z-ca  Burmistrza 
zakomunikowała zebranym, że w przyszłym tygodniu odbędzie się Konwent Sołtysów który 
w  większości  poświęcony  będzie  organizacji  wojewódzkiego  święta  plonów.  Następnie 
Radny – Jerzy Pluta zakomunikował zebranym, że nowe auto strażackie dla OSP Jakubowice 
zostało już odebrane. Na koniec Radny – Jerzy Pluta podziękował radnych za umożliwienie 
przedmiotowego zakupu w postaci przyznania kwoty 250 tys.zł na powyższy cel.  Następnie 
Radny – Karol Grzyb zakomunikował zebranych, że w dniu dzisiejszym na grodzie odbyły 
się ćwiczenia p.poż. Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.   

Ad.6.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  XII  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 03.07.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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