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                                                            Protokół Nr XVIII/15 

                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

                                                            z dnia 25.11.2015r. 

                                                           ( godz. 15 
00

 – 17
 50

 
 
). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XVIII 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. W tym momencie Przewodniczący 

Rady w imieniu Rady i pozostałych zebranych złożył życzenia Pani Burmistrz z okazji 

przypadających w dniu dzisiejszym imienin, jak również wręczył z tej okazji wiązankę 

okolicznościową. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do dalszego przywitania 

pozostałych osób przybyłych na sesję tj.   Skarbnika Gminy – Panią Wiesławę Różewską, 

Sekretarza Gminy - Pana Macieja Tomaszczyka, Radną Rady Powiatu - Panią Wiolettę 

Kardas, Pana Arkadiusza Zimocha – przedstawiciela Posterunku Policji w Byczynie, 

sołtysów, Radcę Prawnego – Pana Pawła Płazę, Panią Halinę Piasta – Przewodniczącą 

Samorządu Mieszkańców, 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 

porządku obrad w postaci uzupełnienia porządku o dwa dodatkowe projekty uchwał. 

Mianowicie,  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna                        

z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r rok ( druk nr 133 ), oraz w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków ( druk nr 134 ). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania ww. projektów uchwał oddzielnie celem ujęcia w porządku obrad. Projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2016r rok ( druk nr 133 ), został przyjęty do porządku 

przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). Projekt uchwały w sprawie w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 134 ), został przyjęty do porządku sesji przez 

Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ).  

Nowy porządek obrad z wcześniej przegłosowanymi zmianami na drukach nr 133 i 134 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 XVII sesji.  

5.  Interpelacje i zapytania radnych.   
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      6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków 

               ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 121 ),  

           b) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od 

               nieruchomości ( druk nr 122 ), 

           c) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

               ( druk nr 123),  

           d) opłaty targowej ( druk nr 124 ),   

           e) zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce ( druk nr 125 ),  

           f) zmiany uchwały Nr XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu z dnia   

              19 października 2015 roku ( druk nr 126 ), 

           g) zmiany uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 

               roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 127 ),   

           h) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 128 ),  

           i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 20124 

              ( druk nr 129 ),  

           j) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna 

              ( druk nr 130 ),  

           k) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020 ( druk nt 131 ),   

           l) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca  

              2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

              Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz  

              warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( druk nr 132 ),  

      7. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w g.Byczyna. 

          Pozyskiwanie nowych terenów na cele inwestycyjne.  

      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

      9. Wolne wnioski i zapytania.  

    10. Komunikaty. 

    11. Zakończenie sesji. 

 

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Wybór Sekretarza obrad. 

4.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji.  

5.  Interpelacje i zapytania radnych.   

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków 

               ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 121 ),  

           b) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od 

               nieruchomości ( druk nr 122 ), 

           c) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

               ( druk nr 123),  

           d) opłaty targowej ( druk nr 124 ),   
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           e) zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce ( druk nr 125 ),  

           f) zmiany uchwały Nr XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu z dnia   

              19 października 2015 roku ( druk nr 126 ), 

           g) zmiany uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 

               roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 127 ),   

           h) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 128 ),  

           i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 20124 

              ( druk nr 129 ),  

           j) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna 

              ( druk nr 130 ),  

           k) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020 ( druk nt 131 ),   

           l) zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca  

              2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

              Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz  

              warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( druk nr 132 ),  

           m) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami  

          Pozarządowymi na 2016r rok ( druk nr 133 ), 

          n) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe  

              zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 134 ). 

      7. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w g.Byczyna. 

          Pozyskiwanie nowych terenów na cele inwestycyjne.  

      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

      9. Wolne wnioski i zapytania.  

    10. Komunikaty. 

    11. 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. Przyjęcie protokołu z XVII sesji. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej bez 

uprzedniego czytania. Protokół z XVII sesji był dostępny w Biurze Rady oraz był 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 XVII sesji. Protokół z XVII sesji został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów                         

„ za ” ).  

 

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Na wstępie głos zabrał Radny – Grzegorz Bednarek i zadał pytanie dot. budżetu 

obywatelskiego. Mianowicie, co jest przyczyną tak drastycznego zmniejszenia się kwoty 



  

4 

 

budżetu obywatelskiego w stosunku do roku ubiegłego. W 2015r. kwota ww. funduszu 

wynosiła 90 tys.zł, a w 2016r. planowana jest kwota tylko 30 tys.zł. Na koniec Radny – 

Grzegorz Bednarek zadał pytanie, dlaczego cały budżet obywatelski nie został wykorzystany 

w tym roku, chociażby w postaci modernizacji – przebudowy placu zabaw w Byczynie.  

Z kolei Radny – Michał Półtorak zgłosił pilną potrzebę remontu ul.Herbiniusa                             

w  Byczynie.  

Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła  i zgłosił potrzebę remontu trzech 

odcinków dróg we wsi Kochłowice. Mianowicie, pierwsza droga o przebiegu Skałągi – Gród, 

100m odcinek drogi tuż obok Pana Firleja, oraz dość znaczny odcinek drogi obok Pana 

Ostrowskiego. Kontynuując wypowiedź Radny – Władysław Buła zasygnalizował również 

pilną potrzebę remontu dachu na obiekcie świetlicy wiejskiej we wsi Chudoba.  

Z kolei Radny – Jacek Kulisiński zadał pytanie, czy znany jest już termin modernizacji 

oczyszczalni ścieków we wsi Biskupice.  

Następnie Radny – Grzegorz Bednarek zadał pytanie, dlaczego tut. włodarze odmówili 

współfinansowania wigilii dla osób samotnych w wys. 2 tys.zł. 

Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, czy remonty ul.Klonowej                              

i Kościuszki zostały już zakończone. 

Następnie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i powrócił do sprawy ustawienia znaku 

drogowego „ zakaz wjazdu pojazdów powyżej 12t
 

na drodze wiodącej do żwirowni 

Jakubowice. W myśl otrzymanej odpowiedzi z tut. urzędu, ww. kwestia winna była być 

załatwiona do 10 października br, przedmiotowy termin już upłynął, ale nic w tej sprawie się 

nie zadziało. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy zamiana lamp 

sodowych na ledowe, w jakiś sposób zablokuje obowiązujące pozwolenie na budowę dot. 

montażu trzech lamp we wsi Jakubowice.  Następnie Radny – Jerzy Pluta zasygnalizował, że 

podczas ostatniego remontu oświetlenia ulicznego we wsi Jakubowice zamontowano zerwaną  

lampę, ale na innym słupie.  

Na koniec Przewodniczący Rady zadał pytanie, na jakim etapie jest realizacja 

inkubatora przedsiębiorczości we wsi Polanowice.             

  

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia form, trybu                      

i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do 

osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 121 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Sekretarz Gminy dopowiedział, że omawiana uchwały w sposób jednoznaczny 

reguluje zasady pomocy udzielanej ze strony tut. urzędu dla potencjalnych repatriantów. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla 

repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna 

( druk nr 121 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości ( druk nr 

122 ). 

 

Na wstępie Kierownik Referatu Podatków i Opłat – Pani Aneta Dubowiecka  w sposób 

szczegółowy i wyczerpujący omówiła zakres przedmiotowego projektu uchwały na nw. 
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druku.  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 określenia wzorów formularzy 

deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości ( druk nr 122 ), został 

podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ). 

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 123). 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 

projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i 

informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości ( druk nr 122 ), został podjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie opłaty targowej ( druk nr 

124 ). 

 

Na wstępie Kierownik Referatu Podatków i Opłat – Pani Aneta Dubowiecka  w sposób 

szczegółowy i wyczerpujący omówiła zakres przedmiotowego projektu uchwały na nw. 

druku. Kontynuując wypowiedź Pani Aneta Dubowiecka poprosiła o wykreślenie § 7. Z kolei 

Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania niniejszej zmiany. Zaproponowana 

zmiana w postaci wykreślenia §7 została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów                 

„ za” ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego 

projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 

omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej ( druk nr 124 ) z 

wcześniej przegłosowaną zmianą, został podjęty przez Radnych jednogłośnie                            

( 14 głosów  „ za” ). 

 

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad udzielania 

stypendiów za wyniki w nauce ( druk nr 125 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Na wstępie głos zabrał Sekretarz Gminy i poprosił zebranych o wykreślenie pkt.7 

załącznika do niniejszego projektu uchwały. Powodem przedmiotowego wykreślenia jest 

dublowanie się zapisów zawartych w omawianym projekcie uchwały. Następnie Radny – 

Karol Grzyb stwierdził, że wszystkie dzieci z terenu g.Byczyna winne pobierać przedmiotowe 

stypendium. W myśl przyjętych zasad to tylko dzieci uczęszczające do publicznej jednostki 

oświatowej mogą pobierać należne stypendium. W konsekwencji takich rozwiązań Radny – 

Karol Grzyb stwierdził, że będzie głosować „ przeciw”. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał 

pytanie, dlaczego uczniowie szkół podstawowych nie mogą otrzymać ww. stypendium.                        

W odpowiedzi Sekretarz Gminy stwierdził, że tak stanowią stosowne przepisy w powyższym 

zakresie. Z kolei Burmistrz Byczyny dopowiedział, że powyższy system jest również 

systemem zachęcającym młodzież do pobierania dalszej edukacji w placówkach 

prowadzonych przez g.Byczyna. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że mimo wszystko 
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uczniowie szkół podstawowych winni również pobierać omawiane stypendium. Następnie 

Przewodniczący Rady ustosunkowując się do wcześniejszych sugestii w powyższym zakresie  

stwierdził, że przy podejmowaniu stosownych regulacji prawnych musimy niestety brać pod 

uwagę stanowisko nadzoru prawnego w powyższym zakresie. Następnie Przewodniczący 

Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie 

zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce ( druk nr 125 ), został podjęty przez Radnych 

zwykłą większością głosów pozytywnie ( 13 głosów  „ za” , 1 głos „ wstrzymujący się ”). 

 

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 

XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu z dnia 19 października 2015 roku ( druk nr 

126 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Radny – Grzegorz Bednarek zadał pytanie, z jakiego powodu okres spłaty 

omawianego kredytu tak znacznie się wydłużył. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że                    

z powodu uelastycznienia budżetu. Z kolei Radna - Iwona Sobania stwierdziła, że omawiany 

kredyt nie jest kredytem inwestycyjnym, a kredytem na pokrycie deficytu budżetowego                       

i w związku z powyższym będzie głosować przeciw. Następnie Radny – Jerzy Pluta 

stwierdził,   że nie bardzo rozumie całej tej sytuacji. Mianowicie, w dniu 19 października było 

już wiadome, że omawiany kredyt, nie będzie spłacony w zaplanowanym terminie. 

Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w powyższej sprawie wszyscy 

radni zostali wprowadzeni w błąd przez Skarbnika Gminy. W momencie uruchamiania 

przedmiotowego kredytu Skarbnik Gminy przekonywała radnych, że jest to tymczasowe 

rozwiązanie, celem zamknięcia budżetu gminy w 2015r. W chwili obecnej okazuje się, że 

omawiany kredyt nie jest rozwiązaniem tymczasowym, a raczej długofalowym z okresem 

spłaty w 2020r. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że wszyscy radni zaufali 

Skarbnikowi Gminy w powyższej kwestii, a Pani Skarbnik  nadużyła okazanego jej zaufania. 

Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 

na lata następne nie napawa optymizmem, ponieważ w latach następnych wchodzą bardzo  

niekorzystne wskaźniki dla gminy. W powyższej prognozie można się doczytać między 

innymi, że planowana jest sprzedaż byczyńskiej oczyszczalni ścieków na rzecz Hydrokomu 

za kwotę 3 mln.zł. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że Skarbnik Gminy na bieżąco 

przekonywała radnych, że wcześniejsze rady podobnie działały i podobnie zaciągały nowe 

zobowiązania. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że rozmawiał z poprzednimi 

radnymi w powyższej sprawie, ale żaden z radnych nie potwierdził powyższych faktów. 

Kontynuując wypowiedź Radny –Jerzy Pluta stwierdził, że w powyższej sprawie podobnie 

we wcześniejszych przypadkach Pani Skarbnik wprowadziła w błąd radnych, a na pewno jego 

osobę.  Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, co jest grane, o co w tym 

wszystkim chodzi. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że nikt nie panuje nad tym, co 

się w tej gminie dzieje, a w szczególności, w jaki sposób wydatkowane  i rozliczane są środki 

finansowe. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie retoryczne , czy nie 

warto by się było zastanowić nad sprzedażą kościoła, żeby poprawić wskaźniki. Następnie 

Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, jak w chwili obecnej radni mogą patrzeć prosto w oczy 

swoim wyborcom w kwestii przekazania byczyńskiego ZGK Sp.z.o.o. pod Hydrokom, co 

Pani Skarbnik robi z radnych. Wszyscy radni mają odczucie, że oszukali wyborców                        
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w powyższej sprawie. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy było jakieś spotkanie 

z radnymi w sprawie ewentualnej sprzedaży byczyńskiej oczyszczalni ścieków, bo jego 

osobnie nic na ten temat nie wiadomo.  Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał 

kolejne pytanie, czy radni wiedzą, że planowana jest sprzedaż byczyńskiej oczyszczalni 

ścieków na rzecz Hydrokomu za kwotę 3 mln. zł. Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził, 

że jak się nic nie zmieni w powyższym zakresie, to bardzo poważnie rozważa możliwość 

rezygnacji z funkcji radnego .Na koniec Radny – Jerzy Pluta  stwierdził, że z ostateczną 

decyzją poczeka jeszcze do momentu uchwalenia budżetu, a następnie wyraził poważne 

obawy, czy aby na pewno zostanie uchwalony budżet gminy na 2016r. Następnie Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że sprzedaż byczyńskiej oczyszczalni nie jest nowym zadaniem, 

ponieważ przedmiotowa pozycja wykazana była już w zeszłorocznym budżecie. Oczywiście 

wykazanie ww. pozycji w WPF-ie nie wiąże z dokonaniem – wykonaniem powyższego 

przedsięwzięcia. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że problem niedomykania budżetu 

istnieje od lat, ale powodem jest nie wykonywanie zaplanowanych dochodów w danym roku 

budżetowym. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy można tak oficjalnie mówić, że 

sprzedaż oczyszczalni jest fikcją. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że tak, 

ponieważ są to ogólnie przyjęte praktyki.      

 

        Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu 

uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/15 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu z dnia 19 października 2015 roku ( druk nr 126 ), został podjęty przez Radnych 

zwykłą większością głosów pozytywnie ( 10 głosów  „ za”, 1 głos „ wstrzymujący się ”,                    

3 głosy „ przeciw”  ). 

 

Po uchwaleniu przedmiotowego projektu uchwały na druku nr 126 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu z dnia 19 października 2015 roku Skarbnik Gminy opuściła salę obrad.  

 

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

III/13/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 127 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i zakomunikował zebranym, że                          

w omawianym projekcie uchwały głównie chodzi o pożyczkę z NFOŚ na sfinansowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 

głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

III/13/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki  ( druk nr 127 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2015 rok ( druk nr 128 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Na wstępie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i zadał pytanie, z jakiego powodu 

wykazany jest wzrost środków na wynagrodzeniu dla Z-cy Dyrektora                                                
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w CISPOL-u. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał kolejne pytanie, czy 

powyższe rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w powyższym 

zakresie i czy przedmiotowe zastępstwo musi być odpłatne. Następnie Radny – Jerzy Pluta 

wyraził zwątpienie w zakresie procesu przekształcenia CISPOL-u. Mianowicie, powyższy 

proces miał przysporzyć oszczędności, a w tym momencie generowane są dodatkowe koszty.                       

W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas – Dyrektor CISPOL-u Polanowice stwierdziła, że jest jej 

osobiście  przykro, że Radnemu – Jerzemu Plucie pamięć troszeczkę szwankuje. Mianowicie, 

Z-ca Dyrektora w centrum jest już od trzech lat i jest nim Pani Ewa Śledzka, która była 

pracownikiem socjalnym z jednoczesnym pełnieniem funkcji Z-cy Dyrektora. W wyniku 

reorganizacji urzędu i lobbowaniu niektórych radnych, Pani Ewa Śledżka została 

oddelegowania na cały etat do centrum. Do marca br. Pani Ewa Śledżka pracowała na ¾ etatu 

w centrum, a w tut. urzędzie na ¼ etatu jako pełnomocnik ds. profilaktyki alkoholowej. 

Następnie Pani Wioletta Kardas stwierdził, że wykazane środki będą przeznaczone na 

wypłatę wyrównania wynagrodzenia dla  Z-cy Dyrektora CISPOL-u,  tytułem przeniesienia ¼ 

etatu z urzędu do jej zakładu. Na koniec Pani Wioletta Kardas stwierdził, że praca Pani Ewy 

Śledzkiej nie wiąże się jedynie z pełnieniem ww. funkcji, ale również prowadzi pełną 

dokumentację związaną z przyjęciami, przedłużeniami, kontraktami, opracowaniami                               

w zakresie indywidualnych zatrudnień, ale przede wszystkim jest pracownikiem socjalnym.  

Z kolei Burmistrz Byczyny potwierdził powyższe fakty i stwierdził, że takie były ustalenia                               

w powyższym zakresie. Z powyższym przesunięciem czekaliśmy do ostatniej chwili, celem 

przesunięcia takiej ilości środków, jakie będą niezbędne na pokrycie niedoboru finansowego 

w powyższym zakresie.  

Z kolei Przewodniczący Rady zaapelował do zebranych o  wystąpienia merytoryczne, bez 

zbędnych uwag osobistych.  

Następnie Radny – Jerzy Pluta, kto z imienia i nazwiska jest pełnomocnikiem burmistrza ds. 

alkoholowych. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że Pani Ewa Śledzka, ale nie etatowym.  

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 128 ), został 

podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie ( 12 głosów  „ za”, 2 głosy „ 

wstrzymujące się ” ). 

 

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 20124 ( druk nr 129 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 

omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 20124 ( druk nr 129 ), został podjęty przez 

Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie ( 11 głosów „ za”, 2 głosy                                        

„ wstrzymujące się ”, 1 głos „ przeciw”  ). 

 

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia warunków                         

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna ( druk nr 130 ).  
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Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i po krótce przedstawił zebranym istotę 

omawianego projektu uchwały na druku nr 130. Mianowice, do tej pory zadania z zakresu 

kultury fizycznej i sportu finansowane były zgodnie z ustawą o pożytku publicznym                         

i wolontariacie. Omawiany tryb, nie był za bardzo adekwatny do przedmiotowego 

zagadnienia. W konsekwencji ustawodawca przyjął stosowną ustawę w powyższym zakresie 

tj. ustawę o sporcie i zajęciach sportowych w samorządach. Kończąc wypowiedź Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że wszystkie zadania w powyższym zakresie realizowane będą zgodnie z 

ww. ustawą. Z kolei Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, czy można by dopisać do ww. 

regulaminu, aby co najmniej 40% zajęć było darmowych w każdym klubie. Burmistrz 

Byczyny odpowiedział, że sprawdzi taką możliwość pod kątem prawnym. 

Najprawdopodobniej powyższy wniosek znajdzie się w regulaminie wydatkowania ww. 

środków. Kończąc Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższa kwestia będzie szczegółowo 

skonsultowana ze środowiskiem sportowym. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że wg. 

wszelkich prawideł prawa miejscowego powyższe rozwiązanie winne być ujęte w uchwale,                   

a nie w regulaminie. Następnie Sekretarz Gminy przypomniał zebranym o naniesieniu zmiany 

w § 7 w zakresie sposobu rozliczania dotacji celowej w drodze zarządzenia Burmistrza 

Byczyny. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy zaproponował również naniesienie 

zmian kosmetycznych w §5 poprzez dodanie jednego ust. Z kolei Przewodniczący Rady zadał 

pytanie, czy zaproponowane zmiany wymagają formy głosowania. W odpowiedzi Radca 

Prawny odpowiedział, że tak. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie 

zmian zaproponowanych przez Sekretarza Gminy. Zaproponowane zmiany przez Sekretarza 

Gminy zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). Następnie 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały z wcześniej 

przegłosowanymi zmianami. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna z wcześniej przegłosowanymi zmianami      

( druk nr 130 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

k) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020 ( druk nt 131 ) .  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowy 

dokument wymaga pewnych korekt i dopracowania. Przedmiotowy dokument jest nader 

ważnym dokumentem, ponieważ będzie wykorzystywany przez wszelkiego rodzaju instytucje 

. Z kolei Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że od dnia wczorajszego niektóre 

sporne elementy ww. strategii udało się wyjaśnić, chociażby w postaci wyjaśnienia kwestii 

ilości gimnazjum na terenie g.Byczyna. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że 

omawianej strategii są zawarte bardzo stare dane,  ostatnie z 2012r, dlaczego nie ma 

aktualnych. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że omawiany dokument będzie 

potrzebny gminie najszybciej w I kwartale, bądź II kwartale roku przyszłego, w związku                      

z powyższym jest na tyle czasu, aby go dopracować i uaktualnić. Następnie Radna –Iwona 

Sobania zadała pytanie, ile mianowicie przedmiotowa strategia kosztowała gminę. Z-ca 

Burmistrza odpowiedziała, w granicach 40 tys.zł. Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, 

że skoro omawiany dokument był tak kosztowny, to powinien być dopracowany w 100%, bez 

wszelkich niedomówień. W tym momencie Przewodniczący Rady stwierdził, że podziela 
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obawy poprzedniczki i w głosowaniu wstrzyma się. W momencie naniesienia zmian                                   

i uaktualnienia ww. danych, dopiero wtedy zagłosuje za uchwaleniem omawianej strategii.   

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015- 2020                 

( druk nt 131 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie ( 10 

głosów „ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”, 1 głos „ przeciw ”  ). 

 

l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków                          

( druk nr 132 ).  

 

Na wstępie Radca Prawny zaproponował pewne zmiany o charakterze legislacyjnym                            

w omawianym projekcie uchwały na druku nr 132. Mianowicie, na końcu §1 słowo „ zmienia 

się”  zastępuje się stwierdzeniem „ wprowadza się następujące zmiany”, oraz ust. 1 i 2 w ww. 

§ zamienia się na pkt. Dodatkowo zapis zawarty w pkt.1 o treści „ załącznik nr 1 w brzmieniu 

jak załącznik do niniejszej uchwały ”, ulega na zapis o treści „ załącznik nr 1 zastępuje się 

załącznikiem do niniejszej uchwały ”. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego nie 

wszystkie przystanki zostały uwzględnione w omawianym projekcie uchwały np.                              

w Polanowicach, Proślicach itp. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że 

omawiany projekt uchwały przygotowany jest poprawnie. Mianowicie, przystanki 

przyporządkowane są do zarządcy danej drogi, a wcześniej wymienione przystanki nie są 

przystankami gminy. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania 

wcześniej zaproponowanych poprawek do projektu uchwały na druku nr 132. Zaproponowane 

zmiany w projekcie uchwały na druku nr 132, zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie                        

( 14 głosów  „ za” ). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 

projektu uchwały z wcześniej przegłosowanymi zmianami. Projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013r.                      

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania                    

z tych przystanków ( druk nr 132 ),  , został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  

„ za” ). 

 

m) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016r rok              

( druk nr 133 ), 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 

projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok ( druk nr 133 ), został podjęty 

przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 
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n) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                

i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 134 ). 

 

Na wstępie Burmistrz Byczyny stwierdził, że omawiane stawki są na poziomie 2014r., ale na 

razie nie wiadomo czy będzie uruchomiona dopłata do odprowadzanych ścieków. Następnie 

Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt 

nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu 

uchwały. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

( druk nr 134 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

Po części uchwałodawczej Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę.                           

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do rozpatrywania kolejnego 

pkt. obrad.   

 

Na wstępie głos zabrał Radca Prawny – Pan Paweł Płaza i pokrótce przedstawił zebranym 

kulisy ewentualnego przejęcia budynku byłego ZEC-u w Byczynie. Mianowicie, 

przedmiotowa nieruchomość została wyceniona na kwotę 1.075.700,00zł. I tak, kwota                       

w pierwszym przetargu wynosić będzie ¾, w drugim 2/3 wartości wyceny. Po drugim nie 

odbytym przetargu g.Byczyna będzie mogła ubiegać się o przejęcie ww. nieruchomości, ale   

w tym przypadku będzie musiała dopłacić kwotę 385.000,00 zł. tytułem różnicy powstałej                       

w wyniku nowej wyceny.  Powyższa kwota w całości uwzględnia roszczenia gminy wobec 

dłużnika. Z kolei Burmistrz Byczyny dopowiedział, że gmina zbyła ww. nieruchomość na 

kwotę 300.000,00 zł, z czego nabywca wpłacił pierwszą ratę  w wys.25.000,00 zł, pozostała 

kwota w wys. 275.000,00 zł. nie została wpłacona. Następnie Burmistrz Byczyny umorzył 

podatek od nieruchomości w wys.10.000,00 zł, czyli de facto gmina otrzymała za ww.                      

nieruchomość tylko 15.000,00 zł. Z kolei Radny - Marcin Altman zadał pytanie, czy                          

w momencie sprzedaży przedmiotowy obiekt miał aktualną wycenę i na jaką kwotę.                         

W odpowiedzi Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że na pewno była, ale na jaką kwotę, to za 

bardzo nie pamięta. Najprawdopodobniej na kwotę 1.200.000,00 zł.  Z kolei Przewodniczący 

Rady stwierdził, że nie bardzo rozumie przedmiotowej sprzedaży, skoro kwota zbycia nie 

mogła być niższa niż 40% kwoty wyceny, bez względu na formę zbycia.  Następnie Radny – 

Krzysztof Chojak zadał pytanie, kto czerpie korzyści z tytułu dzierżawy komina. Radca 

Prawny odpowiedział, że nikt, ponieważ dzierżawca tj. T-mobile nie uiszcza nikomu należnej 

kwoty z tytułu dzierżawy. Podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku dzierżawy 

pomieszczeń na ww. obiekcie przez ECO Opole. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zadał 

pytanie, jakie istnieją możliwości prawne wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, 

które dopuściły się do takiego stanu rzeczy, być może przekroczyły swoje uprawnienia. 

Radca Prawny odpowiedział, że z powyższymi osądami należałoby poczekać, ponieważ 

należałoby wyjaśnić całą tą sytuacją i oczywiście należałoby dokładnie przeanalizować operat 

szacunkowy przedmiotowej nieruchomości. Kończąc wypowiedź Radca Prawny stwierdził, 

że bardzo dogłębnej analizie powinien być poddany operat szacunkowy z dnia sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości, w każdym bądź razie istnieje duża rozbieżność cenowa 

pomiędzy tymi dwoma operatami szacunkowymi.     
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Ad.7. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w g.Byczyna. Pozyskiwanie 

nowych terenów na cele inwestycyjne, zostało przez Radnych przyjęte.    

 

Ad.8  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

 

 Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie dot. funduszu 

obywatelskiego. I tak, zagadnienia w ww. zakresie wymagają wypracowania procesu 

legislacyjnego i unormowań prawnych poprzez stworzenie odpowiedniego zespołu ds. 

opiniowania i weryfikowania składanych wniosków w omawianej sprawie. Następnie głos 

zabrała Pani Halina Piasta – Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców i stwierdziła, że od 

prawie dwóch miesięcy próbowała rozmawiać z Burmistrzem Byczyny i Skarbnikiem Gminy 

w sprawie kształtu przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, ale jej próby spełzły na 

niczym, nie udało się wypracować wspólnego konsensusu w powyższym zagadnieniu. 

Kontynuując wypowiedź Pani Halina Piasta – Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców 

zadała pytanie, dlaczego zaplanowane zadania z funduszu obywatelskiego na dany rok, nie 

zostały do końca zrealizowane. Powodem niezrealizowania przedmiotowego funduszu jest 

niedopilnowanie przez tut. włodarzy omawianych przedsięwzięć. Następnie Pani Halina 

Piasta zakomunikowała zebranym, że zwróciła się do Burmistrza Byczyny i Skarbnika Gminy 

z prośbą przekazania kwoty 2 tys.zł. na organizację wigilii dla seniorów.                                

W odpowiedzi Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma takiej opcji i środki na powyższy 

cel na pewno nie będą przekazane. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że przekazanie 

kwoty 2 tys.zł na ww. imprezę nie jest żadnym problemem i na pewno będą przekazane.                       

W odpowiedzi Pani Halina Piasta stwierdziła, że przedmiotowe środki udało się już w inny 

sposób zorganizować. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że większość zaplanowanych 

zadań do wykonania w ramach funduszu obywatelskiego na 2015r. nie było do końca 

przemyślanych np. plac zabaw, czy chociażby remont pomieszczeń na sali katechetycznej. 

Dlatego, żeby wyeliminować powyższe przypadki,  powstaje zespół ds. oceny możliwości                     

i zasadności zaplanowanych przedsięwzięć w danym roku. Kontynuując wypowiedź 

Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że na przyszły rok zaplanowana jest kwota 30 

tys.zł., ale wydatkowanie ww. środków musi być poprzedzone ankietami i odpowiednim 

projektem uchwały w danym zakresie. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, kto jest 

odpowiedzialny za wykonanie budżetu obywatelskiego. Burmistrz Byczyny stwierdził, że                          

w powyższym temacie są pewne niedomówienia legislacyjne. W odpowiedzi Radny – Jerzy 

Pluta stwierdził, że za powyższe przedsięwzięcie odpowiedzialny jest Burmistrz Byczyny 

wraz ze swoimi służbami. Kontynuując wypowiedz Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, 

dlaczego w momencie uchwalania budżetu na 2015r. Burmistrz Byczyny nie wspomniał ani 

słowa na temat braku jakichkolwiek regulacji prawnych w zakresie budżetu obywatelskiego. 

Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w wyniku takich działań dano mieszkańcom 

Byczyny nadzieję na realizację pewnych przedsięwzięć, a w rezultacie ich nie spełniono.                   

Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że w zakresie wydatkowania funduszu sołeckiego są 

stosowne regulacje prawne, a w zakresie realizacji funduszu obywatelskiego takowych na 

dzień dzisiejszy nie ma. Następnie Radny – Michał Półtorak i stwierdził, że podziela pogląd 

Burmistrza Byczyny w zakresie wypracowania regulaminu i zasad wydatkowania funduszu 

obywatelskiego. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że w powyższym zakresie będzie 
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przygotowany stosowny regulamin, jak również zostanie przygotowany stosowny projekt 

uchwały w tym zakresie. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy możliwe jest 

utworzenie funduszu obywatelskiego w ciągu roku. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. 

W dalszej części Burmistrz Byczyny przystąpił do udzielania odpowiedzi na pozostałe 

interpelacje. I tak, miejsce zatrzymywania się autobusów na ul.Dworcowej, tuż obok nowego 

przedszkola zostanie uruchomione w przyszłym tygodniu. Następnie Burmistrz Byczyny 

wypowiedział się na temat remontu ul.Herbiniusa. I tak, dokonana  zostanie wizja lokalna 

ww. drogi i oczywiście w następstwie przywrócona zostanie do stanu pierwotnego. Następnie 

Z –ca Burmistrza ustosunkowała się do interpelacji zgłoszonych przez Radnego – Michała 

Bułę w kwestii remontu dróg w Kochłowice. Mianowicie, droga o przebiegu Skałągi – Gród 

wymaga wykonania dok. technicznej i przy sprzyjających warunkach w zakresie pozyskania 

dofinansowania z zewnątrz będzie wykonana. Z kolei pozostałe dwa odcinki wymagają 

również naprawy, ale przedmiotowe roboty będą wykonane w przypadku wygenerowania 

oszczędności w budżecie gminy w 2016r. W kwestii remontu dachu świetlicy wiejskiej we 

wsi Chudoba Z-ca Burmistrza stwierdziła, że ww. sprawa jest zupełnie jej nie znana                              

i oczywiście po dokonaniu oględzin ww. obiektu sprawa na pewno będzie załatwiona. 

Następnie Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. modernizacji oczyszczalni 

ścieków we wsi Biskupice. I tak, w przyszłym tygodniu Z-ca Dyrektora ds. technicznych 

Hydrokomu dokona oględzin przedmiotowego obiektu i w następstwie Hydrokom przystąpi 

do remontu tego obiektu. Kontynuując wypowiedź Z-ca Burmistrza odpowiedziała na 

zapytanie dot. remontu ul.Kościuszki i Klonowej. Mianowice, przedmiotowe ulice poddane 

zostały jedynie drobnym remontom cząstkowym, a z kompleksowym załatwieniem tematu 

musimy poczekać do momentu pozyskania środków z zewnątrz. Następnie Z-ca Burmistrza 

odpowiedziała na interpelację dot. umiejscowienia znaku drogowego „ zakaz wjazdu 

pojazdów powyżej 12t
 

na drodze dojazdowej do Jakubowic i przebiegającej tuż obok 

żwirowni. W ubiegłym tygodniu odbyło się stosowne spotkanie w ww. sprawie                           

z odpowiednimi służbami w tym zakresie. W chwili obecnej oczekujemy na stanowisko                     

przedmiotowej komisji, w kwestii lokalizacji odpowiedniego oznakowania omawianej drogi. 

Następnie Z-ca Burmistrza ustosunkowała się do sprawy montażu lamp oświetleniowych na 

niewłaściwych słupach we wsi Jakubowice. I tak, w powyższej sprawie będzie przygotowane 

stosowne wystąpienie do Zakładu Energetycznego, dlaczego lampy zostały tak zamontowane. 

Odnośnie zapytania dot. zamiany opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe we wsi 

Jakubowice Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że powyższa zamiana nie wymaga żadnych 

nowych uzgodnień, bądź dodatkowych dokumentacji  technicznych w tym zakresie. Z kolei 

Radny –Jerzy Pluta stwierdził, ż w ostatnim czasie otrzymał odpowiedz z tut. urzędu w 

powyższej sprawie i z treści otrzymanego pisma wynika wręcz odwrotne stanowisko w ww. 

sprawie.  W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że sprawdzi kto w imieniu tut. urzędu 

udzielił takiej, a nie innej odpowiedzi w powyższej kwestii i z tak odmiennym zdaniem. 

Następnie Burmistrz wypowiedział się w kwestii wsparcia finansowego Samorządu 

Mieszkańców w zakresie organizacji wigilii dla osób samotnych. I tak, z przedmiotowym 

dofinansowaniem w wys. 2 tys.zł nie ma najmniejszego problemu i oczywiście będzie 

przekazana. Następnie Burmistrz Byczyny ustosunkował się do interpelacji dot. 

polanowickiego inkubatora przedsiębiorczości. I tak, planowany termin zakończenia 

przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowany jest na koniec br., ale nadal trwają negocjacje 

z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w sprawie zmiany wskaźników. Mianowicie, 
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przedmiotowe wskaźniki były dosyć mocno wyśrubowane, wręcz nie do spełnienia. Z kolei 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, jak wygląda sprawa mediów na ww. przedsięwzięciu. W 

odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że Hydrokom  w chwili obecnej ustala warunki 

przyłącza sieci wodociągowej. Podobnie ma się sytuacja z Zakładałem Energetycznym, który 

w chwili obecnej ustala również warunki zasilania w sieć energetyczną.    

     

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Na wstępie głos zabrał Pan Zdzisław Comporek i w imieniu Zarządu Miejsko –

Gminnego Kombatantów RP podziękował Burmistrzowi Byczyny i Pani Dyrektor Ośrodka 

Kultury podziękował za odwiedzenie kombatantów z terenu g.Byczyna. Odwiedziny miały 

miejsce z okazji Święta Narodowego w dniu 11 listopada. Na koniec Pan Zdzisław Comporek 

stwierdził, że odwiedziny spotkały się z bardzo pozytywnym wydźwiękiem. 

 Następnie sołtys wsi Kostów Pan Tomasz Dudek i zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa 

projektu sali gimnastycznej przy PSP Kostów. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 

że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie dopiero w momencie pojawienia się  

możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zadał 

pytanie, czy budowa hali  sportowej przy PSP Kostów jest zasadna. Następnie Radny – 

Krzysztof Chojak zadał pytanie, czy znany jest termin zakończenia prac remontowych hali 

gimnastycznej przy byczyńskim gimnazjum. Kontynuując wypowiedź Radny – Krzysztof 

Chojak zadał kolejne pytanie, czy podjęte zostały już kroki prawne, w sprawie wadliwie 

wykonanej dok. technicznej remontu byczyńskiego rynku. Następnie Radny – Krzysztof 

Chojak zadał pytanie, czy kiedykolwiek gmina otrzymała środki na utrzymanie starego 

cmentarza. Na koniec Radny – Krzysztof Chojak zadał ostatnie pytanie, czy przyznane 

zostały jakieś środki z zewnątrz na utrzymanie byczyńskich zabytków. W odpowiedzi na 

zapytanie dot. terminu zakończenia remontu byczyńskiej hali Burmistrz Byczyny stwierdził, 

że ww. remont idzie w dwóch trybach tj. ugody i wykonania prac w ramach gwarancji, oraz w 

drugim trybie w zakresie wykonania prac dodatkowych polegających na spełnieniu aktualnie 

wymagalnych norm budowlanych w tym zakresie. Najprawdopodobniej do końca roku uda 

się remont zakończyć. Następnie Burmistrz Byczyny w kwestii byczyńskiego rynku 

stwierdził, że Radca Prawny analizuje sprawę a o wynikach przedmiotowej kontroli wszyscy 

radni zostaną powiadomieni w swoim czasie. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że na utrzymanie starego cmentarza nigdy żadne środki nie przychodziły do tut. 

urzędu, ale mimo wszystko sprawdzi jeszcze ewentualne przepływy w księgowości. 

Następnie głos zabrał Radny – Damian Gocejna i zakomunikował zebranym, że                           

w planowanym prowizorium budżetowym na 2016r. nie widzi kilku pozycji nader dla jego 

osoby ważnych tj. realizacji drogi w Cicierzynie, jak również remontu drogi w Jaśkowicach. 

Kontynuując wypowiedź Radny – Damian Gocejna  stwierdził, że taka mizeria budżetowa 

jest pokłosiem działań poprzednich włodarzy. Mianowicie, obecna władza ma związane ręce 

przez bardzo niefortunne inwestycje i decyzje, np. chociażby sprawa ewentualnego przejęcia 

byłego budynku ZEC-u. W przypadku pomyślnego toku sprawy, aby odzyskać ww. obiekt 

gmina będzie musiała wyłożyć kwotę prawie 600 tys.zł. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że przy obecnej mizerii budżetowej nie da rady zrealizować wszystkich 

zaplanowanych przedsięwzięć. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania, na które 

można będzie pozyskać środki  zewnętrzne. Z kolei Radny – Damian Gocejna wyraził bardzo 
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duże zaniepokojenie finansami gminy, ponieważ w przyszłym roku budżet gminy ulega 

obniżeniu o 10 mln, a planowana kwota do spłaty wszystkich kredytów wynosić będzie 7 

mln.zł. Na koniec Radny – Damian Gocejna stwierdził, że za taki stan rzeczy odpowiedzialny 

jest były Burmistrz Byczyny i obecna Skarbnik Gminy.  

 Następnie głos zabrała Pani Kazimiera Liebert i stwierdziła, że każdego przeciętnego 

mieszkańca nie  interesują wszelkiego rodzaju przepychanki, a raczej konkrety. Mianowicie, 

winien być przygotowany raport otwarcia gminy, a w następstwie winne być wykazane 

osiągnięcia, bądź niepowodzenia obecnej władzy. Na koniec Pani Kazimiera Liebert 

pożyczyła obecnym włodarzom wielu sukcesów w sprawowaniu rządów w tak trudnym 

okresie. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowa informacja 

przygotowana będzie na koniec roku. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że dużym 

mankamentem g.Byczyna jest systematyczny spadek dochodów do budżetu, a w następstwie 

mniejsza ilość realizowanych inwestycji. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że 

przygotowanie raportu otwarcia gminy nie jest nowym pomysłem. Wniosek  w powyższej 

sprawie przewija się na tej sali od początku tego roku  i miejmy nadzieje, że w końcu zostanie 

przygotowany i przedstawiony. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził, że 

w gminach ościennych przyjął się zwyczaj tzw. „rocznicy władzy” . Następnie 

Przewodniczący Rady stwierdził, że ww. zwyczaj winien się również przyjąć w naszych 

realiach. Kończąc wypowiedź Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że w nowo 

redagowanym statucie gminy nie będzie kwartalnego sprawozdania burmistrza, a tylko ustne 

przekazanie informacji na temat, czym w danym okresie się zajmował i czego dokonał 

Burmistrz Byczyny.           

 

Ad. 10. Komunikaty. 

       

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady, że do biura rady wpłynęło pismo z Urzędu 

Skarbowego w Kluczborku w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.                              

Z przedmiotowego pisma wynika, że większość radnych poprawnie wypełniła omawiane 

oświadczenia, nie mniej jednak każdy z radnych winien sprawdzić, czy są jakieś uwagi 

odnośnie jego osoby. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w dniu 12 

grudnia 2015r. na rynku odbędzie się kiermasz Bożonarodzeniowy. Zapisy w sprawie udziału 

w ww. kiermaszu przyjmuje Ośrodek Kultury i Referat Promocji. Z kolei Radny – Jerzy Pluta 

Pluta poprosił Burmistrza Byczyny o naświetlenie sprawy wyjazdu do partnerskiej gminy                

w Niemczech tj.Deidesham.  W odpowiedzi Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, 

że taki wyjazd będzie miał miejsce, ale wszyscy uczestnicy ww. wyjazdu ponoszą pełną 

odpłatność  z tego tytułu. Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że bardzo podoba mu się 

powyższe wyjaśnienie i takie postępowanie można nazwać transparentnością władzy.   

                     

Ad.12.  Zakończenie sesji.  

 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XVIII 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.  
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