
 
                                              
                                                            Protokół Nr XV/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 30.09.2015r.
                                                           ( godz. 15 00 – 16 40  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XV 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,  Z-cę Skarbnika Gminy – Panią 
Katarzynę  Wilczyńską,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja  Tomaszczyka,  Radną  Rady 
Powiatu  -  Panią  Wiolettę  Kardas,  Pana  Leszka  Butza  –  Kierownika  Posterunku  Policji 
w Byczynie, 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. Z kolei Burmistrz Byczyny zaproponował zmianę 
kolejności rozpatrywania dwóch kolejno po sobie następujących projektów uchwał w sprawie 
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu tj. druku nr 108 na druk 
nr 107 i wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 
2019  tj.  druku  nr  107  na  druk  nr  108.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania zaproponowanej zmiany porządku obrad. Zaproponowana zmiana porządku 
obrad  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie  (  14  głosów  „  za  ”).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  porządku  obrad  z  wcześniej 
przegłosowaną zmianą.  Nowy porządek obrad został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 14 głosów „ za ”).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwały w sprawie:
           a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 104 ),
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr 105).
           c) rozpatrzenia skargi na Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie  
               ( druk nr 106), 
           d) wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 
               lat 2016 – 2019 ( druk nr 107 ), 
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           e) pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu ( druk nr 108 ),
           f) ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz  
               wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 109 ),
           g) likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 
               pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 110 ).
      7. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015r. , w tym przez jednostki organizacyjne
           gminy 
      8. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy ( działalność Policji i Straży Pożarnej ).
      9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny 
    10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    11. Komunikaty, wolne wnioski.
    12. Zakończenie sesji.
   
Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwały w sprawie:
           a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 104 ),
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr 105).
           c) rozpatrzenia skargi na Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie  
               ( druk nr 106), 
           d) pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu ( druk nr 107 ),
           e) wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 
               lat 2016 – 2019 ( druk nr 108 ), 
           f) ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz  
               wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 109 ),
           g) likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 
               pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 110 ).
      7. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015r. , w tym przez jednostki organizacyjne
           gminy 
      8. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy ( działalność Policji i Straży Pożarnej ).
      9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny 
    10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    11. Komunikaty, wolne wnioski.
    12. Zakończenie sesji.

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.
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Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodniczący 
Rady – Jerzy Pluta. Przewodniczący  Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

Przewodniczący  Rady zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  XIV sesji  Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XIV sesji były dostępny w Biurze Rady oraz były wyłożony 
przed sesją. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do protokołu. Nikt 
nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie  protokołu. 
W związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  protokołu 
z XIV sesji. Protokół z XIV sesji został przyjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„ za ” ). 

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Karol Grzyb i zadał kilka pytań: na jakim etapie jest 
sprawa przejęcia byłego budynku ZEC-u w Byczynie,  czy spółka Hydrokom dokonała już 
fizycznego  przejęcia  ZGK  Sp.z.o.o.,  kto  przejmie  obowiązki  nie  związane 
z  funkcjonowaniem  wodociągów  i  kanalizacji   po  zlikwidowanym  ZGK  Sp.z.o.o.,  jak 
wygląda  sprawa naboru  do szkoły średniej  w Polanowicach,  czy odbyło  się  już  fizyczne 
przejęcie  terenów pod Specjalną  Strefę  Ekonomiczną  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych 
w Opolu , w  jakim terminie zainstalowane będą lampy oświetleniowe na ul.Brzozowej. 

Z  kolei  Radny –  Grzegorz  Bednarek   zadał  pytanie,  na  jakim etapie  jest  budowa 
przystanku  autobusowego  na  ul.Dworcowej,  tuż  obok  przedszkola  prowadzonego  przez 
Mysią Wieże.  

Następnie Radna – Iwona Sobania zadała również kilka pytań: na jakim etapie jest 
remont hali przy byczyńskim gimnazjum, czy g.Byczyna jest w posiadaniu aktualnego raportu 
o stanie  wody pitnej,  dlaczego nowo zaprojektowana i  fizycznie  wykonana droga we wsi 
Pogorzałka , została wykonana częściowo na gruntach prywatnych. Kontynuując wypowiedź 
Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  w  powyższym  przypadku  rów  przydrożnych 
wykonany  został  na  gruntach  prywatnych  okolicznych  mieszkańców.  Dlaczego  powyższa 
sytuacja miała miejsce, skoro dany projekt i nadzór nad wykonaniem ww. przedsięwzięcia 
jest bardzo znaczącym wydatkiem w ogólnych kosztach. Na koniec Radna – Iwona Sobania 
podziękowała tut. włodarzom i Przewodniczącej Samorządu Mieszkańców, za tak sprawne 
przygotowanie Dożynek Wojewódzkich. 

Z kolei  Radny – Michał  Półtorak zasygnalizował  pilną potrzebę remontu chodnika 
łączącego Plac Dworcowy z ul. Czterystolecia Bitwy pod Byczyną. Kontynuując wypowiedź 
Radny – Michał Półtorak zadał pytanie,  czy w tym roku będą również środki do podziału 
w ramach tzw. funduszu obywatelskiego. 

Następnie  Radna – Jadwiga Gierczyk  zadała  pytanie,  czy m.Byczyna  uzyskała  już 
status pomnika historii. 

Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, na jakim etapie są uzgodnienia w sprawie 
remontu chodnika przebiegającego tuż obok sklepu Żabka w Byczynie. Następnie Radny – 
Jerzy  Pluta  zakomunikował  zebranym,  że  podczas  ostatniej  burzy została  zerwana  lampa 
oświetleniowa we wsi Jakubowice. Przedmiotowa lampa została uprzątnięta  i  dlaczego do 
dnia  dzisiejszego nie  została  ponownie  zamontowana.  Kontynuując  wypowiedź  w kwestii 
oświetlenia  Radny – Jerzy Pluta  zadał  kolejne pytanie,  dlaczego do dnia  dzisiejszego nie 
zostały zamontowane dwa dodatkowe punkty oświetleniowe we wsi Jakubowice. Na koniec 
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Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  dlaczego  mimo  przeprowadzanych  remontów  dróg, 
największa dziura w drodze przebiegającej przez wieś Jakubowice nie została załatana.   

  
Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr 104 ).

Przewodniczący  Rady kontynuując  wypowiedź  stwierdził,  że  omawianie  przedmiotowego 
projektu uchwały należy połączyć z omawianiem kolejnego projektu uchwały na druku nr 105 
tj. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024. 
Następnie  Z-ca  Skarbnika  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany. Z kolei Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianych projektów 
uchwał. Na wstępie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i zadała pytanie, o co chodzi z tą 
kwotą 40 tys.zł  na usługi doradcze w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.  Z –ca 
Burmistrza odpowiedziała,  że ww. środki przeznaczone będą na firmę doradczą niezbędną 
przy realizacji  remontu  stadionu w ramach ww. procedury.  Radna- Iwona Sobania zadała 
kolejne  pytanie,  czy  gmina  nie  może  tego  procesu  przeprowadzić  samodzielnie.  Z-ca 
Burmistrza odpowiedziała, że nie, ponieważ jest to bardzo skomplikowany proces. Z kolei 
Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy boisko treningowe również wchodzi w omawiany 
zakres  przebudowy  byczyńskiego  stadionu.  Z  –ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  tak. 
Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  wyraził  duże  zaniepokojenie  w  zakresie  dofinansowania 
boiska  lekkoatletycznego  przy  PSP  Byczyna.  Mianowicie,  wg.  wykazanych  wyliczeń 
dofinansowanie miało wynosić 80%, a wyjdzie odwrotnie. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że w tym przypadku nic się nie zmieniło, będzie 50% kosztów kwalifikowanych. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 104 ),  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 - 2024 ( druk nr 105).

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata 2015 - 202 4 ( druk nr 105), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów 
„ za” ).

c)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi  na 
Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie ( druk nr 106). 

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały. Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że uzasadnienie przedmiotowej skargi jest za 
mało  wyczerpujące,  w  związku  z  powyższym  będzie  głosować  „  przeciw”.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  na  Panią  Dyrektor  Publicznego  Przedszkola 
w  Byczynie  (  druk  nr  106),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 9 głosów  „ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”, 2 głosy „ przeciw” ).
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d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia 
kandydata na ławnika bez dalszego biegu ( druk nr 107 ). 

Na wstępie głos zabrał Radca Prawny - Paweł Płaza i stwierdził, że przedmiotowe zgłoszenie 
jest nie kompletne i nie spełnia wymogów formalnych. W związku z powyższym pozostaje 
bez  dalszego  biegu.  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 
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu ( druk nr 107 ), został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru na ławników do 
Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 108 ). 

Na  wstępie  głos  zabrał  Radca  Prawny  -  Paweł  Płaza  i  objaśnił  zebranym  kolejność 
poszczególnych  czynności  w  przedmiotowej  sprawie.  Mianowicie,  najpierw  wyłoniona 
będzie  komisja  skrutacyjna  -  spośród  radnych  ,  celem  przeprowadzenia  stosownego 
głosowania i sporządzenia protokołu z omawianego głosowania. Następnie Radca  Prawny 
zakomunikował zebranym, że g.Byczyna ma dwa wakaty na ławników i tyle jest kandydatur 
w omawianej sprawie. Przedmiotowe głosowanie odbywać się będzie w głosowaniu tajnym, 
a ławnik zostaje ławnikiem przy uzyskaniu zwykłej  większości głosów. Każdy z Radnych 
otrzyma dwie karty z kandydatami i na każdej karcie należy zaznaczyć znakiem „ x ” za, 
przeciw,  wstrzymałem  się.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  członka  zespołu 
opiniującego Radnego – Damiana Gocejnę o odczytanie opinii o kandydatach na ławników. 
I  tak,  na  posiedzeniu  w  dniu  14.09.2015r.  ww.  zespół  pozytywnie  zaopiniował  dwie 
kandydatury na ławników w osobach : Pani Mieczysławy Marii Zawadzkiej i Pana Damiana 
Łukasza Czecha. Następnie Przewodniczący Rady zarządził wyłonienie komisji skrutacyjnej 
w trzy osobowym składzie.  W odpowiedzi zgłoszono następujące kandydatury w osobach: 
Radnego – Marcina Altmana,  Radnej  – Jadwigi Gierczyk i  Radnego – Władysława Buły. 
Wcześniej  zgłoszeni  Radni  wyrazili  zgodę  na  uczestnictwo  ww.  komisji.  Z  kolei 
Przewodniczący  Rady poddał  pod głosowanie  wcześniej  zgłoszone  kandydatury  do  pracy 
w komisji  skrutacyjnej.   Zgłoszone kandydatury do pracy w komisji  skrutacyjnej,  zostały 
przez Radnych  jednogłośnie  (  14 głosów  „ za” )  pozytywnie  zweryfikowane.  Następnie 
Przewodniczący Rady poprosił członków komisji skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania 
w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016 – 2019. Z kolei Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej  Radny – Marcin  Altman  przypomniał  zasady głosowania  i  stwierdził,  że  po 
odczytaniu  przez  Przewodniczącego  Rady  danego  radnego  z  imienia  i  nazwiska,  każdy 
z radnych odda dwa głosy  do urny. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady 
zarządził  5  –  minutowa  przerwę,  celem  przeliczenia  głosów  i  sporządzenia  stosownego 
protokołu  z  odbytego  głosowania.  Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady 
i poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego – Marcina Altmana o odczytanie 
wyników głosowania. Treść protokołu w załączeniu: 
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Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu  30 
września 2015r. w celu obliczenia i ustalenia wyników głosowania ławników do Sądu 
Rejonowego  w Kluczborku. 

1. Marcin Altman         - Przewodniczący  komisji
2.Jadwiga Gierczyk      - Członek 
3. Władysław Buła       - Członek 

Stwierdza, że : 
I. Ogółem na dzisiejszej sesji obecnych jest  14  na 15 Radnych Rady Miejskiej. 

W głosowaniu udział wzięło  14 Radnych Rady Miejskiej. 
II. W wyniku tajnego głosowania oddano ogółem na każdego z kandydatów 

14 głosów ważnych.
Głosów nieważnych nie było. 

Ławnicy  otrzymali następującą ilość głosów:
1. Mieczysława Maria Zawadzka -       14 „ za” , 0” przeciw, „ 0” wstrzymujących się 
2.Damian Łukasz Czech -             -       13 „  za” ,  1 „ przeciw” , „ 0” wstrzymujących się 

       a zatem Ławnikami zostały następujące osoby: 
1) Mieczysława Maria Zawadzka 
2) Damian Łukasz Czech

Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził, że dalsze głosowanie w powyższej sprawie nie 
ma sensu, ponieważ wcześniejsze tajne głosowanie traktujemy jako głosowanie danego 
projektu uchwały. 

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie ustalenia  poboru 
podatków  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów  oraz  wynagrodzenia  za  inkaso 
( druk nr 109 ).

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie,  czy zmiana inkasenta musi być poprzedzona 
stosowną uchwałą.  Przewodniczący Rady odpowiedział,  że tak. Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie 
ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso ( druk nr 109 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 14 głosów 
„ za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie likwidacji  zakładu 
budżetowego  w  celu  przekształcenia  w  jednostkę  budżetową  pod  nazwą  Centrum 
Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 110 ).

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 likwidacji zakładu budżetowego 
w celu  przekształcenia  w jednostkę  budżetową pod nazwą Centrum Integracji  Społecznej 
CISPOL w Polanowicach ( druk nr 110 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 
głosów  „ za” ).
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Ad.  7.  Ocena  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2015r.,  w  tym  przez  jednostki 
organizacyjne gminy. 
Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowa informacja nie wymaga formy 
głosowania.  Ponadto  w  powyższej  sprawie  jest  pozytywna  opinia  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za 
Ipółrocze 2015r. 

Ad.  8.  Bezpieczeństwo  publiczne  na  terenie  gminy  (  działalność  Policji  i  Straży 
Pożarnej ). 

Na wstępie Przewodniczący Rady podziękował za przygotowanie przedmiotowej informacji, 
która została zredagowana nader profesjonalnie. Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził, 
że  podobnie  jak  we  wcześniejszym  przypadku  powyższa  informacja  nie  wymaga  formy 
głosowania.

Ad.9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie ww. informacji.  Nikt nie 
zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego pkt. obrad. 

Ad.10  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie Radnego – 
Karola Grzyba. I tak, Burmistrz Byczyny stwierdził, że w kwestii przejęcia byłego budynku 
ZEC-u  toczy  się  stosowne  postępowanie.  Następnie  Radca  Prawny  –  Pan  Paweł  Płaza 
stwierdził,  że  w  chwili  obecnej  komornik  przygotowuje  sprzedaż  ww.  nieruchomości 
w  drodze  przetargu.  Mimo,  planowanego  przetargu  interesy  gminy  są  zabezpieczone 
i nawet fakt zbycia ww. nieruchomości na rzecz osoby drugiej z Jełowej w ostatnim czasie, 
nie zmienia powyższego faktu. Mianowice, zajęcie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło 
przed omawianym zbyciem, stąd pewność, że g.Byczyna jest na prawie. W przypadku zbycia 
ww. nieruchomości w drodze przetargu, to należna kwota, zostanie gminie przelana z tego 
tytułu.  Z  kolei,  w przypadku  nie  odbycia  się  dwóch  kolejnych  przetargów,  gmina  może 
wystąpić do komornika o przejęcie ww. nieruchomości. Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, 
czy  w  przypadku  kolejnej  sprzedaży  –  odsprzedaży  ww.  nieruchomości  g.Byczyna  nie 
powinna wyrazić zgody na powyższy fakt. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że nie, 
ponieważ  przedmiotowa  nieruchomość  zabezpieczona  jest  odpowiednią  hipoteką. 
Kontynuując  wypowiedź  Radca  Prawny  stwierdził,  że  ponadto  w  powyższym  przypadku 
udało się wygrać sprawę w zakresie kapitalizacji należnych odsetek. Reasumując wypowiedź 
Radca  Prawny  stwierdził,  że  kwota  należnych  275  tys.  zł  plus  należne  skapitalizowane 
odsetki są zabezpieczone na rzecz g.Byczyna. Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, 
czy g.Byczyna jest jedynym wierzycielem. Radca Prawny odpowiedział, że wg. posiadanych 
dokumentów, g.Byczyna jest jedynym wierzycielem. Następnie Burmistrz Byczyny przystąpił 
do udzielania odpowiedzi na kolejne zapytania Radnego – Karola Grzyba. I tak, nowa spółka 
komunalna  Hydrokom  powstanie  najprawdopodobniej  z  dniem  01.10.2015r.  Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  zapytania  odnośnie  przejęcia  części 
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obowiązków  po  zlikwidowanym  ZGK Sp.z.o.o..  I  tak,   większość  obowiązków  przejmie 
CISPOL Polanowice. Następnie Sekretarz Gminy ustosunkował się do zapytanie dot. naboru 
do szkoły średniej w Polanowicach. Mianowicie, nabór do pierwszej klasy technikum wyniósł 
21 uczniów, z kolei do drugiej klasy przybyło dwóch uczniów i utworzona została I klasa 
Hufca OHP – u. Przedmiotowa klasa nie liczy na dzień dzisiejszy 10 uczniów, ale być może 
sytuacja  w  powyższym  zakresie  w  najbliższym  czasie  się  zmieni.  Następnie  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  siedziba  Hufca  OHP-u  została  również  przeniesiona  do  budynku 
internatu,  co  w  znacznej  mierze  obniży  koszty.  W  kwestii  przejęcia  gruntów  od  ANR 
w Opolu pod Specjalną Strefę Ekonomiczną  Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowe 
przejęcie jest w trakcie, ale fizycznie nie dokonano tego przedsięwzięcia. Następnie Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział  na  zapytanie  dot.  uzupełnia  poszczególnych  punktów 
oświetleniowych. I tak, wszystkie wcześniej omawiane punkty świetlne będą zainstalowane 
do końca października.

Następnie Burmistrz Byczyny ustosunkował się do zapytania Radnego – Grzegorza 
Bednarka  dot.  wykonania  przystanku  autobusowego  na  ul.Dworcowej.  I  tak, 
w  przedmiotowym  przypadku  wykonana  została  stosowna  dok.  techniczna  i  poczynione 
zostały również uzgodnienia, ale fizyczne wykonanie nastąpi w przyszłym roku.

Z kolei Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. zaawansowania prac przy 
remoncie byczyńskiego gimnazjum. Mianowicie, prace remontowe trwają cały czas, a termin 
oddania ww. obiektu planowany jest w pierwszym tygodniu listopada br. Następnie Burmistrz 
Byczyny odpowiedział  na zapytanie  dot.  stanu jakości  wody pitnej  na terenie  g.Byczyna. 
I  tak,  na dzień dzisiejszy nie mamy aktualnego raportu w ww. temacie,  ale  w momencie 
wpłynięcia  przedmiotowego  raportu,  wszyscy  Radni  zostaną  z  nim  zapoznani.  Odnośnie 
realizacji  drogi  we  wsi  Pogorzałka  Burmistrz  Byczyny  przyznał  rację  Radnej  –  Iwonie 
Sobania w powyższym zakresie. Mianowicie, na ww. obiekcie wystąpiły pewne rozbieżności 
w  zakresie  obmiarów  geodezyjnych.  Przedmiotowe  niedopatrzenie  powstało  w  latach 
wcześniejszych tj. obmiary geodezyjne nie były za bardzo precyzyjne i w chwili obecnej to 
się mści. Podobne przypadki mają miejsce również w innych miejscowościach naszej gminy. 
W  chwili  obecnej  jesteśmy  po  uzgodnieniach  z  właścicielem  gruntu  i  po  wykonaniu 
obmiarów geodezyjnych przedmiotowy grunt zostanie wykupiony. 

Na  zapytanie  dot.  funduszu  obywatelskiego  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  jak 
najbardziej omawiany fundusz będzie w tym roku również uruchomiony. Następnie Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  w  powyższym  temacie  utworzona  będzie  specjalna  aplikacja 
internetowa,  celem  umożliwienia  mieszkańcom  g.Byczyna  wypowiedzenia  się  w  danym 
temacie. 

Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  do  zapytania  dot.  uzyskania  przez 
m.Byczyna statusu pomnika historii. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że nie, ponieważ ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wstrzymał wszelkie prace 
w tym zakresie, że względu na okres wyborczy. 

Odnośnie  chodnika  obok  sklepu  sieci  Żabka  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
omawiany  chodnik  zostanie  wykonany  w  przyszłym  roku,  w  ramach  nowego  budżetu. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  ustosunkował  się  w  kwestii  nieprawidłowego  łatania  dziur 
w  jezdni  we  wsi  Jakubowice.  Powyższy  przypadek  zostanie  sprawdzony,  ale  na  pewno 
zostanie wykonany. 
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Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że odpowiedź Burmistrza 

Byczyny w kwestii budowy drogi we wsi Pogorzałka nie satysfakcjonuje jej. Mianowicie, 
wszelkiego rodzaju projektanci,  geodeci kasują bardzo grube sumy i  w ogóle nie ponoszą 
odpowiedzialności  za  swoje  czyny.  W  tym  konkretnym  przypadku  projektant  ww.  drogi 
winien  być  pociągnięty  do  odpowiedzialności  w  całej  rozciągłości  tj.  powinien  ponieść 
wszelkie koszty związane z tym procesem. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
powyższa  sprawa  będzie  bardzo  szczegółowo  analizowana,  w  przypadku  stwierdzenia 
ewidentnej winy po stronie projektanta, tak się stanie. 

     
Ad.11. Komunikaty, wolne wnioski

Na wstępie głos zabrała Pani Zdzisława Kresta – Kluga i zgłosiła problem dot. palenia 
w piecach co. niedopalonymi zniczami. W wyniku spalania ww. zniczy powstaje bardzo dużo 
związków toksycznych i niesamowity smród. Co w takiej sytuacji mieszkańcy danej części 
miasta mogą zrobić. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że problem ogólnie jest 
znany. Mianowicie, w powyższej sprawie powołana zostanie w najbliższym czasie specjalna 
komisja.  Przedmiotowa  komisja  wspólnie  z  Inspektorem  Ochrony  Środowiska  będzie 
egzekwować stosowne przepisy w tym zakresie. 

Z  kolei  Radny  –  Marcin  Altman  powrócił  do  sprawy  obniżenia  diet  radnych. 
Mianowicie, na ostatnim posiedzeniu Rady – Marcin Altman sygnalizował, że złoży stosowny 
projekt uchwały w ww. sprawie. Po głębszym namyśle odstępuje od powyższego zamiaru, ze 
względu na liczne opory ze strony niektórych radnych i oczywiście ze względów osobistych. 

Następnie  Pan  Zdzisław  Comporek  zasygnalizował  systematyczną  dewastację 
pomnika  żołnierzy  radzieckich.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Zdzisław  Comporek 
zasygnalizował  sprawę bezczeszczenia  starego cmentarza w postaci  urządzania  tam libacji 
alkoholowych. Na koniec Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, czy prawdą jest to, że Pan 
Andrzej  Kościuk  jest  na  jakimś  etacie  w  Ośrodku  Kultury.  Przedmiotowy  etat,  miałby 
wynikać z rzekomego prowadzenia grodu. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
nie jest prawdą jakoby Pan Andrzej Kościuk był na etacie w Ośrodku Kultury. Powyższy fakt 
miał miejsce w początkowej fazie działalności grodu, kiedy przedmiotowy obiekt zarządzany 
był przez Ośrodek Kultury w Byczynie, obecnie grodem zarządza spółdzielnia „ Gród ”, która 
nawiasem mówiąc sama się współfinansuje. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie 
godzi  się  również  na  bezczeszczenie  takich  i  innych  miejsc  pochówku,  oczywiście 
zdewastowane  elementy  pomnika  żołnierzy  armii  radzieckiej  będą  w  najbliższym  czasie 
wyremontowane. 

Z kolei Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie informacji dot. możliwości 
i kompetencji   Rady w zakresie emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie ogrzewania 
domów i mieszkań. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że dobiegają 
już  końca  prace   dot.  nowelizacji  statutu  g.Byczyna  i  dobrze  by  było  w tym  momencie 
uregulować  prace  w zakresie  symboliki  gminy.  Powyższe  stwierdzenie  podyktowane  jest 
chęcią kompleksowego załatwienia spawy w powyższym temacie. Kontynuując wypowiedź 
Przewodniczący Rady zakomunikował,  że w załączeniu do materiałów sesyjnych dołączył 
również treść pisma Burmistrza Byczyny w sprawie Pani Doroty Torby. Następnie Radny – 
Marcin Altman stwierdził, że nie bardzo rozumie całego tego zamieszania wokół symboliki 
gminy, ponieważ wg. jego informacji, to ponoć Referat Promocji czeka na decyzję radnych 
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w tym zakresie, a nie odwrotnie. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że Radny – Krzysztof 
Chojak dokonał wstępnego wyboru symboliki gminy. Następnie Przewodniczący stwierdził, 
że tak,  czy owak, to Burmistrz  Byczyny winien wnieść stosowny projekt uchwały w tym 
zakresie,  a nie odwrotnie.  Z kolei  Radny – Karol Grzyb zaproponował,  aby w powyższej 
sprawie stworzyć pewnego rodzaju stronę internetową w sprawie zasięgnięcia opinii wśród 
mieszkańców g.Byczyna w powyższej kwestii. W odpowiedzi Radny – Jerzy Pluta stwierdził, 
że w powyższej kwestii, to radni winni podjąć decyzję. Powodem powyższego stwierdzenia 
jest prawdopodobieństwo wydłużenia okresu załatwienia omawianej sprawy.        
  
Ad.12.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  XV  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 28.09.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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