
 
                                              
                                                            Protokół Nr XIV/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 27.08.2015r.
                                                           ( godz. 15 00 – 17 50  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XIV 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  Edwarda  Rożniatowskiego  –  Przewodniczącego  Byczyńskiego 
Związku  Rolników i  Organizacji  Społecznych,  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 
12  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.) 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady poinformował,  że  każdy z  Radnych  otrzymał  porządek 
obrad. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, 
chce wnieść zmiany do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił  do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad,  został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 12 głosów „ za ”).

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XI, XII i XIII sesji. 
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6.  Podjęcie uchwały w sprawie:
           a) przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo Wodne ( druk nr 93), 
           b) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie   
             ( druk nr 94),
           c) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bojko na Dyrektora Ośrodka Pomocy 
               Społecznej w Byczynie ( druk nr 95), 
          d) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
              gruntowych ( druk nr 96 ), 
          e) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla
             Gminy Byczyna ( druk nr 97 ), 
          f) zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 
              2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ( druk nr 98 ),  
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           g) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 99 ),
           h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr   100).
           i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 101 ), 
           j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 102 ),
          k) zmiany Uchwały Nr XVIII/111/07 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zasad 
              udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce ( druk nr 103 ).
      7. Realizacja inwestycji na terenie gminy. Potrzeby i zamierzenia. Wstępne zamierzenia 
          do budżetu gminy na 2016r. z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego – informacja 
          ustna Z-cy Burmistrza.
      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      9. Komunikaty.
    10. Komunikaty
    11. 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  (  12 
głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XI, XII i XIII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XI, XII, XIII sesji Rady Miejskiej 
bez uprzedniego czytania. Protokoły z XI, XII, XII sesji były dostępne w Biurze Rady oraz 
były wyłożone przed sesją. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do 
protokołów.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował 
przegłosowanie  każdego  protokołu  oddzielnie.  W związku  z  powyższym  Przewodniczący 
Rady przystąpił do przegłosowania protokołu z XI sesji. Protokół z XI sesji został przyjęty 
przez Radnych jednogłośnie ( 12 głosów „ za ” ). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do przegłosowania protokołu z XII sesji. Protokół z XII sesji został przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie  (  12  głosów  „  za  ”  ).  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania protokołu z XIII sesji. Protokół z XIII sesji został przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 12 głosów „ za ” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  odpowiedział  zebranym  na  zapytanie 
Wiceprzewodniczącego Rady – Radnego Krzysztofa Chojaka, dlaczego aktualne protokoły 
nie  są  zamieszczone  na  stronie  urzędu.  Mianowicie,  każdy  protokół  musi  być  najpierw 
zatwierdzony przez Radę,  a dopiero w następstwie może być  opublikowany.  Kontynuując 
wypowiedź Przewodniczący Rady dopowiedział, że każdy z radnych może wystąpić do biura 
rady  o  przesłanie  e-mailem  aktualnego  protokołu.  Z  kolei  Radny  –  Krzysztof  Chojak 
dopowiedział,  że  do  omawianych  protokołów  winna  być  założona  osobna  zakładka. 
W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższa uwaga winna być skierowana 
do redaktora BIP-u. 
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Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Władysław  Buła  zadał  pytanie,  czy  adaptacja 

pomieszczeń byłego spichlerza na świetlicę wiejską we wsi Kochłowice realizowana będzie 
w 2016r. Następnie Radny – Władysław Buła zadał pytanie, czy nie lepiej byłoby dokończyć 
rozpoczętego już remontu pomieszczeń przy boisku sportowym we wsi Kochłowice. Z kolei 
Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, czy prawdą jest, że najprawdopodobniej przepadnie 
dofinansowanie w wys. 350 tys.zł. do ZGK Sp. z.o.o od Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. 
Powodem  przedmiotowego  zaniepokojenia  Radnego  –  Damiana  Gocejny  jest  fakt 
przedwczesnego  przejścia  ZGK Sp.z.o.o.  do  Hydrokomu  Kluczbork.  Na  koniec  Radny  – 
Damian Gocejna zadał pytanie, skoro powyższy fakt ma miejsce, to kto imiennie odpowiada 
za powyższe zaniedbanie.       

Przed przystąpieniem do kolejnego pkt. obrad na sale obrad przybył  Radny – Jerzy Pluta, 
w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała  w  13  –  osobowym 
składzie. 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie przyjęcia  apelu 
o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo Wodne ( druk nr 93) .

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  apelu  o  odrzucenie 
zapisów  projektu  ustawy  Prawo  Wodne  (  druk  nr  93),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 13 głosów  „ za” ).

b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zasad  przyznawania 
i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 94). 

Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że ponowne podjęcie przedmiotowego projektu 
uchwały podyktowane jest wyrokami sadowymi w powyższym zakresie, a w szczególności 
konieczności  publikacji  ww.  projektu  uchwały  w  dzienniku  urzędowym  –  jako  prawo 
miejscowe.  Z  kolei  Radca  Prawny  –  Pan  Paweł  Płaza  dopowiedział,  że  przedmiotowa 
uchwała  winna  być  publikowana  w dzienniku  urzędowym województwa  opolskiego,  stąd 
kolejna  próba  uchwalenia  stosownej  regulacji  prawnej  w powyższym  zakresie.  Następnie 
Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy w obecnej, tak trudnej sytuacji finansowej gminy, 
stać nas na powyższe rozwiązania. Skąd inąd wiadomo, że dochody systematycznie maleją, 
a RIO w Opolu z  kolei  sygnalizuje,  że  wyczerpały się już możliwości  kredytowe gminy. 
Kontynuując  wypowiedź  Radny – Marcin  Altman stwierdził,  że  na bieżąco  pojawiają  się 
nowe płatności wcześniej nie planowane i w związku powyższym powinniśmy odstąpić od 
powyższych regulacji. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że wcześniej uchwalone 
podwyżki  da  sołtysów  i  obecnie  uchwalone  podwyżki  dla  radnych  skutkować  będą 
wydatkiem ok.  100  tys.zł  w skali  roku  plus  należne  pochodne.  Kontynuując  wypowiedź 
Radny – Marcin Altman stwierdził,  że powyższy wydatek mnożąc przez cztery daje dość 
pokaźną sumę, za którą można coś konkretnego wykonać. Na koniec Radny – Marcin Altman 
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złożył wniosek formalny dot. zmiany kwoty bazowej zawartej w §2 ust.1 tj. z 600,00 zł na 
400,00 zł. Z kolei Radca Prawny stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady nie można 
zmienić  kwoty  bazowej,  ponieważ  takie  były  ustalenia  między  Burmistrzem  Byczyny, 
a nadzorem prawnym wojewody opolskiego w powyższym zakresie. Mianowicie, powyższa 
kwota  bazowa  może  być  zmieniona  na  kolejnym  posiedzeniu  Rady,  ponieważ  w  chwili 
obecnej prostujemy błąd w postaci braku publikacji omawianej uchwały. Następnie Radny – 
Marcin Altman po raz kolejny ponowił wniosek w powyższej sprawie, ponieważ nie widzi 
kolizji prawnej w ww. zakresie. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że mimo wszystko 
musimy  wypełnić  zalecenia  nadzoru  prawnego  w całej  rozciągłości  wykazanych  zaleceń. 
Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że obniżenie kwoty bazowej nie będzie miała 
wpływu na całokształt omawianego projektu uchwały.  Z kolei Radca Prawny stwierdził, że 
w omawianym projekcie uchwały musi być dochowana kwota bazowa. Następnie Radny – 
Marcin Altman stwierdził,  że w takiej  sytuacji  wcześniej  zgłoszony wniosek w powyższej 
sprawie  nie  ma  sensu.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  na  dzisiejszym 
posiedzeniu naprawiamy wady poprzednich uchwał, czy podejmujemy uchwałę o wysokości 
diet  radnych.  Radca  Prawny  odpowiedział,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  wykonujemy 
zalecania  nadzoru  prawnego  w  zakresie  prawidłowości  –  trybu  uchwałodawczego 
podejmowania  uchwał.  W  konsekwencji  Radny  –  Marcin  Altman  wycofał  wcześniejszy 
wniosek formalny dot. zmiany kwoty bazowej zawartej w §2 ust.1 tj. z 600,00 zł na 400,00 zł. 
Na koniec Radny – Marcin Altman zakomunikował zebranym, że na kolejnym posiedzeniu 
Rady złoży stosowny wniosek w zakresie obniżenia kwoty bazowej zawartej w §2 ust.1 tj. 
z 600,00 zł na 400,00 zł. 

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady 
Miejskiej w Byczynie ( druk nr 94), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów 
( 8 głosów  „ za”, 1 głos „ wstrzymujący się ” , 4 głosy „ przeciw ”).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani 
Małgorzaty Bojko na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 95). 
Kontynuując  wypowiedz  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  względu  na  informacje 
wrażliwe tematykę  zawartą  w uzasadnieniu omawianej  skargi,  jej  uzasadnienie  nie  będzie 
odczytywane. 

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 rozpatrzenia  skargi  Pani 
Małgorzaty Bojko na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 95), został 
podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów  „ za”, 1 głos „ wstrzymujący 
się ” ).
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d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody 
Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 96 ). 
 

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 , został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 13 głosów  „ za” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania  wody  i  odprowadzenia  ścieków  dla  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  97  ). 
Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przybliżenie  tematu. 
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  omawiany  regulamin  jest  powieleniem 
regulaminów obowiązujących w g.Kluczbork i g.Lasowice, reasumując powyższy regulamin 
narzucony przez Hydrokom Kluczbork. Mianowicie, chodzi o ujednolicenie obowiązujących 
regulaminów  we  wszystkich  jednostkach  zarządzanych  przez  Hydrokom  Kluczbork. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie, dlaczego właściciele szamb będą 
płacić  drożej  za  wywożone  nieczystości  płynne.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że w powyższym  zakresie nie można nic zmienić, ponieważ takie są stosowne 
regulacje prawne. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że w omawianym regulaminie nie 
ma mowy o odpłatnościach za poszczególne usługi. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że 
istotą rzeczy w powyższej tematyce, jest brak dopłaty do wywożonych nieczystości płynnych 
z tzw. szamb.  Kończąc temat  Przewodniczący Rady stwierdził,  że do powyższej  tematyki 
powrócimy w momencie uchwalania taryf  na 2016r. 

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały  w  sprawie uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzenia 
ścieków dla Gminy Byczyna ( druk nr 97 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 13 
głosów  „ za” ).

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad 
gospodarowania  nieruchomościami  (  druk  nr  98  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Na wstępie głos zabrał Radca 
Prawny  –  Pan  Paweł  Płaza  i  stwierdził,  że  ponowne  uchwalenie  omawianego  projektu 
uchwały  podyktowane  jest  interpretacją  prawną  nadzoru  prawnego  przy  wojewodzie 
opolskim. Mianowicie, uchwała w zakresie służebności przesyłu winna być częścią składową 
wcześniej  podjętej  uchwały  w  zakresie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  i  stąd 
powyższa regulacja.                                                              

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ( druk nr 98 ),  
został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów  „ za” ).
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g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr 99 ). Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Gminy 
o  przedstawienie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2015r.(  druk  nr  99  )  jak  również  zmian 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2014 –  2024 (druk  nr  100 ). 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany w budżecie gminy na 2015r.( druk nr 99 ), jak również zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2024 (druk nr 100 ). Z kolei Z-ca Burmistrza 
uzupełniła  wypowiedź  Skarbnika  Gminy  w  zakresie  realizowanych  inwestycji  na  terenie 
gminy  wraz  z  zabezpieczeniem  i  pochodzeniem  niezbędnych  środków  na  ich  realizację. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianych  projektów 
uchwał. Jako pierwszy głos zabrał  Radny – Marcin Altman i stwierdził,  że przy realizacji 
wszelkiego  rodzaju  inwestycji  nie  należy  w  sposób  pochopny  przenosić  rzekomych 
oszczędności  przed  zakończeniem  danego  zadania.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał 
pytanie,  dlaczego  zmiany  w  budżecie  przygotowywane  są  po  staremu.  Kontynuując 
wypowiedz  Przewodniczący Rady zadał  kolejne  pytanie,  kiedy w końcu Skarbnik  Gminy 
będzie przygotowywać w sposób ustalony przez radnych. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 
od  nowego  roku.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  podobnie  jak  jej 
poprzednik przychyla się do wniosku w sprawie dzielenia rzekomych oszczędności na danej 
inwestycji. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w większości przypadków powodem 
niedoszacowania  inwestycji  jest  wadliwie  wykonana  dok.  projektowa.  Jedynym  wyjściem 
z tej sytuacji jest konsekwentne rozliczanie osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny na 
każdym etapie.  Następnie  Radny –  Damian  Gocejna  stwierdził,  że  zwiększanie  zakresów 
robót pociągnie za sobą konieczność zaciągania kolejnych zobowiązań, a na takie rozwiązania 
za bardzo nie możemy się godzić. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że każdy 
z radnych winien być w sposób profesjonalny informowany o tym, co się dzieje w gminie. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że w ostatnim czasie z tym 
profesjonalizmem różnie bywało. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że w większości 
przypadków  są  to  zaniedbania  projektowe,  w  chwili  obecnej  rozważane  są  możliwości 
skierowania niektórych spraw na drogę sądową. Z kolei Radny – Karol Grzyb stwierdził, że 
lipy na byczyńskim rynku usychają z powodu suszy, a nie wadliwie wykonanej inwestycji. 
Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że wszystkie budynki mieszkalne od północnej 
strony  rynku  są  systematycznie  zalewane  podczas  wszelkiego  rodzaju  opadów 
atmosferycznych. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że tematyka jest bardzo ważna, do 
której z pewnością powrócimy i zaproponował  omawianie rozpoczętej wcześniej tematyki. 
Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy takie nagminne zwiększanie zakresów 
robót jest do końca zasadne. Z –ca Burmistrza stwierdziła, że poszczególne przypadki były 
bardzo szczegółowo analizowane i nie ma mowy o pochopnych decyzjach w powyższych 
sprawach.       

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały w sprawie zmian  w budżecie  gminy na 2015 rok (  druk nr  99 ),  został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 13 głosów  „ za” ).
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h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 2024 ( druk nr  100 ). 

 
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 100),  został  podjęty przez Radnych jednogłośnie  (  13 głosów 
„ za” ).

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości ( druk nr 101 ). Kontynuując wypowiedz Przewodniczący Rady poprosił, 
o wyjaśnienie o jaką nieruchomość chodzi w omawianym projekcie uchwały. Z-ca Burmistrza 
odpowiedziała,  że  chodzi  o  działkę  położoną  przy  ul.Cegielnianej.  Zainteresowany 
przedsiębiorca  chciałby  tam  prowadzić  nieuciążliwą  działalność  gospodarczą.  Ponadto, 
w  dniu  wczorajszym  zostały  wykonane  badania  geologiczne  przedmiotowego  terenu, 
oczywiście  na  koszt  zainteresowanego.  Przedmiotowe  badania  wykazały,  że  jest  to  teren 
nasypowy, a rodzimy grunt zlokalizowany jest na gł. 6 – 9,5m, w związku z powyższym nie 
ma możliwości zlokalizowania zabudowy trwałej na ww. terenie. Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Z kolei Radca Prawny 
stwierdził, że podjecie przedmiotowej uchwały w żaden sposób nie obliguje Burmistrza do 
zbycia  ww.  nieruchomości.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  czy 
zlokalizowanie  małego  zakładu  (  stolarskiego  ),  nie  będzie  uciążliwe  dla  okolicznych 
mieszkańców. Ponadto, w chwili obecnej żeby prowadzić zakład – warsztat, nie potrzebna 
jest trwała zabudowa, wystarczy np. namiot - zadaszenie. Kontynuując wypowiedz Radny – 
Marcin Altman stwierdził,  że mimo wszystko ma poważne obawy w zakresie pogorszenia 
warunków  życia  okolicznych  mieszkańców.  Następnie  Radny  –Marcin  Altman  poprosił 
o pisemne zapewnienie, że planowany zakład nie będzie nader uciążliwy,  ponadto wyraził 
bardzo poważne obawy w zakresie  zbycia  ww. nieruchomości  za  kwotę wyceny.  Z kolei 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  jego  osobie  również  zależy  na  dobru  okolicznych 
mieszkańców.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  w tym konkretnym przypadku 
możliwość  zabudowy  ww.  terenu  ogranicza  miejscowy  plan  zagospodarowania 
przestrzennego, więc nie powinno być obaw w zakresie ewentualnej  uciążliwości.  Z kolei 
Radny  –  Marcin  Altman,  ze  względu  na  możliwe  pogorszenie  warunków  bytowych 
okolicznych  mieszkańców  zaproponował  wycofanie  przedmiotowego  projektu  uchwały 
z  obrad.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  nie  ma  sensu  wycofywać 
omawianego projektu uchwały z powodu ewentualnej  uciążliwości,  być może znajdzie się 
inny  zainteresowany  inwestor  z  pomysłem  na  ten  teren.  Z  kolei  Radny  –  Karol  Grzyb 
stwierdził,  że  nie  bardzo  rozumie  wypowiedzi  poprzednika  w  powyższej  sprawie. 
Mianowicie, z jednej strony wyraża bardzo poważne obawy w zakresie stabilności budżetu, 
z drugiej strony blokuje inicjatywę  gospodarczą, która z pewnością stworzy nowe miejsca 
pracy i przyniesie dochody w postaci wszelkiego rodzaju podatków. Kontynuując wypowiedź 
Radny – Karol Grzyb stwierdził,  że  w niedługim czasie  powstanie  tuż obok omawianego 
terenu specjalna strefa ekonomiczna. W odpowiedzi Radny – Marcin Altman stwierdził, że 
nie  do  końca  jest  pewny,  że  tuż  obok powstanie  ww.  strefa.  Następnie  Radny –  Marcin 
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Altman  stwierdził,  że  lokalizacja  terenów  inwestycyjnych,  tuż  obok  zabudowań 
mieszkalnych, nie jest najlepszym pomysłem, może warto by było się zastanowić nad innym 
przeznaczeniem  ww.  terenu.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  interesy 
mieszkańców  będą  zabezpieczone  poprzez  sztywne  ustalenia  zawarte  w  planie 
zagospodarowania przestrzennego. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że specjalna strefa 
ekonomiczna  zlokalizowana  jest  wzdłuż  trasy  S-11  w  dość  znacznej  odległości  od 
zabudowań.
                                                                                                               
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 101 ),  nie 
został podjęty ( 5 głosów  „ za”,  2 głosy „ wstrzymujące się ” , 6 głosów „ przeciw ”).

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości  (  druk  nr  102  ).Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Na  wstępie  głos  zabrała  Z-ca  Burmistrza 
i stwierdziła, że jest to działka zlokalizowana u zbiegu ul.Kwiasowskiego i Koelinga za stacją 
paliw. Przedmiotowa sprzedaż została uruchomiona również na wniosek zainteresowanego. Z 
kolei Radny - Karol Grzyb stwierdził, że w tym przypadku może wystąpić również przypadek 
uciążliwości,  podobnie  jak  w  poprzednim  przypadku  można  tam  zlokalizować  drobną 
działalność. W odpowiedzi  Radny – Marcin Altman stwierdził, że                      w tym 
konkretnym  przypadku  złośliwość  jest  nie  wskazana.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman 
stwierdził,  że  przy  takich  wyborach  zawsze  kieruje  się  przede  wszystkim  dobrem 
mieszkańców i swoich wyborców. Kontynuując wypowiedz Radny – Marcin Altman zadał 
pytanie, czy w powyższym przypadku inwestorem jest osoba prywatna, czy też jakaś firma. 
Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że w tym przypadku jest to osoba fizyczna, która planuje na 
tym terenie wybudować dom jednorodzinny. Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że 
nie bardzo rozumie całą ta dyskusję w powyższej kwestii, skoro na straży każdej zabudowy 
stoi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
                                                                                                                                           Następ
nie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 102 ), został podjęty 
przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów  (  11  głosów   „  za”,  2  głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

k)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 
XVIII/111/07 Rady Miejskiej  w Byczynie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 
uczniów za wyniki w nauce ( druk nr 103 ).

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Na wstępie głos zabrał Sekretarz Gminy i stwierdził, że w omawianym projekcie 
uchwały  zmianie  ulega  jedynie  kryterium  tj.  z  punktowego  na  procentowe,  pozostałe 
elementy  nie  ulegają  zmianie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania 
omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  Uchwały  Nr 
XVIII/111/07  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  dla 
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uczniów za wyniki                  w nauce ( druk nr 103 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 13 głosów  „ za” ).

Ad. 7. Realizacja inwestycji na terenie gminy. Potrzeby i zamierzenia. Wstępne zamierzenia 
do budżetu gminy na 2016r. z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego – informacja ustna 
Z - cy Burmistrza.

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  stwierdził,  że  częściowo  przedmiotowa 
informacja została już przekazana podczas omawiania budżetu gminy na 2015r., ale mimo 
wszystko Z-ca Burmistrza wyjaśni  jeszcze kilka kwestii  w powyższej  materii.  I  tak,  Z-ca 
Burmistrza stwierdziła, że w przyszłym roku uzupełniony będzie projekt w zakresie realizacji 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  m.  Kostów,   Miechowa,  Janówka,  Ciecierzyn, 
Jakubowice.  W  przedmiotowej  sprawie będziemy się ubiegać o dofinansowanie,  w takim 
stopniu, żeby je ukończyć. Następnie Z- ca Burmistrza wspomniała o ukończeniu realizacji 
dróg, na które już wcześniej zostały wykonane projekty. Dobrym przykładem może być droga 
zlokalizowana w Byczynie pomiędzy ul.Kwiasowskiego i Lazara. Następnie Z-ca Burmistrza 
wspomniała  o  przygotowaniu  dok.  technicznej  ul.Słonecznej,   jak również  czynione  będą 
starania na remonty dróg. Kontynuując wypowiedź  Z-ca Burmistrza wspomniała również 
o  kontynuacji  budowy  drogi  we  wsi  Pogorzałka  w  ramach  pozyskanych  funduszy 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu. Następnie Z-ca Burmistrza 
wspomniała  o  planowanych  remontach  cząstkowych  dróg.  Ponadto  g.Byczyna 
zakwalifikowała się do programu budowy Orlika lekkoatletycznego przy PSP Byczyna. Na 
koniec  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  pozostałe  inwestycje  przewidziane  do realizacji  w 
2016r. zostaną ustalone w trakcie planowania budżetu na rok następny. 

Ad.8  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie  głos zabrała  Z-ca Burmistrza  i  odpowiedziała  na zapytanie  Radnego – 
Władysława  Buły  w  kwestii  adaptacji  byłego  spichlerza  na  świetlice  wiejską  we  wsi 
Kochłowice. Mianowicie, na ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie gminy, w zakresie 
posiadanego  funduszu  sołeckiego.  Z  kolei  tematem  dzisiejszego  posiedzenia  jest 
zabezpieczenie środków na opracowanie dok. technicznej w powyższym zakresie. 

Kontynuując  wypowiedź  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała  na  zapytanie  Radnego  – 
Damiana  Gocejny w zakresie  dofinansowania  w wys.  350 tys.zł  do ZGK Sp.z.o.o.  I  tak, 
powyższa  sytuacja  ma  miejsce  i  dot.  wykonania  przyłączy  kanalizacyjnych  obszarów 
wiejskich. W dniu 31.07.2015r. Pan Prezes ZGK Sp.z.o.o. powiadomił Urząd Marszałkowski 
o trwającym procesie połączeniowym ZGK Sp.z.o.o. z Hydrokomem i z tego powodu powstał 
problem.  Mianowicie,  przedmiotowe  wsparcie  finansowe  przewidziane  było  dla  ZGK 
Sp.z.o.o.,  a  nie  Hydrokomu.  Powodem,  takiego  stwierdzenia  jest  fakt  powstania  nowego 
podmiotu nie przewidzianego we wcześniejszych ustaleniach. W związku z powyższym, że 
ww. spółka zostanie zarejestrowana w KRS-ie z dniem 01.09.br. najprawdopodobniej ww. 
wsparcie  finansowe  ulegnie  przepadkowi,  a  niezrealizowane  zobowiązanie  finansowe 
przejdzie na Hydrokom. Następnie Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że w dniu 
jutrzejszym w Hydrokomie odbędzie się spotkanie z jej udziałem, w sprawie wyprostowania 
powstałego problemu.  Z kolei  Radny – Damian  Gocejna zadał  pytanie,  kto imiennie  jest 
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odpowiedzialny za zaistniałą  sytuację.  W odpowiedzi  Z-ca Burmistrza  stwierdziła,  w tym 
konkretnym przypadku od początku do końca beneficjentem był ZGK Sp.z.o.o., w związku 
z  powyższym,  cała  odpowiedzialność  za  zaistniałą  sytuację  ponosi  Pan  Prezes  i  Pani 
Księgowa z  ZGK Sp.z.o.o.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  przypomniała,  ze  podczas 
ostatniej  prezentacji  ZGK  Sp.z.o.o.  Pan  Prezes  wspominał  o  powyższej  dotacji  – 
zobowiązaniu  i  wszyscy  radni  byli  świadomi  powyższego  faktu.  W odpowiedzi  Radny – 
Damian  Gocejna  zadał  pytanie,  czy  w  powyższej  kwestii  radni  winni  dopilnować 
sformalizowania zaciągniętego zobowiązania. Następnie Radny – Damian Gocejna stwierdził, 
że od powyższych spraw są inne osoby. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że wg. 
jego odczucia  osobistego za powyższe  zaniedbanie osobiście  odpowiada Pan Prezes  ZGK 
Sp.z.o.o. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że  beneficjentem od początku do końca  był 
ZGK Sp.z.o.o i to na zakładzie spoczywała pełna odpowiedzialność za terminowe rozliczenie 
i  zakończenie  danego  projektu.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  stu 
procentowym   udziałowcem  omawianej  spółki  jest  g.Byczyna.  W  odpowiedzi  Z-ca 
Burmistrza  stwierdziła,  że  stuprocentowy  udział  gminy  w  ww.  spółce  nie  zwalnia  Pana 
Prezesa z odpowiedzialności za poczynione zobowiązania.      
 
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i pokrótce przedstawił zebranym treść 
pism które w międzyczasie wpłynęły do biura rady. W pierwszej kolejności Przewodniczący 
Rady zapoznał zebranych z pismem - skargą  Pani Doroty Torby. Kontynuując wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższe pismo mnie nosi znamion skargi, raczej apelu 
o pomoc. W związku z bardzo drażliwą tematyką poruszaną w ww. piśmie Przewodniczący 
Rady  odstąpił  od  jego  oczytania.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby 
powyższe  pismo nie  uznawać jako skargi  z  jednoczesnym zobowiązaniem Pani  Dyrektor 
OPS-u  do  wyjaśnia  spraw  poruszonych  w  ww.  piśmie.  Kontynuując  wypowiedz 
Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wcześniej  wspomnianego  stanowiska. 
W wyniku odbytego głosowania Radni zwykłą większością głosów  ( 11 głosów  „ za”,  2 
głosy  „  wstrzymujące  się  ”  )  przystali  na  rozwiązanie  zaproponowane  przez 
Przewodniczącego Rady. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy aby Rada nie winna 
się zastanowić nad udzieleniem pomocy Pani Dorocie Torbie. Następnie głos zabrała Pani 
Joanna  Myślińska  i  stwierdziła,  że  bardzo  dobrze  zna  sytuację  ww.  Pani.  Mianowicie, 
powodem powstałych niedomówień,  jest fakt niezrozumienia tematu i zawiłości przepisów 
prawa  w  powyższym  zakresie  przez  zainteresowaną.  Następnie  Radny  –  Karol  Grzyb 
stwierdził, że być może pracownicy OPS- u za mała czasu poświęcają swoim podopiecznym 
i  stąd  tak  liczne  apele  do  radnych  w  powyższym  zakresie.  Z  kolei  Radny  –Jerzy  Pluta 
stwierdził,  że  pracownicy  OPS-u  za  bardzo  się  zasłaniają  przepisami,  a  za  mało 
przeprowadzają  tzw.  wywiadów  środowiskowych  celem  wyłapania  osób  potrzebujących 
pomocy.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Agnieszka  Lemańczyk  –  sołtys  wsi  Proślice 
i  stwierdziła,  bardzo dobrze zna sytuację  ww. Pani.   Mianowicie,  Pani Dorota  Torba jest 
osobą  zagubioną  w  gąszczu  biurokratycznej  machiny  i  wymaga  pomocy  w  załatwieniu 
wszelkiego rodzaju formalności, dodatkowo w wyniku odbytej operacji w ogóle nie mówi. 
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższe pismo należy traktować jako tzw. 
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„  krzyk  o  pomoc  ”.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  zaproponowała,  aby  radni  udzieli 
namacanej pomocy np.w postaci finansowej.
 Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że do biura rady wpłynęła kolejna 
skarga Pana Krzysztofa Semeresa na Panią Angelinę Sarnowską – Dyrektora PP w Byczynie. 
Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie 
przedmiotowego pisma jako skargę, a w następstwie skierowanie jej do rozpatrzenia przez 
Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie.  Z kolei Sekretarz Gminy stwierdził,  że z 
treści  pisma wynika,  że jest  to poświadczenie  nieprawdy przez urzędnika,  więc powyższą 
skargę winien rozpatrywać właściwy sąd. Następnie Radca Prawny – Paweł Płaza stwierdził, 
że wg. jego oceny należałoby przedmiotowe pismo rozpatrywać  w zaproponowanej formie 
przez Przewodniczącego Rady. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że nie za bardzo 
rozumie  rozpatrywania  powyższego  pisma  jako  skargi,  skoro  dyrektor  danej  jednostki 
odpowiada za politykę kadrową w swojej jednostce. Kończąc wypowiedz Radny – Marcin 
Altman stwierdził, że nie widzi żadnego poświadczenia nieprawdy w powyższej sprawie. Na 
koniec Radny – Marcin Altman stwierdził, że Pani Dyrektor po prostu sumiennie wypełniała 
swoje obowiązki,  z ogólnie przyjętą polityką gminy w powyższym zakresie. Następnie Radca 
Prawny zasugerował, że można by się było pokusić i zwrócić się do autora powyższej skargi 
w  kwestii  doprecyzowania  ww.  pisma.  Mianowicie,  czego  autor  przedmiotowego  pisma 
oczekuje,  na  co  kładzie  nacisk.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  analizując 
zestawienie  w  zakresie  ilości  godzin  nadliczbowych  w  jednostkach  oświatowych,  można 
stwierdzić  średnio  na  jednego nauczyciela  przypada  2,5  etatu  dodatkowo.  Następnie  głos 
zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła,  że każdy nauczyciel  może pracować do 1,5 
etatu, więc w tym przypadku nie doszło do żadnych nadużyć, wręcz odwrotnie, Pani Dyrektor 
zachowała  się  w tym przypadku  wzorcowo.  Z kolei  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że 
w powyższym przypadku Rada ma dwa wyjścia.  Pierwsze to,  wystąpienie  do autora ww. 
pisma,  celem  doprecyzowania  treści,  czego  się  domaga.  Drugie  wyjście  polegałoby  na 
przegłosowaniu  ww.  pisma  jako  skargi  i  w  następstwie  skierowanie  do 
rozpoznania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie. Następnie Radca Prawny 
stwierdził,  że  powyższe  pismo  winno  być  rozpatrywane  w  formie  skargi.  Z  kolei  Pani 
Angelina  Sarnowska -   Dyrektor  PP w Byczynie  stwierdziła,  że  dwukrotnie  proponowała 
pracę Pani Semeres. Pierwsza propozycja dot. pracy w byczyńskim żłobku, druga propozycja 
dot. PSP w Biskupicach. W obydwu przypadkach Pani Semeres odmówiła. Ponadto arkusze 
kalkulacyjne  są  do  wglądu  w tut.  urzędzie,  każdy arkusz  był  odpowiednio  sprawdzony i 
zatwierdzony bez uwag. Następnie  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek 
następującej treści tj. „ skierowanie pisma – skargi Pana Krzysztofa Semeresa do rozpatrzenia 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  w Byczynie.   Przed odbytym głosowaniem salę 
obrad opuścił Radny – Karol Grzyb i Radny- Leszek Śnieżek, w związku z powyższym Rada 
obradowała  w  11-  osobowym  składzie.  W  wyniku  odbytego  głosowania  Radni  zwykłą 
większością głosów  ( 6 głosów  „ za”, 5 głosów „ przeciw ” )  przegłosowali skierowanie 
pisma – skargi Pana Krzysztofa Semeresa do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej w Byczynie. 

Kontynuując  wypowiedz  Przewodniczący  Rady przeszedł  do  omawiania  pisma  od 
Pana  Henryka  Bacika  w  sprawie  umorzenia  opłaty  z  tytułu  posiadania  psa.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  poprosił  Radcę  Prawnego  o  opinię  w  powyższej  sprawie. 
W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że należy powyższe pismo traktować jako wniosek 
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mieszkańca Byczyny dot. ewentualnej reakcji rady w powyższym zakresie, bez jakiejkolwiek 
mocy  prawnej.   Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  osobiście  przygotuje 
odpowiedź w powyższej sprawie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapoznał  zebranych  z  kolejnym  pismem,  które 
wpłynęło  do  biura  rady.  Przedmiotowe  pismo  przesłane  zostało  od  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i dot. zaakceptowania warunków do osiedlenia się rodziny Federowiczów na 
terenie g.Byczyna. 

Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że od Z-cy 
Burmistrza  wpłynęło  pismo  w  sprawie  oddelegowania  dwóch  członków  rady  do  pracy 
w komisji oceniającej korowody dożynkowe. Następnie Przewodniczący Rady poprosił do 
zgłaszania  kandydatur.  W odpowiedzi  zgłoszono kandydatury Radnej  –  Jadwigi  Gierczyk 
i   Radnego – Krzysztofa  Chojaka.  Ww. radni  wyrazili  zgodę na uczestnictwo  w pracach 
przedmiotowej komisji. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Pani  Katarzynie  Sobania  – 
Komendantowi  Hufca  Pracy  w  Polanowicach.  I  tak,  na  wstępie  Pani  Katarzyna  Sobania 
stwierdziła,  że  bardzo  skutecznie  pogubiła  się  w  decyzjach  podjętych  w  zakresie 
funkcjonowania i przyszłości Hufca Pracy w Polanowicach.  Kontynuując wypowiedź Pani 
Katarzyna Sobania stwierdziła, że w tym roku w m. wrześniu omawiany hufiec obchodzić 
będzie  10  –  lecie  istnienia.  Przez  ww.  okres  istnienia  hufca  opuściło  230  absolwentów, 
z  czego  2/3  pochodziło  z  ternu  g.Byczyna.  W  większości  przypadków  jest  to  młodzież 
z opóźnionym rozwojem, bądź z rodzin dotkniętych wszelkiego rodzaju patologią społeczną.
Następnie Pani Katarzyna Sobania stwierdziła, że analizując dokumenty w ostatnich latach 
liczebność uczniów klasach w pierwszych była różna na poziomie 8 – 10 uczniów. W chwili 
obecnej jest już siedem podań do klas pierwszych, być może będą jeszcze dwa we wrześniu. 
Nie utworzenie pierwszej klasy spowoduje wygaszanie hufca, a gmina straci na powyższym 
rozwiązaniu  poprzez  utratę  kolejnej  oferty  edukacyjnej  dla  dzieci,  które  mają  problemy. 
Kontynuując wypowiedz Pani Katarzyna Sobania zaapelowała do zebranych o umożliwienie 
utworzenia I klasy, być może w najbliższym czasie hufiec wskoczy na właściwe tory i nie 
będzie  problemów  z  naborem w latach  następnych.  Kończąc  wypowiedź  Pani  Katarzyna 
Sobania  zakomunikowała  zebranym,  że  w  planach  jest  uruchomienie  szkoły  zawodowej. 
Następnie  głos  zabrał  Radny –  Marcin  Altman  i  zadał  pytanie,  w jakich  decyzjach  Pani 
Katarzyna Sobania się pogubiła.  W odpowiedzi Pani Katarzyna Sobania stwierdziła,  że w 
hufcu pracuje  stosunkowo nie  dawno, ale  przekonywano ją,  że  jak będzie  miała  10 osób 
w pierwszej klasie, to nie będzie problemu zutrzymaniem ww. jednostki. W chwili obecnej 
jest siedem osób pewnych, dwie osoby pod znakiem zapytania, a w gimnazjach nadal trwają 
poprawki  i  tak  w  sumie  sprawa  nie  jest  do  końca  przesądzona.  W  dniu  wczorajszym 
otrzymałam  informację  z  tut.  urzędu  ,  że  hufiec  będzie  w  tym  roku  wygaszany,  stąd 
przedmiotowe zagubienie. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że pierwszy raz słyszy 
o  propozycji  wygaszenia  hufca  w  Polanowicach.  Następnie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy 
i stwierdził,  że w gimnazjum dla dorosłych obecnie uczy się 15 dzieci,  a w drugiej klasie 
od 1 września br. nie będzie klasy trzeciej, a do klasy pierwszej złożonych jest tylko siedem 
podań.  Zgodnie  z  obowiązującą  do  2013r.  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  zakresie  polityki 
oświatowej  i  standardach  liczby  dzieci  w  poszczególnych  klasach.  Liczba  dzieci 
w  pierwszych  klasach  w  gimnazjum  dla  dorosłych  powinna  wynosić  od  osiemnastu  do 
dwudziestu sześciu. W przypadku mniejszej ilości Burmistrz Byczyny każdorazowo pytał się 
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Radnych  o  zgodę  w  powyższym  zakresie  tj.  o  utworzenie  mniejszego  oddziału  niż 
przewidziano  w  standardach.  W  dniu  wczorajszym  na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty 
Burmistrz  Byczyny  złożył  stosowne  zapytanie  w  powyższej  sprawie.  W  odpowiedzi  nie 
uzyskał  pozytywnej  odpowiedzi  że  strony  ww.  komisji,  stąd  takie,  a  nie  inne  decyzje. 
Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, co mianowicie Radni mogą w powyższym 
zakresie   zrobić.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  skoro  są  jakieś  ustalenia 
w powyższym zagadnieniu, to należy je przestrzegać i koniec. W odpowiedzi Pani Katarzyna 
Sobania  stwierdziła,  że  w ubiegłym roku do  pierwszej  klasy  było  11  osób chętnych,  ale 
w międzyczasie doszło pięć osób, w tym roku może być podobnie. Następnie Radna – Iwona 
Sobania  stwierdziła,  że  w chwili  obecnej  gminy  nie  stać  na  utrzymywanie  7  osobowych 
oddziałów. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że zdaje sobie sprawę z problemów 
finansowych gminy,  ale mimo wszystko ma pytanie.  Mianowicie,  jaki jest koszt rocznego 
utrzymania omawianego oddziału. W odpowiedzi Pan Sławomir Olejnik – Z-ca Dyrektora 
ZSGLiZ w Byczynie stwierdził, ze chodzi o kwotę siedmiu tys.zł. W konsekwencji Radny – 
Marcin Altman stwierdził, że na kolejnym posiedzeniu Rady złoży stosowny projekt uchwały 
w zakresie obniżenia diet radnych. Obniżenie diet zaowocuje oszczędnościami w wys. 100 
tys.zł  i  wtedy znajdą się środki na utrzymanie hufca w Polanowicach.  Następnie Radny – 
Marcin  Altman  stwierdził,  że  wydatek  siedmiu  tys.  zł  nie  jest  tak  wielkim  wydatkiem, 
w porównaniu ze skalą problemów jaką rozwiązuje omawiany hufiec. Z kolei Pani Katarzyna 
Sobania zaproponowała,  aby w ramach oszczędności przenieść siedzibę hufca do siedziby 
technikum.  Następnie  Radny  –  Damian  Gocejna  zaproponował  wypracowanie  kolejnych 
oszczędności   również  na  poziomie  100 tys.zł  poprzez  przegląd  wynagrodzeń  niektórych 
urzędników. W opinii Radnego – Damiana Gocejny pobory niektórych urzędników są zbyt 
wysokie,  w  stosunku  do  gmin  ościennych.  Kontynuując  wypowiedz   Radny  –  Damian 
Gocejna  zadał  pytanie,  jakie  do  tej  pory  dochody  przyniósł  „  Gród”.  Poprzez  przegląd 
wszystkich  dziedzin,  można naprawdę wypracować dość znaczne  oszczędności.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  dyskusja  w  powyższym  temacie  może  jedynie  być 
pomocna przy podejmowaniu decyzji,  ale  powyższe  zagadnienie  leży w gestii  Burmistrza 
Byczyny.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  kolejne  spotkanie  radnych 
w  powyższej  sprawie.  Z  kolei  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  nie  widzi  możliwości 
finansowych  w  zakresie  utrzymywania  omawianego  oddziału.  Z  kolei  Radny  –  Marcin 
Altman  zadał  pytanie,  dlaczego  Skarbnik  Gminy w momencie  uchwalania  podwyżek  dla 
radnych nie stwierdziła, że na ten cel nie ma po prostu środków. Kontynuując wypowiedź 
Radny – Marcin Altman stwierdził, że obecny budżet jest wirtualny, ponieważ nie spływają 
zaplanowane  dochody,  ten  budżet  po  prostu  pęka.  Następnie  Radny  –  Damian  Gocejna 
i  zadał  pytanie,  czy  spłynęły  już  zaplanowane  dofinansowania.  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała,  że tak. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził,  że g.Byczyna nie jest 
pierwszą gminą,  która zaciąga kredyty,  wszystkie  gminy podobnie funkcjonują.  Następnie 
Radny  - Bartłomiej Adler zadał pytanie, jakie są koszty utrzymania omawianego oddziału. 
Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że  nie odpowie na tak zadane pytanie,  ponieważ nie  jest 
w tym temacie odpowiednio przygotowana. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak  stwierdził, że 
pozytywnym  akcentem  dzisiejszego  posiedzenia,  jest  próba  reformy  istniejącego  systemu 
oświaty  na  terenie  g.Byczyna.  Następnie  Radny –  Krzysztof  Chojak  powrócił  do  tematu 
zarządzania majątkiem gminy tj. konkretnie „grodu„. Kontynuując Radny – Krzysztof Chojak 
stwierdził,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  zostało  przedłożone  żadne  sprawozdanie  – 
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opracowanie w jakim stanie jest gmina. Następnie Radny – Damian Gocejna stwierdził, że na 
każdym kroku mowa jest o złym zarządzaniu majątkiem gminnym. Z kolei Radny – Marcin 
Atman zadał pytanie,  dlaczego w placówkach oświatowych na terenie gminy powstały tak 
wielkie niedobory finansowe w wys. 450 tys.zł. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  powyższa  informacja  jest  bardzo  świeża  i  wymaga  weryfikacji.  Po  przeprowadzeniu 
szczegółowej  analizy  przedmiotowego  tematu,  Rada  zostanie  poinformowana.  Następnie 
Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  czy  dział  801  to  są  wynagrodzenia.  Burmistrz 
Byczyny odpowiedział, że tak. Kontynuując wypowiedz Radny – Marcin Altman stwierdził, 
że  budżet  szkół  po  prostu  nie  był  przygotowany  z  należytą  starannością.  W odpowiedzi 
Skarbnik Gminy stwierdziła, że przy konstrukcji budżetu, niektóre wydatki są po prostu cięte, 
ale  dyrektorzy  placówek  oświatowych  nie  przyjęli  powyższych  zaleceń  i  nadal  wydawali 
ponad zaplanowany budżet. Następnie Radny – Marcin Altman zaproponował wyjaśnienie 
powyższej  sytuacji przez samych zainteresowanych tj.  dyrektorów placówek oświatowych. 
Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że sytuacja w oświacie jest nie wesoła, ale to są 
zaniedbania  sprzed  kilku  lat.  Mianowicie,  ilość  dzieci  systematycznie  spada,  a  ilość 
oddziałów nie, a w ślad za tym idzie mniejsza subwencja. Kontynuując wypowiedz Radna – 
Iwona Sobania stwierdziła, że decyzje w zakresie oświaty nie są za bardzo popularne, stąd 
takie skutki. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że do oświaty zawsze się dopłacało, ale 
może nie aż tyle, co obecnie. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak złożył wniosek w sprawie 
udostępnienia  danych  na  temat  funkcjonowania  i  współfinansowania  szkoły  prowadzonej 
przez  Stowarzyszenie Tarcza w Kostowie. Następnie Skarbnik Gminy stwierdziła, że w ciągu 
ostatnich piętnastu lat liczba uczniów spadła o połowę, a liczba oddziałów w ogóle się nie 
zmieniła.  Z  kolei  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie  skierowane  do  dyrektora  PSP 
Byczyna,  ile  nowych  oddziałów  będzie  liczyć  Pana  placówka  w nowym  roku  szkolnym. 
W odpowiedzi Pan Artur Oślizło – Dyrektor PSP Byczyna stwierdził, że trzy. W odpowiedzi 
Radny – Marcin Altman stwierdził, że wcale nie tak mało. Następnie Przewodniczący Rady 
zadał  pytanie,  gdzie  jest  obszar  poprawności  analizy  za  2014r.  W  odpowiedzi  Skarbnik 
Gminy stwierdziła, że nie ma sensu powracać do analizy 2014r., a bardziej należałoby się 
skupić  na  założeniach  dyrektorów  placówek  oświatowych  do  budżetu  na  2015r.  Z  kolei 
Radny  –  Krzysztof  Chojak  stwierdził,  że  dyrektorzy  dokonywali  niezaplanowanych 
wydatków.  Następnie  Radna  –  Iwona Sobania  stwierdziła,  że  należy  przejść  od  słów do 
czynów tj. poszukiwaniu wszelkiego rodzaju oszczędności. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak 
złożył kolejny wniosek skierowany do Burmistrza Byczyny w sprawie przedłożenia raportu, 
na jakiej zasadzie Spółdzielnia „ Gród” zarządza tym obiektem, co się tam dzieje, jakie są 
dochody.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta   powrócił  do  starej  sprawy  sprzed  kilku  sesji. 
Mianowicie, dlaczego na drodze prowadzącej do Jakubowic nie ustawiono znaku drogowego 
ograniczającego  ładowność  do  12,5  t.  Kontynuując  wypowiedź  Radny–  Jerzy  Pluta  zadał 
pytanie,  czy  prawdą  jest  to,  że  dokumentacja  techniczna  na  wykonanie  uzupełnienia 
oświetlenia  ulicznego  we  wsi  Jakubowice  na  dniach  traci  ważność.  Następnie  Radny  – 
Władysław Buła przypomniał zebranym, że na chodnik we wsi Kochłowice również został 
wykonany projekt, żeby w powyższym przypadku nie uległ przedawnieniu. Z kolei Radna – 
Iwona Sobania zaproponowała zorganizowanie spotkania dyrektorów placówek oświatowych 
z radnymi. Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego, 
pomimo  wykonania  prawidłowego  oznakowania  rynku,  nie  jest  egzekwowane  powyższe 
rozwiązanie. 
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Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zaapelował  o  powrócenie   do  starych  zwyczajów 

zwoływania  sesji  i  komisji.  Mianowicie,  w  ostatnim  czasie  trzy  sesje  zwoływane  były 
w trybie nadzwyczajnym. Prośba polega na uczuleniu pracowników urzędu, żeby materiały 
przegotowywać  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  i  żeby  dochować  7  dniowy  termin 
dostarczenia dokumentów radnym. Następnie Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że 
w dniu jutrzejszym upływa termin składania wniosków suszowych, w związku powyższym 
proszę  o  przekazanie  informacji  w  terenie.   Kontynuując  wypowiedź  Z-ca  Burmistrza 
zaprosiła wszystkich zebranych na dożynki wojewódzkie, które odbędą się w dniu 6 września 
br., oczywiście w Byczynie. Z kolei Radny – Władysław Buła zaprosił zebranych na festyn do 
Kochłowic  w  dniu  29  sierpnia  2015r. Następnie  Radny  –  Krzysztof  Chojak  poprosił 
o przygotowanie informacji na temat stanu instalacji odgromowych na wszystkich obiektach 
będących własnością g.Byczyna. Dodatkowo powyższa informacja winna zawierać również 
informację na temat kwot ubezpieczeń ww. obiektów.     
                                 
Ad.10.  Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim organizatorom wiejskich 
festynów na terenie g.Byczyna, za tak wielkie zaangażowanie w powyższe imprezy. 

Ad.12.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady dokonał  zakończenia  XIV 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 27.08.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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