
 
                                              
                                                            Protokół Nr XIII/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 05.08.2015
                                                          ( godz. 15 00 – 16 30  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał  Wiceprzewodniczący 
Rady – Jerzy Pluta, który przywitał Pana Andrzeja Butra – Dyrektora Agencji Nieruchomości 
Rolnych  w  Opolu,  Pana  Kamila  Gożdzika  –  Kierownika  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej, radnych, Z-cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę  Zawadzką, Skarbnika 
Gminy  –  Panią  Wiesławę  Różewską,  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 
Wiceprzewodniczący  Rady  stwierdził,  że  dzisiejsza  sesja  została  zwołana  na  wniosek 
Burmistrza Byczyny 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.). 

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.  Z  –  ca  Burmistrza  zaproponowała  wykreślenie 
z  porządku obrad zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 
2024  (  druk  nr  91  ).  Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie 
wykreślenie przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 91. Projekt uchwały w sprawie 
zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2015  –  2024  (  druk 
nr  91  ),  został  przegłosowany  przez  Radnych  jednogłośnie  (  14  głosów  „  za  ”).  Nowy 
porządek  obrad  z  wcześniej  przegłosowaną  zmianą,  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.  Podjęcie uchwały w sprawie:

a) przystąpienia do Opolsko-Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej(druk nr 89)
           b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 90 ),
           c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024     
              ( druk nr 91 ). 
      5. Komunikaty.
      6. Zakończenie sesji.
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Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad
      4.  Podjęcie uchwały w sprawie:

a) przystąpienia do Opolsko-Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej(druk nr 89)
            b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( 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 przystąpienia do Opolsko-
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej(druk nr 89).

Na wstępie głos zabrała Z –ca Burmistrza i pokrótce przedstawiała istotniejsze zagadnienia 
w  przedmiotowej  sprawie.  Mianowicie,  ww.strefa  dot.  będzie  gruntów  położonych  na 
gruntach  wsi  Biskupice  i  częściowo  na  gruntach  wsi  Paruszowice  o  pow.  ok.  120  ha. 
Powodem podjęcia przedmiotowego projektu uchwały w ww. sprawie jest planowany nabór 
w  I  kwartale  2016r.  przez  Urząd  Marszałkowski  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  w  kwestii  dofinansowania  budowy  całej  infrastruktury  towarzyszącej 
omawianej strefy tj. drogi, wodociągi, kanalizację. Kontynuując wypowiedz Z-ca Burmistrza 
stwierdziła,  że  wykonanie  ww.  prac  w  znacznym  stopniu  uatrakcyjni  omawiany  teren 
i zachęci potencjalnych inwestorów do inwestowania na terenie naszej gminy. Następnie Z-ca 
Burmistrza  stwierdziła,  że  na  terenie  g.Byczyna  omawiana  strefa  jest  nader  potrzebna, 
chociażby  ze  względu  na  dość  duże  bezrobocie.  Następnie  Z-ca  Burmistrza  zaprosiła 
zebranych do zadawania pytań w omawianej sprawie. Na wstępie głos zabrał Radny – Karol 
Grzyb i zadał pytanie, czy jesteśmy w posiadaniu większej mapy omawianego terenu, celem 
dokładniejszego przeanalizowania planowanej strefy. Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, 
czy w naszym przypadku będzie to strefa, czy podstrefa. W odpowiedzi Pan Kamil Gożdzik - 
Kierownik  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  odpowiedział,  że  w  tym 
konkretnym przypadku będzie to podstrefa Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej. 
Następnie  Radna – Jadwiga Gierczyk zadała  pytanie,  czy powstanie  omawianej  strefy nie 
wpłynie w sposób ujemny na zabytkowy wygląd m.Byczyna. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza 
stwierdziła,  że  nie,  ponieważ  planowane  zabudowo dochodzić  będzie  tylko  do  przejazdu 
kolejowego. Z kolei Radny – Władysław Buła zadał pytanie, czy planowana inwestycja nie 
zagrozi  istniejącemu  cmentarzowi  żydowskiemu  na  tym  terenie.  W  odpowiedzi  Z-ca 
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Burmistrza odpowiedziała,  że w okolicach istniejącego cmentarza żydowskiego nie będzie 
żadnych  obiektów,  a  wręcz  przeciwnie  przy  tej  okazji  wykonana  będzie  nowa  droga 
dojazdowa do ww. obiektu. Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy planowane 
przejęcie gruntów rolnych na planowaną strefę od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu 
nastąpi odpłatnie, czy nieodpłatnie. W odpowiedzi Pan Kamil Gożdzik stwierdził, że nie ma 
możliwości  prawnych  nieodpłatnego  przejęcia  ww.  gruntów.  Jedynym  wyjątkiem 
nieodpłatnego przejęcia gruntów jest przejęcie na cele publiczne. Z kolei Pan Andrzej Butra - 
Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu dopowiedział, że pojęcie dot. realizacji 
celów publicznych jest dość szerokie i być może niektóre grunty uda się w ten sposób przejąć. 
Następnie  Wiceprzewodniczący  dodał,  że  Pan Andrzej  Butra  na  pewno łaskawym okiem 
spojrzy na Byczynę i nie dokona zbyt wysokiej wyceny omawianych gruntów. Z kolei Radny 
– Marcin Altman zadał pytanie, jakie będą wymierne korzyści dla g.Byczyna w przypadku 
uruchomienia ww. strefy. W odpowiedzi Pan Kamil Gożdzik stwierdził, że bardzo wymierną 
korzyścią, będzie powstanie nowych miejsc pracy na terenie g.Byczyna. Dodatkowym bardzo 
ważnym  elementem  powstania  omawianej  strefy  będzie  wszelkiego  rodzaju  sponsoring 
i  działalność  charytatywna  potencjalnych  inwestorów  na  terenie  gminy.  Następnie 
Wiceprzewodniczący  Rady zadał  pytanie,  dlaczego  działka  o pow.  30  ha  obok przejazdu 
kolejowego  przy  trasie  S-11  w  Byczynie,  nie  jest  w  żaden  sposób  zagospodarowana. 
W odpowiedzi  Pan  Andrzej  Butra  stwierdził,  że  nie  potrafi  odpowiedzieć  na  tak  zadane 
pytanie,  najprawdopodobniej  musi  tam  być  jakaś  przeszkoda  prawna  z  tym  terenem. 
Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu 
uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  Opolsko-Wałbrzyskiej  Specjalnej 
Strefy  Ekonomicznej(druk nr 89) , został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów 
„ za” ).
Po  odbytym  głosowaniu  Wiceprzewodniczący  Rady  zarządził  3  –  minutową  przerwę. 
Po  przerwie  Wiceprzewodniczący  Rady  wznowił  obrady  i  przystąpił  do  rozpatrywania 
kolejnego pkt. obrad. 
 
b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr 90 ).

Na  wstępie  głos  zabrała  Skarbnik  Gminy  i w  sposób  szczegółowy 
i  wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie gminy na 2015r.  Z  kolei  Z-ca 
Burmistrza  dopowiedziała,  że  na  dzień  dzisiejszy  bardzo  ważnym  przedsięwzięciem  do 
zrealizowania  jest  wykonanie  dokumentacji  –  planu  niskoemisyjnego,  celem  pozyskania 
środków na remont ratusza w ramach programu pomocowego w zakresie pomnika historii. 
Ponadto  bardzo  ważną  rzeczą  do  wykonania  w  najbliższym  czasie  jest  wykonanie 
nawodnienia  drzew  zlokalizowanych  na  byczyńskim  rynku.  Następnie  Skarbnik  Gminy 
powróciła  do  omawiania  pozostałych  zagadnień  związanych  z  planowanymi  zmianami 
w budżecie  gminy  na  2015r.   Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady zaprosił  do  dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Na wstępie Radna –Iwona Sobania zadała pytanie, 
czy gmina  miała  wpływ na  formę organizacyjną  niepublicznego przedszkola  pn.  „  Mysia 
Wieża”.  Z-ca Burmistrza  odpowiedziała,  że  nie,  ww. placówka spełniła  wszelkie  wymogi 
prawne w powyższym zakresie.  Następnie Radna –Iwona Sobania zadała pytanie,  czy jest 
sens  remontować  świetlicę  wiejską  w  Kochłowicach,  ponadto  co  się  stało  z  wcześniej 
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zakupionymi  materiałami budowlanymi przeznaczonymi na remont ww. obiektu i dlaczego 
powyższy remont nie jest wykazany w WPF- ie. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, 
że powyższy remont został już wcześniej wykazany w zarządzeniu burmistrza. Z kolei Radna 
– Iwona Sobania stwierdziła,  że kwota 7,5 tys.zł nie wystarczy na ww. remont.  Następnie 
Z-ca Burmistrza stwierdziła,  że w latach poprzednich wyremontowana została  kuchnia na 
ww.  obiekcie,  a  w  chwili  obecnej  sołectwo  Kochłowice  pragnie  nadal  kontynuować 
omawiany  remont.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła  stwierdził,  że  po  wyborze  nowego 
sołtysa wsi Kochłowice sytuacja w powyższej sprawie bardzo diametralnie się zmieniła tzn. 
na lepsze. Następnie  Wiceprzewodniczący Rady zadał pytanie, czy  w m.Byczyna tak bardzo 
zwiększyła się ilość dzieci, skoro zostało uruchomione kolejne przedszkole. W odpowiedzi 
Z-ca Burmistrza stwierdziła, że  na powstanie kolejnego przedszkola gmina nie miała żadnego 
wpływu, ponieważ jest to przedszkole działające na prawach spółdzielni bez udziału gminy. 
Następnie Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że skoro otwarto nowe przedszkole, to w naszej 
placówce zmniejszyła się ilość dzieci i oczywiście kwota należnej dotacji. Z –ca Burmistrza 
stwierdziła,  że  wyczerpującej  informacji  w  powyższym  temacie  udzieli  na  kolejnym 
posiedzeniu  rady.   Następnie  Radny  –  Karol  Grzyb  stwierdził,  że  powodem  powstania 
niepublicznego  przedszkola  było  zapotrzebowanie  społeczne  w  powyższym  zakresie. 
Mianowicie, godziny pracy są wydłużone do godz. 19 00, nie ma przerw świątecznych, nie ma 
wakacji  itp.  Z kolei  Radny – Marcin  Altman  stwierdził,  że  uruchomienie  niepublicznego 
przedszkola jest inicjatywą gospodarczą i należy powyższy fakt uszanować. Następnie Radna 
–  Jadwiga  Gierczyk  stwierdziła,  że  nie  zgadza  się  ze  stwierdzeniem,  jakoby  byczyńskie 
przedszkole w ogóle nie pracowało w wakacje. Z kolei Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, 
że  byczyńskie  przedszkole  nigdy nie  było  czynne  w okresie  wakacyjnym.  Następnie  głos 
zabrał  Radny  –  Krzysztof  Chojak  i  zaproponował,  aby  Pani  Dyrektor  PP  w  Byczynie 
w  najbliższym  czasie  przedstawiła  schemat  organizacyjny  przedszkola.  Kontynuując 
wypowiedź  Radny  –  Krzysztof  Chojak  zadał  pytanie,  w  jakim  stanie  jest  instalacja 
odgromowa  tut.  urzędu  i  na  jakie  kwoty  ubezpieczony  jest  majątek  gminy.  Następnie 
Wiceprzewodniczący Rady zadał pytanie, czy wiemy ile ubezpieczalnia przyznała za rozbity 
samochód,  jak  również  czy  wiemy,  ile  kosztować  będzie  remont  ww.  samochodu. 
W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  istniejące  instalacje  odgromowe  są 
w fatalnym stanie, a z serwerownią w tut. urzędzie jest podobnie. Następnie Z-ca Burmistrza 
zakomunikowała zabranym,  ze w dniu 12 sierpnia  br.  odbędzie  się  przegląd gwarancyjny 
byczyńskiego rynku. Na powyższym spotkaniu będzie można ustalić, kto zawinił w kwestii 
pewnych  niedociągnięć  powstałych  podczas  realizacji  ww.  inwestycji.  Kontynuując 
wypowiedź Z-ca Burmistrza stwierdził, że nie są znane koszty remontu auta, ale być może nie 
będzie w ogóle remontowany. Powodem takiego stwierdzenia, jest fakt rozważania zakupu 
nowego auta.  Następnie Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 
projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 
90 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

Ad.5.  Komunikaty.

Na wstępie głos zabrał Radca Prawny – Pan Paweł Płaza i zakomunikował zebranym, 
że do tut.  urzędu wpłynęły dwa rozstrzygnięcia  nadzoru prawnego w Opolu.  Mianowicie, 
w sprawie  uchwalenia  diet  Radnym  winna  być  publikacja  w dzienniku  urzędowym  woj. 

4



 
opolskiego.  W  związku  z  powyższym  należy  na  nowo  podjąć  przedmiotowa  uchwałę 
włącznie  z  publikacją.  Następnie  Radca  Prawny  –  Pan  Paweł  Płaza  zakomunikował 
zebranym, że drugą kwestionowaną uchwałą jest uchwała w sprawie służebności przesyłu. 
Mianowicie ww. uchwała winna być częścią składową wcześniejszej uchwały z 2013r. dot. 
zasad  gospodarowania  nieruchomościami  g.Byczyna.  Następnie  Radny-  Krzysztof  Chojak 
zadał  pytanie,  dlaczego  do  dnia  dzisiejszego  nie  usunięto  rosnących  drzew  na  murach 
kościoła  ewangelickiego.  W odpowiedzi  Z-ca Burmistrza stwierdziła,  że powyższa sprawa 
będzie  w  najbliższym  czasie  załatwiona.  Następnie  Z-ca  Burmistrza  zakomunikowała 
zebranym,  że  na  terenie  g.Byczyna  będą  zorganizowane   kolonie  dla  biednych  dzieci 
w  dniach  12  –  23.08.2015r.  W  tym  celu  do  g.Byczyna  przyjedzie  tzw.  happy  bus. 
Na  koniec  Wiceprzewodniczący  Rady  podziękował  wszystkim  strażakom  ochotnikom 
i sołtysom za bardzo duże zaangażowanie podczas usuwania skutków nawałnic po ostatnich 
opadach atmosferycznych.    

Ad.6.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  XIII  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. 

    
                                                                                        Wiceprzewodniczący

                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                                 Jerzy Pluta

Byczyna 05.08.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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