
 
                                              
                                                            Protokół Nr XVI/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                            z dnia 19.10.2015r.
                                                          ( godz. 15 00 – 16 45  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XVI 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, Radnego Rady Powiatu – Pana 
Kazimierza  Morawca,  Przewodnicząca  Samorządu  Mieszkańców  –  Panią  Halinę  Piasta, 
przedstawiciela  lokalnej  prasy – Panią  Elżbietę  Wodecką  oraz pozostałych  przybyłych  na 
sesję. W oparciu  o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 
Radnych,  więc  obrady  są  prawomocne. Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że 
dzisiejsza sesja została zwołana  na podstawie art.  20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o  samorządzie   gminnym  (  Dz.U.z  2015r.,  poz.1515 j.t.)  oraz  §  15  ust.3  Statutu  Gminy 
Byczyna  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.) 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przed  przyjęciem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Burmistrz 
Byczyny  wyjaśnił  przyczyny  zwołania  dzisiejszego  nadzwyczajnego  posiedzenia.  W 
odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że powodem zwołania dzisiejszej sesji jest pilna 
potrzeba  wykonania  nowych  zadań  w  zakresie  dokumentacji  planistycznych,  a  w 
konsekwencji zaciągnięcie kolejnego kredytu na powyższe zadanie. Następnie Radna – Iwona 
Sobania  stwierdziła,  że  w  obecnej  kadencji  jest  bardzo  dużo  posiedzeń  Rady  w  trybie 
nadzwyczajnym. Kontynuując wypowiedź Radna - Iwona Sobania zadała pytanie, czy sołtysi 
zostali  powiadomieni  o  dzisiejszym  posiedzeniu,  oraz  poprosiła  o  przybliżenie  wcześniej 
omawianych  i  zaplanowanych do wykonania  dokumentacji  planistycznych.  W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny zaproponował zaprezentowanie  zaplanowanych dok. planistycznych przy 
omawianiu zmian w budżecie gminy. Z kolei Z-ca Burmistrza stwierdziła, że głównie chodzi 
o  plan  gospodarki  niskoemisyjnej,  ale  kwota  zaplanowana  na  ten  cel  okazała  się  nie 
wystarczająca, a nabory w powyższym temacie zostały zaplanowane na koniec br. i początek 
przyszłego,  stąd  powyższa  sesja.  W  kwestii  powiadomienia  sołtysów  o  dzisiejszym 
posiedzeniu  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przy  uruchamianiu  procedury  zwołania 
dzisiejszego posiedzenia, nie wszystkie elementy były do końca doprecyzowane. Następnie 
pracownik  biura  rady  stwierdził,  że  zwyczajowo  było  wcześniej  przyjęte,  że  sołtysi  nie 
uczestniczą w sesjach nadzwyczajnych. Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że bardzo 
jej  się  nie  podoba  zwoływanie  Rady  po  cichu,  za  plecami  sołtysów.  Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  powyższa  sprawa powiadamiania  sołtysów,  bądź nie, 
zostanie definitywnie unormowana  w nowo opracowywanym statucie gminy. Z kolei Radny 
– Władysław Buła stwierdził, że w tym przypadku nie ma mowy o pokątnym zwoływaniu, 
skoro w powyższej sprawie było stosowne ogłoszenie na BIP-ie i stronie internetowej tut. 
urzędu  oraz  były  sms-owe  powiadomienia.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Jerzy  Pluta 
i  stwierdził,  że  powyższy  przypadek  nie  jest  odosobniony  i  wymaga  natychmiastowego 
doprecyzowania.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  dlaczego 
wstrzymane – zaniechane zostało wydawanie byczyńskiego informatora. Następnie Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że niektóre regulacje w zakresie funkcjonowania tut. urzędu powinne być 
dopracowane  –  uregulowane  w  nowo  opracowywanym  statucie.  Odnośnie  wstrzymania 
wydawania  byczyńskiego  biuletynu  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  powodem zwłoki  – 
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opóźnień  wydawania  niniejszego  informatora  był  dość  znaczny  nadmiar  prac  związany 
z  organizacją  dożynek  wojewódzkich.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  nie 
przyjmuje powyższego tłumaczenia,  ponieważ od organizacji  dożynek upłynęło dość dużo 
czasu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  porządku  obrad. 
Porządek obrad, został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”).

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
      4.  Podjęcie uchwały w sprawie:
           a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 111 ),
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 202 4 ( druk nr   112),
           c)  zaciągnięcia kredytu ( druk nr 113 ),
           d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, 
                wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 114 ). 
      5. Wolne wnioski i zapytania 
      6. Komunikaty
      7. Zakończenie sesji

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

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. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2015 rok ( druk nr 111 ).  
Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią  Skarbnik  Gminy  o  przedstawienie  zmian 
w  budżecie  gminy  na  2015r.(  druk  nr  111  )  jak  również  zmian  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy Byczyna  na lata  2014 – 2024 (druk nr 112). Kontynuując wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, że omawianie ww. projektów uchwał będzie konsekwencją 
podjęcia  kolejnego  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr 
113 ). Następnie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane 
zmiany  w  budżecie  gminy  na  2015r.(  druk  nr  111  ),  jak  również  zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2024 (druk nr 112 ) i planowanego 
zaciągnięcia kredytu na druku nr 113. Z kolei Burmistrz Byczyny dopowiedział, że dzisiejsze 
posiedzenie  Rady jest  nader  niezbędne  celem prawidłowego funkcjonowania  gminy,  a  po 
czynionych  oszczędnościach  na  każdym  kroku  widać  determinację  tut.  włodarzy  np. 
w przypadku zaoszczędzenia na wynagrodzeniu kancelarii prowadzącej sprawę hali sportowej 
przy  byczyńskim  gimnazjum.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  w  tym 
przypadku nie ma żadnej zasługi ze strony urzędu, ponieważ strona która przegrała proces po 
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prostu  musi  ponieść  koszty  i  stąd  rzekoma  oszczędność.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że takie,  a nie inne warunki ugody w powyższej sprawie,  są tylko i wyłącznie 
zasługą tut. włodarzy. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny podziękował Radnym za 
wielką wyrozumiałość w zakresie zwoływania i odbywania sesji nadzwyczajnych, ale takie 
po  prostu  jest  życie.  Następnie  Radna   –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  czy  w  2015r. 
wynagrodzenia  i  pochodne  wzrosły  o  kwotę  192  tys.zł.  W  odpowiedzi  Skarbnik  Gminy 
stwierdziła, że nie potrafi dokładnie odpowiedzieć na powyższe pytanie, ale pobieżnie licząc 
będzie to większa kwota. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, z jakiego powodu 
kwota na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków została zwiększona o kwotę ponad 
stu  tysięcy  i  kto  wygrał  przetarg  na  ww.  zadanie.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza 
odpowiedziała,  że  przetarg  wygrała  firma  Eco  –  Max  z  Wrocławia,  zakres  robót  został 
zwiększony o kwotę 162 tys.zł,  ale na zadania nieprzewidziane w przetargu.  Mianowicie, 
powyższa kwota została przeznaczona na  wykonanie koncepcji w powyższym temacie pięciu 
pozostałym sołectwom i oczyszczalni ścieków w Kostowie. Z Kolei Radna – Iwona Sobania 
stwierdziła, że w tym i podobnym przypadku wykonawca omawianej dok. technicznej winien 
być  pociągnięty  do  odpowiedzialności.  Reasumując,  dany  wykonawca  winien  ponieść 
wszelkie  konsekwencje z tym związane,  włącznie  z odpowiedzialnością  finansową w tym 
zakresie. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że w tym przypadku inwestycja nadal 
trwa  i  nie  wykluczone,  że  z  danym  wykonawcą  spotkamy  się  w  sądzie  w  powyższym 
zakresie.  Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, ile firm ubiegało się o realizację 
przedmiotowego  zamówienia.  W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że  cztery  i  ta 
konkretnie  była  najtańsza.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  tak  się  dzieje 
w przypadku wyboru najtańszego, bo w następstwie i tak będzie aneks i docelowo kwota i tak 
się zwiększy.  Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona Sobania stwierdziła,  że w każdym 
przypadku kwota z przetargu ulega zwiększeniu, dlaczego tak się dzieje, tego nie rozumiem, 
tak  po  prostu  nie  może  być.  Wielu  mieszkańców  naszej  gminy  ma  bardzo  poważne 
wątpliwości  w zakresie  zwiększania  za każdym razem zakresu  robót,  co w konsekwencji 
powoduje  wypłatę  większej  ilości  środków finansowych.  Z-ca  Burmistrza  stwierdziła,  że 
wszystkie  elementy  danego  zadania  można  przewidzieć  na  etapie  projektowania,  stąd 
powyższe  aneksy  do  danych  robót.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  zasugerowała,  że 
w  ramach  oszczędzania  wszelkie  wizyty  partnerskie  winne  być  finansowane  ze  środków 
własnych.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  tak  się  stanie.  Z  kolei  Radny  –  Michał 
Półtorak  zadał  pytanie,  czego  będzie  dotyczyć  aktualnie  realizowany projekt  przez  BIGS 
Byczyna. W odpowiedzi Pan Marcin Juszczyk – Kierownik BIGS-U Byczyna odpowiedział, 
że przede wszystkim na tworzenie nowych przedsiębiorstw np. nowych spółdzielni i wsparcie 
pomostowe nowych podmiotów. Następnie Radny – Michał Półtorak zadał kolejne pytanie, 
jakie  zyski  w  skali  roku  przynosi  stacja  kontroli  pojazdów  w  Polanowicach.  Burmistrz 
Byczyny odpowiedział,  że ok. 80 tys.zł.  w skali  roku. Kontynuując wypowiedź Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że mimo wszystko warto doinwestować omawianą stacje diagnostyczną 
w  Polanowicach.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  nie  warto  inwestować  w 
omawianą  stację  diagnostyczną,  ponieważ  wyłącznie  obsługuje  samochody  osobowe. 
Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że  po  dokładnym  przeliczeniu  kosztów 
funkcjonowania  ww.  stacji,  w  ogóle  nie  opłaci  się  jej  nadal  utrzymywać.  Kontynuując 
wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że nie za bardzo rozumie niektórych posunięć 
finansowych w tut. urzędzie. Mianowicie, sesje nadzwyczajną można zwołać w przypadkach 
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losowych  np.  komuś  zerwało  dach,  wysiadł  piec  c.o.  i  należy  natychmiast  reagować,  to 
rozumiem,  ale  przesuwanie  środków  na  gospodarkę  niskoemisyjną  jest  wielkim  nie 
porozumieniem. Następnie Radny – Jerzy Pluta zwracając się do Skarbnika Gminy stwierdził, 
że pewne rzeczy można przewidzieć, albo przyznać się do nieoszacowania danego budżetu. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że nie do końca rozumie sposobu 
finansowania PSP w Kostowie. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził,  że stacja obsługi 
pojazdów w Polanowicach może rejestrować również małe ciągniki do 3,5t bez przyczep. W 
przypadku rejestracji przyczep stacja musiałaby ulec modernizacji, ale na takie rozwiązanie 
potrzebne są środki finansowe. Jedną rzecz można wykonać bez nakładów finansowych tj. 
dostosowanie godzin pracy ww. stacji do gospodarki rynkowej, poprzez wydłużenie godzin 
pracy  i  pracy  diagnosty  w  wolne  soboty.  W  kwestii  należnej  dotacji  dla  PSP  Kostów 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że wyliczenie należnej dotacji dla placówek oświatowych jest 
dosyć skomplikowane, ale w powyższym przypadku wszystko jest w porządku. Z kolei Radna 
–  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  cały  problem  związany  z  funkcjonowaniem  placówek 
oświatowych  polega  na  subwencjonowaniu  się  ww.  placówek.  Mianowicie,  nie  było  by 
problemu,  gdyby  każda  klasa  liczyła  min.  25  uczniów.  W odpowiedzi  Sekretarz  Gminy 
stwierdził, że nie do końca Pani Radna ma rację. Mianowicie, również polityka kadrowa ma 
bardzo  duży  wpływ  na  powyższe  rozwiązanie,  czyli  po  równo,  ale  niekoniecznie 
sprawiedliwie.  Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dopłacamy do PSP Kostów, czy 
nie. Następnie Sekretarz Gminy stwierdził, że cały problem niedoszacowania oświaty polega 
na różnicy pomiędzy przyznawaną subwencją oświatową, a kosztem jednego ucznia. Na dzień 
dzisiejszy różnica w kosztach utrzymania jednego ucznia a subwencją wynosi 3 tys.zł i w tym 
tkwi  problem.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  na  jakim  poziomie 
zaplanowane  były  kredyty  w  2015r.,  a  ile  ostatecznie  wyniosą.  W odpowiedzi  Skarbnik 
Gminy  stwierdziła,  że  wszystkie  kredyty   w  2015r  były  zaplanowane  na  kwotę  – 
17.721.000,00 zł, a wynosić będą – 19.871.000,00 zł. czyli  będą  o 2.150.000,00 zł  większe 
od  zaplanowanych.   Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  jak  w  powyższym 
przypadku  ma  zagłosować,  skoro  w  zaplanowanych  zmianach  dwie  pozycje  są  nie  do 
przyjęcia. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć na tak zadane pytanie. 
Z kolei  Przewodniczący Rady dopowiedział,  że  pytanie  poprzednika  dot.  pozycjonowania 
planowanych  zmian  w  budżecie  gminy  na  dany  rok.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, że planowany kredyt jest jako długoterminowy a okres spłaty zaplanowany jest na 
dwa lata,  dlaczego taki krótki okres spłaty.  W odpowiedzi  Skarbik Gminy stwierdziła,  że 
przede  wszystkim  chodzi  o  niskie  koszty  obsługi  omawianego  kredytu.  Z  kolei  Radny – 
Marcin Altman zadał pytanie, z jakiego powodu są tak znaczne wzrosty kosztów na dowozie 
uczniów  do  szkoły.  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  takie  są  po  prostu  koszty 
przedmiotowego zadania.      

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 111 ),  został 
podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów   (  12  głosów   „  za”  ,  2  głosy, 
„ przeciw ”).
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b)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 2024 ( druk nr  112 ). 
                                                                                                                                               Nast
ępnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 - 
2024  (  druk  nr  112),  został  podjęty  przez  Radnych  zwykłą  większością  głosów 
( 12 głosów  „ za” , 2 głosy, „ przeciw ”).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zaciągnięcia  kredytu 
( druk nr 113 )

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr  113  ),  został  podjęty  przez 
Radnych zwykłą  większością głosów  (  12 głosów  „ za” ,  1 głos „ wstrzymujący się ” 
1 głos, „ przeciw ”).

Przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  na  salę  obrad  przybył 
Radny – Krzysztof Chojak, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała 
w 15 – osobowym składzie. 
 

 
d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały 
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 114 ). 

Następnie Przewodniczący Rady  zakomunikował  zebranym,  że  przy  rozpatrywaniu 
kolejnego projektu uchwały na druku nr 114 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, 
trzech Radnych –sołtysów będących jednocześnie inkasentami tj. Radny - Damian Gocejna, 
Radny – Jerzy Pluta , Radny – Leszek Śnieżek będą wykluczeni z omawianego głosowania na 
mocy art.25 ustawy  o samorządzie gminnym( Dz.U.z 2015r., poz.1515 j.t.)  

Z  kolei  Burmistrz  Byczyny   poprosił  zebranych  o  naniesienie  zmiany  w  omawianym 
projekcie uchwały tj. w § 1 było  „Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6 % od 
sumy zainkasowanych kwot, wpłaconych w terminie określonym w § 4, jednak nie więcej niż 
1 500,00 zł brutto ”, a winno być „Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6 % od 
sumy zainkasowanych kwot, wpłaconych w terminie określonym w § 4, jednak nie więcej niż 
1 500,00 zł  brutto  kwartalnie”. Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
wniosku zgłoszonego przez Burmistrza Byczyny w powyższej sprawie. Wniosek Burmistrza 
Byczyny w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 114 ), został podjęty przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 11 głosów  „ za”, 1 głos „ wstrzymujący się ”  ).
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Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały 
z  wcześniej  przegłosowaną  zmianą   Burmistrza  Byczyny.  Projekt  uchwały  w  sprawie 
w  sprawie   zmiany  uchwały  w  sprawie  ustalenia  poboru  podatków  w  drodze  inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 114 ), został podjęty przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 10 głosów  „ za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ).

Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania 

Na wstępie głos zabrała Radna Iwona Sobania i zgłosiła pilną potrzebę usunięcia dzikiego 
zadrzewienia  przy  drodze  gminnej  przebiegającej  przez  wieś  Nasale  tuż  obok  pałacu.  W 
odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził,  że zostanie to wykonane w najbliższym czasie. 
Następnie Radny – Jerzy Pluta poprosił o przygotowanie  rozliczeń dwóch ostatnich imprez 
organizowanych na terenie g.Byczyna tj. zlotu piłkarzy weteranów  i dożynek wojewódzkich. 
Przedmiotowe  rozliczenia  winna  być  przygotowane  szczegółowo  z  wykazaniem 
ewentualnych  strat,  bądź  zysków.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
przedmiotowe rozliczenia  będą przygotowane.  Z kolei  Skarbnik Gminy dopowiedziała,  że 
Kierownik  Referatu  Promocji  jest  w  posiadaniu  szczegółowego  rozliczenia  dożynek 
wojewódzkich.  Z kolei  rozliczenie  zlotu piłkarzy weteranów zostanie  przygotowane przez 
Dyrektora  Ośrodka  Kultury.  Następnie  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  gorzej  będzie  z 
rozliczeniem dotacji  przekazanej  klubowi  sportowemu „Hetman  Byczyna”.  Przedmiotowy 
klub  –  stowarzyszenie  rządzi  się  odrębnymi  prawami  –  przepisami.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  sprawa  herbu  i  flagi  gminy. 
Mianowicie,  opóźnienia  w powyższym zakresie  wstrzymującą  prace  w zakresie  wcielenia 
w życie  nowego  statutu  gminy.  W odpowiedzi  Radny –  Krzysztof  Chojak  stwierdził,  że 
wstępnie  zaopiniowany  jest  herb,  ale  spawa  jest  niedograna  w  zakresie  flagi. 
Najprawdopodobniej  na  początku  listopada  odbędzie  się  kolejne  spotkanie  komisji 
heraldycznej i być może wszystkie niedomówienia zostaną rozwiane. Z kolei Przewodniczący 
Rady  stwierdził,  że  w  jego  mniemaniu  powyższe  symbole  dot.  herbu  i  flagi  zostały  już 
uzgodnione przez komisję heraldyczną, stąd ta zwłoka. Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, 
że nie do końca.  Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że może i dobrze, że sprawa 
uchwalenia  nowego  statutu  przeciąga  się  w czasie,  chociażby ze  względu ma  możliwość 
uwzględnienia chociażby udziału sołtysów w posiedzeniach sesji nadzwyczajnych.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  zaproponowana  flaga  w  postaci  szachownicy  jest 
praktycznie  nie  do  wykonania  sposobami  domowymi.  Z  kolei  Radny  –  Karol  Grzyb 
zaproponował przeprowadzenie ankiety internetowej w powyższej sprawie. Umożliwiłoby to 
mieszkańcom g.Byczyna wypowiedzenia się w powyższej  sprawie. Z kolei Radny – Jerzy 
Pluta stwierdził, że nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ opóźni to działania w powyższym 
zakresie.  Następnie  Radny  –  Krzysztof  Chojak  zaproponował,  aby  w  powyższej  sprawie 
poczekać do kolejnego posiedzenia komisji heraldycznej, być może wszystko się na owym 
spotkaniu  wyjaśni.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zaapelował  o  zachowanie  umiaru  w 
powyższej sprawie, jeśli należy poczekać, to poczekajmy, a zróbmy to raz, ale w porządku. 
Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zasugerował,  że  ostatnim  terminem  na  uchwalenie 
nowego  statutu  jest  listopadowe  posiedzenie  Rady.  W odpowiedzi  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że całkowicie się zgadza z powyższym stwierdzeniem, ponieważ przedmiotowa 
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uchwała  będzie  miała  charakter  prawa  miejscowego,  w związku  z  powyższym  wymagać 
będzie publikacji w dzienniku urzędowym województwa opolskiego.    

Ad.6.  Komunikaty.

Na  wstępie  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował  zebranym,  że  w  związku 
z  opracowywanym planem gospodarki  niskoemisyjnej  przez  najbliższy miesiąc  po gminie 
poruszać  się  będą  ankieterzy.  Ankieterzy  będą  pracownikami  gminy,  w  związku 
z powyższym proszę o uprzedzenie mieszkańców g.Byczyna w powyższym zakresie. Radny – 
Marcin  Altman  zadał  pytanie,  czy   powyższe  zadanie  wykonywane  będzie  w  ramach 
obowiązków służbowych. Pani Agnieszka Wierzbicka odpowiedziała, że w ramach projektu 
i po godzinach pracy.  Z kolei Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie,  czy tut.  władze coś 
wiedzą  na  temat  spisywania  nowych  umów  na  dostawę  wody i  odprowadzanie  ścieków. 
Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  powyższe  zadanie  jest  w  gestii  nowo  powstałego 
podmiotu  tj.  Hydrokomu.  Na koniec  Radny – Karol  Grzyb  zakomunikował  zebranym,  że 
w najbliższą sobotę tj. 24.10.2015r. w godz. od 9 00  do 13 00 pod remizą strażacką w Byczynie 
uruchomiony będzie punkt oddawania krwi.   

Ad.7.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady dokonał  zakończenia  XVI  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 27.10.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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