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                                                    Protokół Nr XIX/15 

                                          z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

                                                     z dnia 17.12.2015r. 

                                                    ( godz. 15 00 – 16 45  ). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał Przewodniczący Rady 

– Adam Radom, który przywitał Radnych, Burmistrza Byczyny – Pana Roberta Świerczka,              

Z- cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę  Zawadzką, Skarbnika Gminy – Panią 

Wiesławę Różewską, Sekretarza Gminy - Pana Macieja Tomaszczyka, Radną Rady 

Powiatu - Panią Wiolettę Kardas, 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 15 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 obrad                    

o dodatkowy projekt uchwały w sprawie nadania z dniem 1 stycznia 2016 roku statutu 

jednostce budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 

( druk nr 137 ).Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania ww. 

projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie nadania z dniem 1 stycznia 2016 roku 

statutu jednostce budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL                      

w Polanowicach ( druk nr 137 ), został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  

„ za” ). Nowy porządek obrad z wcześniej przegłosowaną zmianą na druku nr 137 został 

przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). 

 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Wybór Sekretarza obrad. 

 4.  Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.  

 5.  Interpelacje i zapytania radnych.   

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,  

           przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form  

           wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb  

           i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( druk nr 135),  

           b) zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 136 ). 

      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

      8. Wolne wnioski i zapytania.  

      9. Komunikaty. 

    10. Zakończenie sesji. 
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Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Wybór Sekretarza obrad. 

 4.  Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.  

 5.  Interpelacje i zapytania radnych.   

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,  

           przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form  

           wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb  

           i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( druk nr 135),  

           b) zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 136 ), 

           c) nadania z dniem 1 stycznia 2016 roku statutu jednostce budżetowej pod nazwą  

          Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 137 ). 

      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

      8. Wolne wnioski i zapytania.  

      9. Komunikaty. 

    10. Zakończenie sesji. 

 

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby Sekretarzem obrad został Wiceprzewodniczący 

Rady – Krzysztof Chojak. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną 

kandydaturę. Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 

głosów „ za” ).  

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej bez 

uprzedniego czytania. Protokół z XVIII 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 XVIII sesji. Protokół z XVIII sesji został przyjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ).  

 

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Na wstępie głos zabrał Radny – Krzysztof Chojak  i zadał pytanie, w jaki sposób                      

i  w jakim czasie zostanie uprzątnięty teren Palcu Dworcowego oraz terenów przyległych 

do torów kolejowych po ekipie modernizującej tory kolejowe.  

Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, w jakim terminie zostanie 

uprzątniętą droga gminna we wsi Nasale. Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona 

Sobania zadała kolejne pytanie, w jakim terminie odbędzie się zebranie samorządu 

mieszkańców w sprawie podziału środków w ramach funduszu obywatelskiego. Na koniec 

Radna – Iwona Sobania podziękowała samorządowi mieszkańców i strażakom 

ochotnikom za przepiękny wystrój choinki na byczyńskim rynku.  

Z kolei Radny – Władysław Buła w imieniu Pani sołtys wsi Kochłowice poprosił                    

o dofinansowanie zadania dot. remontu świetlicy wiejskiej w ww. wsi. Następnie Radny – 

Władysław Buła stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na pismo, 

które złożył w tut. urzędzie w dniu 30.09.2015r.Kontynuując wypowiedź Radny – 

Władysław Buła zaproponował powołanie powiatowej komisji w sprawie stwierdzenia, czy 

kochłowicki chodnik spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa.  
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Następnie Radny – Władysław Buła zadał pytanie, dlaczego nadal ukazują się tak 

krytyczne artykuły na temat byczyńskiego przedszkola, skoro wszelkie zlecone kontrole 

nie potwierdziły zarzucanych nieprawidłowości.  

Na koniec Radny – Władysław Buła zadał pytanie, dlaczego nie wszyscy radni są 

zapraszani na wszelkiego rodzaju okoliczne uroczystości.  

Następnie Radny –Jacek Kulisiński zadał pytanie, na jakim etapie są uzgodnienia 

w zakresie modernizacji biskupickiej oczyszczalni ścieków. Kontynuując wypowiedź Radny 

– Jacek Kulisiński zadał kolejne pytanie, dlaczego Hydrokom nie podpisuje umów na 

odprowadzanie ścieków od mieszkańców bloków zlokalizowanych we wsi Biskupice.  

Z kolei Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, w jakim terminie zainstalowana będzie 

w końcu wcześniej obiecana lampa oświetleniowa na ul.Brzozowej. Kontynuując 

wypowiedź Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, na jakiej podstawie Burmistrz w 

wypowiedzi wyemitowanej przez Radio Opole stwierdził, że niedotrzymanie terminu 

wykonania polanowickiego BIP-u, nie wstrzyma należnej dotacji na ww. zadanie. Kończąc 

wypowiedź Radny – Karol Grzyb poprosił o podanie konkretnej daty zakończenia             

remontu hali przy byczyńskim gimnazjum. 

 Następnie Radny – Jerzy Pluta w imieniu radnych z Byczyny zadał pytanie, 

dlaczego w przyszłym roku praktycznie rzecz ujmując nie będzie funduszu 

obywatelskiego, co dalej tut. włodarze planują w powyższym zakresie.    

 

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie trybu udzielania                     

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( druk nr 135).  

 

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 trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji ( druk nr 135), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ). 

 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2015 rok ( druk nr 136).  

 

Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane 

zmiany w budżecie gminy na 2015r. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji 

w sprawie omawianego projektu uchwały. Na wstępie  głos zabrała Radna – Iwona 

Sobania i stwierdziła, że nadal planowane zmiany w budżecie przygotowywane są wg. 

starych standardów. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że będzie przeciwna 

powyższym zmianom, ponieważ nie zgadza się z przekazaniem dodatkowych środków na 

rzecz wykonania dok. technicznej na rzecz  strażnicy strażackiej we wsi Kostów. 

Mianowicie, z powodu popełnienia błędu przez jedną z osób uczestniczących w procesie 

budowy i rozliczania dotacji na budowę kompleksu świetlicowego we wsi Kostów, Urząd 

Marszałkowski w Opolu wstrzymał dotację w wys. ok.120 tys.zł. Następnie Radna –Iwona 

Sobania stwierdziła, że poprzednie władze zorganizowały spotkanie z zainteresowanymi 

stronami i ustalono, że przedmiotowy garaż zostanie wybudowany w ramach 

rekompensaty. Kontynuując wypowiedź  Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że na 

poprzedniej sesji Rady Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym ,że omawianą sprawą 

zajmuje się arbiter budowlany, który ma wyjaśnić, kto konkretnie zawinił w omawianym 
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procesie budowy kompleksu świetlicowego we wsi Kostów. Kończąc wypowiedź Radna – 

Iwona Sobania stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z konieczności budowy omawianego 

garażu, ale jest przeciwna zaproponowanej formie jego budowy. W odpowiedzi Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że na początku VII kadencji zorganizowane było stosowne spotkanie                       

z zainteresowanymi uczestnikami omawianej sprawy, włącznie z ówczesnym Radcą 

Prawnym – Panem Zdzisławem Pelcem. I tak, na przedmiotowym spotkaniu Radca 

Prawny – Pan Zdzisław Pelc stwierdził, że po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami 

w powyższej sprawie, nie można wskazać osoby która definitywnie zawiniła.                               

Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że w następstwie skierowano 

powyższą sprawę do izby rzeczoznawców, celem wskazania konkretnej osoby – sprawcy 

zaistniałego błędu. Z kolei Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że powyższą sprawą zajmuje 

się rzecznik inżynierów przy Izbie Inżynierów w Opolu, ale stosowną decyzję wyda 

dopiero w połowie przyszłego roku, że względu na zbyt duże obłożenie pracą. Następnie 

głos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że powyższa sprawa winna być 

załatwiona definitywnie. Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona Sobania, że do tut. 

urzędu wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i w ww. piśmie wskazane są 

błędy i niedociągnięcia na omawianym zadaniu. Skoro, jakiś urzędnik w powyższym 

procesie zawinił, nie dopilnował, to powinien ponieść konsekwencje omawianego czynu, 

włącznie z dyscyplinarnym zwolnieniem. Z kolei Burmistrz Byczyny dodał, że 

przedmiotowa inwestycja miała miejsce za poprzedniej kadencji i w chwili obecnej ciężko 

jest ustalić wszystkie okoliczności. Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że zgadza się że 

przedmiotowa inwestycja miała miejsce za poprzedniej władzy, ale istnieje takie coś, jak 

ciągłość władzy i wszystkie niedomówienia winne być wyjaśnione. W odpowiedzi 

Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowa sprawa była bardzo skutecznie zamiatana 

pod dywan, a w chwili obecnej brakuje niektórych dokumentów, więc bardzo trudno 

ustalić konkretną imienną odpowiedzialność. Następnie Przewodniczący Rady przypomniał 

zebranym, że radni poprzedniej kadencji spotkali się ze strażakami ochotnikami z OSP 

Kostów. W trakcie przedmiotowego spotkania ustalono, że g.Byczyna była jedynie 

poręczycielem, a OSP Kostów było beneficjentem przedmiotowego zadania. Wszelkie 

wnioski i dokumenty w powyższej sprawie przygotowywali pracownicy urzędu, a strażacy 

ochotnicy je podpisywali. Mimo wszystko stroną w powyższej sprawie jest OSP Kostów, a 

nie urząd. Na koniec Przewodniczący Rady zaapelował do zebranych, aby strażakom 

ochotnikom z Kostowa pomóc w definitywnym załatwieniu powyższego problemu. 

Następnie Radny – Karol Grzyb zadał pytanie, dlaczego dokumentacja na budowę garażu 

musi być tak droga, skoro w planowanych zmianach wykazana jest kwota 12 tys.zł na 

ten cel. Na koniec Radny – Karol Grzyb stwierdził, że w internecie najdroższy projekt na 

tego rodzaju garaż kosztuje 1.200,00 zł. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

w ramach tych środków wykonana będzie również mapa oraz wszelkiego rodzaju 

uzgodnienia. Z kolei Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że w ramach tych 12 tys.zł. będą 

wykonywane mapy do celów projektowych, wszelkiego rodzaju uzgodnienia i projekty 

branżowe. Następnie Skarbnik Gminy sprostowała, że w przypadku Kostowa to gmina nie 

udzieliła poręczenia bankowego, lecz udzieliła pożyczki.  

Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że jednostka OSP Jakubowice kilka lat wstecz 

miała podobny problem finansowy w wys. 18 tys.zł. W powyższym przypadku 

przedmiotowa pożyczka miała być umorzona, ale niestety nie została i w konsekwencji 

strażacy ochotnicy musieli zwrócić omawianą kwotę. Kontynuując wypowiedź Radny – 

Jerzy Pluta stwierdził, że w powyższym przypadku, to stowarzyszenie przy OSP Kostów 

mogło pozyskać dofinansowanie, a nie gmina. W konsekwencji stowarzyszenie ma 

zobowiązanie finansowe w wys. prawie 120 tys.zł wobec gminy. Następnie Radny – Jerzy 

Pluta stwierdził, że powyższa pożyczka winna być już dawno umorzona, a budowa 

omawianego garażu winna być jak najbardziej uruchomiona. Skarbnik Gminy była obecna 
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przy rozmowach w powyższej sprawie i dobrze wie, jak to było w tym konkretnym 

przypadku. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższe zobowiązanie winno być 

już dawno umorzone, ale mimo wszystko czekamy na opinię arbitra budowlanego w 

powyższym zakresie. Następnie Radny – Karol Grzyb stwierdził, że przystąpienie Kostowa 

do krajowego systemu ratownictwa drogowego jest jak najbardziej uzasadnione, a wręcz 

niezbędne celem poprawy bezpieczeństwa na terenie g.Byczyna. Z kolei Radny – Jacek 

Kulisiński stwierdził, że w pełni popiera stanowisko Skarbnika Gminy w powyższej 

sprawie. Mianowicie, omawiana pożyczka została udzielona strażakom na poczet 

przyrzeczonej dotacji unijnej. Następnie Burmistrz Byczyny dodał, że zarząd powiatowy 

OSP również stoi na stanowisku uruchomienia w Kostowie jednostki ratownictwa 

drogowego.  

Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy przesuniecie środków z PSZOK-u  

opuści wykonanie przedmiotowego zadania. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że nie. 

Następnie Radny – Damian Gocejna poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania 

omawianego projektu uchwały, a do powyższej dyskusji powrócić w wolnych wnioskach. 

Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że podobnie jak poprzednik ma takie samo 

zdanie w powyższym zakresie.  

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.                                                                                          

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 136), został 

podjęty przez Radnych zwykła większością głosów ( 14 głosów  „ za”, 1 głos „ przeciw” ). 

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  nadania z dniem    

1 stycznia 2016 roku statutu jednostce budżetowej pod nazwą Centrum 

Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk nr 137.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Na wstępie głos zabrał Radca Prawny – Pan Paweł Płaza i zakomunikował 

zebranym, żeby w omawianym projekcie uchwały poprawić dwa błędy maszynowe                    

w postaci poprawienia §4 na §3 oraz podstawy prawnej o samorządzie gminnym                                                

w I rozdziale przedmiotowego statutu. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że 

ww. błędy są zwykłymi błędami pisarskimi, nie wymagającymi przegłosowywania.    

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie nadania z dniem 1 stycznia 2016 roku statutu jednostce 

budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( druk                         

nr 137, został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ). 

 

Ad.7  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

 

 Na wstępie głos zabrała Z-ca Burmistrz Byczyny i odpowiedziała na zapytanie dot. 

poczynionych zniszczeń przez PKP podczas remontu torowisk na terenie g.Byczyna. I tak, 

w przedmiotowej sprawie na bieżąco czynione są liczne rozmowy i interwencje w zakresie 

przywrócenia stanu pierwotnego terenów wokół omawianych torowisk. W myśl zawartych 

porozumień przedmiotowy teren zostanie uprzątnięty na końca I kwartału 2016r. 

Kontynuując wypowiedź Z –ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. uprzątnięcia 

pobocza drogi gminnej we wsi Nasale. I tak, przedmiotowe pobocza wraz  

z karczowaniem poboczy zostaną wykonane w najbliższym czasie.  

          Z kolei Burmistrz Byczyny odpowiedział, że obecny podział środków w ramach 

funduszu obywatelskiego nie jest zamachem na samorządność. Mianowicie, wcześniejszy 

podział był nie do końca przemyślany, chociażby w postaci powołania stosownej komisji  

w zakresie celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych. Reasumując 

powyższe fakty, środki w ramach funduszu obywatelskiego będą nadal wydawane, ale po 
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odpowiedniej weryfikacji poszczególnych wniosków w zakresie celowości, zasadności 

i prawa dysponowania odpowiednią nieruchomością. Następnie głos zabrał Pan Marcin 

Kubaczkowski i ustosunkował się do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza Byczyny. I tak, 

wg. wypowiedzi Pana Marcina Kubaczkowskiego podział środków na fundusz obywatelski 

w 2015r. był bardzo korzystny dla klubu sportowego Hetman Byczyna. Dzięki 

przedmiotowemu funduszowi udało się wykonać dokumentację projektową byczyńskiego 

stadionu, oraz doposażyć w sprzęt kulturystyczny byczyńską siłownię.  

 Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że fundusz obywatelski będzie nadal istniał, ale 

przy zachowaniu wszelkich standardów w powyższym zakresie.  

 Z kolei Radna – Iwona Sobania przypomniała zebranym, że stworzenie omawianego 

funduszu było inicjatywą obywatelską w zakresie oddania władzy mieszkańcom i mimo 

wszelkich ułomności w tym zakresie winien nadal istnieć.  

  Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk stwierdziła, że na zebraniach samorządu 

mieszkańców było bardzo mało mieszkańców, ale mimo wszystko winien być nadal 

utrzymany.  

  Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał kilka pytań. Mianowicie, co to jest fundusz 

obywatelski. Następnie Radny – Jerzy Pluta odpowiedział na wcześniej zadane pytanie. 

Mianowicie, ww. fundusz jest sumą środków wyasygnowanych z budżetu gminy na 

realizację inicjatyw obywatelskich.  

   W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że fundusz obywatelski na 2015r. nie do 

końca był przygotowany w sposób profesjonalny, bez należytego przygotowania 

merytorycznego i odpowiedniej weryfikacji w zakresie prawa dysponowania daną 

nieruchomością.  

    Następnie Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że większość zamieszania wokół 

omawianego funduszu jest wynikiem wcześniejszych obietnic tzw. starej władzy, ale 

mimo wszystko omawiany fundusz winien być nadal utrzymany i wcielany w życie, 

oczywiście po spełnieniu wszelkich wymogów w tym zakresie.  

   Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że powodem całego zamieszania wokół 

omawianego funduszu jest nienależyte zabezpieczenie ww. funduszu                               

w odpowiednie normy, procedury i stosowny regulamin. Mianowicie, uruchomienie 

danego funduszu winno było być poprzedzone wcieleniem w życie stosownych procedur                     

i wtedy nie byłoby problemu w powyższym zakresie.  

  W odpowiedzi Burmistrz Byczyny przyznał rację Przewodniczącemu Rady w całej 

rozciągłości omawianej tematyki. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że służby 

burmistrza winne przygotować odpowiednie procedury w tym zakresie i w tym momencie 

będzie można czynić odpowiednie ruchy finansowe w tym zakresie.  

   Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Byczyny o udzielenie pozostałych 

odpowiedzi na wcześniej zgłoszone interpelację.  

 Następnie Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. modernizacji 

biskupickiej oczyszczalni ścieków. I tak, w przedmiotowej sprawie odbyły się już 

stosowne spotkania z Hydrokomem. W chwili obecnej opracowywana jest już stosowna 

dok. w zakresie modernizacji omawianego obiektu i w najbliższym czasie zostanie 

uruchomiony omawiany proces modernizacji. W zakresie podpisywania umów na odbiór 

ścieków we wsi Biskupice sprawa jest dość problematyczna, ale g.Byczyna będzie 

niestety musiała brać udział we współfinansowaniu omawianego przedsięwzięcia.  

  W kwestii reaktywowania LZS-u Kochłowice Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

stosowne procedury w tym zakresie zostały już uruchomione i w przypadku podtrzymania 

powyższej woli w tej sprawie, to w najbliższym czasie będzie można go reaktywować.  

 Odnośnie dofinansowania remontu świetlicy wiejskiej we wsi Kochłowice Z-ca 

Burmistrza stwierdziła, że ilość środków na powyższy cel jest wystarczająca i nie wymaga 

dodatkowego wsparcia.  
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 Następnie Przewodniczący Rady odpowiedział na zapytanie dot. zapraszania 

radnych na wszelkiego rodzaju uroczystości i imprezy otwarcia. Kontynuując wypowiedź 

Przewodniczący Rady stwierdził, że osobiście nie ma wpływu na to, kto z imienia                               

i nazwiska zapraszany jest na uroczystości i imprezy otwarcia. Następnie Przewodniczący 

Rady odniósł się do uroczystości, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. I tak, pierwsza 

uroczystość dot. zakończenia bardzo kosztownej, bo wartej ponad 32 mln.zł inwestycji 

unijnej pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno – ściekowej dla gminy Kluczbork” 

realizowanej przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom i g.Kluczbork. Na ww. 

uroczystość odbioru przedmiotowej inwestycji listę zaproszonych gości ustalał Pan Prezes 

Hydrokomu wspólnie z Wykonawcą. W myśl przyjętej zasad zaproszono jedynie osoby 

funkcyjne wszystkich rad tj. przewodniczący, wiceprzewodniczący  i przewodniczący 

komisji – gmin , gdzie Hydrokom świadczy usługi. Gospodarzami omawianego odbioru był 

Burmistrz Kluczborka i Prezes Hydrokomu Pan Artur Witek. Druga  uroczystość odbyła się 

z okazji oficjalnego oddania do użytku przebudowanego ponad 6 – kilometrowego 

odcinka drogi powiatowej o przebiegu z Byczyny do granic g.Łubnice. W tym momencie 

Przewodniczący Rady przyznał, że była to inwestycja powiatowa i być może  należałoby 

zaprosić wszystkich radnych na przedmiotowy odbiór, ale mimo wszystko Powiat 

Kluczborski nie ma zwyczaju wydawania środków finansowych na tego rodzaju odbiory. 

Jednym wyjątkiem jest chęć zorganizowania odbioru przez danego Wykonawcę                    

i na jego koszt. W powyższym przypadku generalny Wykonawca wyraził wolę 

zorganizowania ceremonialnego otwarcia omawianego odcinka drogi, oczywiście na jego 

koszt. Jedynym kosztem, jaki powiat kluczborski poniósł, to pięćdziesiąt złotych. Tyle 

zapłaciliśmy spółce PKS za autobus, który spod byczyńskiego gimnazjum pojechał                      

z zaproszonymi do Łubnic i z powrotem. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady 

stwierdził, że z powiatu, podobnie jak z g.Byczyna zaproszone były jedynie osoby 

funkcyjne i o zaproszeniu gości decydował organizator, czyli Wykonawca. Następnie 

Przewodniczący Rady ustosunkowując się do wypowiedzi Radnego- Władysława Buły              

w zakresie nie poważnego traktowania byczyńskiego samorządu, przez powiat 

kluczborski. I tak, g.Byczyna przy wsparciu finansowym w wys. 338 tys.zł. na rzecz 

powiatu kluczborskiego uzyskała w zamian kilkanaście milionów zł, zainwestowanych                

w drogi o dł. ponad 14 km. Następnie Radny – Władysław Buła stwierdził, że kwestia 

ewentualnych zaproszeń mimo wszystko leży w gestii Przewodniczącego Rady.                         

W powyższym przypadku Przewodniczący Rady powinien przekazać Prezesowi 

Hydrokomu, że radni z g.Byczyna nie będą uczestniczyć w przedmiotowym odbiorze, 

ponieważ nie chce Pan zaprosić pozostałych radnych. Tak samo powinien Przewodniczący 

Rady zrobić w powiecie. Mianowice, „ Panie starosto, mamy piętnastu radnych i tylu 

głosowało za budową drogi i winni być wszyscy zaproszeni na odbiór ww. drogi.                          

W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że jest dużo poważniejszych rzeczy                       

o których winniśmy rozmawiać, ale mimo wszystko należy powyższy temat zakończyć. 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że jak sąsiad organizuje urodziny, to on na 

pewno nie zaprasza mu gości. Kontynuując Przewodniczący Rady stwierdził, że podobnie 

jak inni, zaproszenie od Prezesa Hydrokomu otrzymał na biurko. I trudno jest od jego 

osoby wymagać nadmiernego zaangażowania, chociażby w postaci wykonania telefonu do 

Pana Prezesa z zapytaniem, czy zaprosił Pan wszystkich radnych z terenu g.Byczyna. 

Przepraszam, ale byłbym w tym monecie mało poważny.  Z kolei Radny – Władysław 

Buła stwierdził, że owe zapraszanie gości na urodziny sąsiada jest bardzo dyskusyjne, ale 

to radni g.Byczyna są gospodarzami na swoim terenie i winni w przedmiotowych 

odbiorach i wszelkiego rodzaju prezentacjach brać udział. Następnie Burmistrz Byczyny 

dopowiedział, że zorganizowanie wizyty studyjnej w Hydrokomie dla radnych jest bardzo 

dobrym pomysłem i w najbliższym czasie będzie zorganizowana. Na koniec Radny –
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Władysław Buła stwierdził, że omawiana wizyta w Hydrokomie winna być zorganizowana 

tym autobusem za 50 zł.  

 W kwestii kochłowickiego chodnika Burmistrz Byczyny stwierdził, że wiele rzeczy 

na ten temat zostało już powiedzianych na tej sali. Mimo wszystko, w powyższej sprawie 

będziemy musieli zastosować pewien wybieg w postaci podciągnięcia omawianego 

zadania pod ścieżki rowerowe. Mianowicie, omawiany chodnik przeszedł już wszelkiego 

rodzaju odbiory i na pewno w tej formie nikt go już nie przeprojektuje i w konsekwencji 

zmodernizuje. W tym przypadku można jedynie zastosować taki wybieg i w końcu 

zamknąć sprawę. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że w tym przypadku są 

nowe władze i nowe środki i być może uda się w końcu zrealizować przedmiotowe 

przedsięwzięcie.  

 Następnie Burmistrz Byczyny odpowiedział, na zapytanie dot. doświetlenia 

ul.Brzozowej. Mianowicie, w większości zaplanowane doświetlenia zostały już wykonane, 

a w tym przypadku jest jakiś problem techniczny, który zostanie wyjaśniony. Z kolei Z-ca 

Burmistrza dopowiedziała, że powyższy problem zostanie wyjaśniony, ale realizacja i tak 

będzie możliwa w przyszłym roku, ponieważ środki na ten cel już się wyczerpały.             

Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny odpowiedział na zapytanie dot. terminu 

wykonania polanowickiego BIP-u. I tak, przedmiotowe przedsięwzięcie jest dość 

problematyczne, chociażby z powodu braku stosownych uzgodnień i zastosowania 

odpowiednich wskaźników. Dodatkowym bardzo ważnym mankamentem omawianej 

inwestycji jest niewykonanie oczyszczalni ścieków, która jest nader niezbędna przy takiej 

inwestycji. Przy realizacji omawianej inwestycji może być bardzo poważny problem w 

kwestii osiągnięcia zaplanowanych wskaźników. Kontynuując wypowiedź Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że chociażby z tego powodu trwają negocjacje z Marszałkiem 

Województwa Opolskiego w zakresie zmniejszenia zaplanowanych wskaźników.  

  Następnie Burmistrz Byczyny nawiązał do tematu hali przy byczyńskim gimnazjum.            

I tak, przedmiotowy remont jest również bardzo problematyczny z powodu zaniedbań 

poprzednich włodarzy w tym zakresie. Następnie Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że 

bardzo realnym terminem zakończenia omawianych prac będzie koniec roku szkolnego tj. 

czerwiec 2016r.  

 W kwestii krytycznych publikacji na temat byczyńskiego przedszkola Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że istnieje wolność słowa i tak za bardzo nic nie może w tym zakresie 

począć.      

 

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Na wstępie głos zabrał Pani Zdzisława Kresta – Kluga i podziękowała za 

wyremontowanie drogi tuż obok marketu POLO. Kontynuując wypowiedź Pani Zdzisława 

Kresta – Kluga podziękowała również za rozpoczęcie akcji w zakresie ograniczenia emisji 

CO2  do atmosfery.  

 Następnie głos zabrał sołtys wsi Miechowa Pan Zenon Olszak i zakomunikował 

zebranym, że na jego terenie Miejsko – Gminna Spółka Wodna przy okazji czyszczenia 

rowów na terenie jego sołectwa dokonała licznych szkód w postaci: zniszczenia grobli na 

rzece Pratwa i osuszenia lokalnych stawów. Kontynuując wypowiedź sołtys wsi Miechowa 

Pan Zenon Olszak zakomunikował również, że ekologiczna oczyszczalnia ścieków 

zlokalizowana przy budynkach socjalnych we wsi Miechowa, nie do końca działa 

prawidłowo. Mianowicie, ścieki wpływają rurą Ǿ 200 do tej oczyszczalni, a wychodzą rurą 

Ǿ 300, oraz przy omawianym obiekcie strasznie śmierdzi.   

 Z kolei sołtys wsi Kostów – Pan Tomasz Dudek ustosunkował się do tzw. pseudo 

długu ciążącego na stronicy OSP w Kostowie. Przedmiotowy dług blokuje budowę boksu 

garażowego we wsi Kostów. Kontynuując wypowiedź Pan Tomasz Dudek podziękował 
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radnym i tut. włodarzom za uruchomienie środków na wykonanie dok. projektowej 

budowy boksu garażowego dla OSP Kostów.  

 Z kolei Pani Gabriela Paszek – była Dyrektor PSP Roszkowice zadała pytanie, na 

jakim etapie jest sprawa głównej księgowej z zrządzanej przez jej osobę jednostki PSP                       

w Roszkowicach. Mianowicie, czy główna księgowa wywiązuje się ze zobowiązań 

zawartych w wyroku sądowym dot. przywłaszczenia kwoty ponad 300 tys.zł.                                   

W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że raczej nie bardzo, ponieważ omawiana 

osoba wpłaca jedynie po 100 zł co miesiąc. Dodatkowo okres spłaty kończy się w lutym 

2016r. 

   Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przygotowanie 

wyczerpującej informacji na ten temat i udzielenie wyczerpującej informacji na kolejnym 

posiedzeniu rady. Z kolei Radca Prawny – Pan Paweł Płaza dodał, że osobiście 

zainteresuje się przedmiotową sprawą i podobnie jak Skarbnik Gminy udzieli odpowiedzi 

w powyższej sprawie.     

 Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy wcześniej omawianą 

oczyszczalnię ścieków we wsi Miechowa ktoś w ogóle obsługuje. Ponieważ omawiane 

oczyszczalnie ścieków wymagają bieżącej obsługi, ponieważ sam taką posiada i nie ma  

z nią żadnego problemu. 

 Następnie Skarbnik Gminy odczytała zaległości w opłatach za wywóz śmieci                                       

w rozbiciu na poszczególne sołectwa. W odpowiedzi Radny – Jerzy Pluta podziękował 

Skarbnikowi Gminy za udzielenie przedmiotowej informacji i równocześnie zadał pytanie, 

jakie kroki czyni gmina w zakresie ściągania omawianych zaległości. W odpowiedzi 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że wszystkie sprawy na bieżąco kierowane są do komornika.  

 

Ad.9 Komunikaty. 

       

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i zakomunikował zebranym, że do biura rady 

wpłynęło kolejne pismo od YARD ENERGY Polska Sp.z.o.o. w sprawie lokalizacji turbin 

wiatrowych na terenie g.Byczyna. W przedmiotowej sprawie były już udzielane stosowne 

odpowiedzi, ale mimo wszystko na powyższe pismo należy udzielić ponownej odpowiedzi. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował powołanie zespołu                         

w sprawie zredagowania odpowiedzi na powyższe pismo. W odpowiedzi zaproponowano 

kandydatury : Radnego – Damiana Gocejny i Radnego – Karola Grzyba. Wcześniej 

zgłoszeni radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w omawianym zespole.  

  

Ad.10.  Zakończenie sesji.  

 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XIX 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 17.12.2015r. 

 

Protokołował: Marek Rychlicki 


