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Protokół Nr XX/15 

z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30.12.2015r. 

( godz. 15 00 – 18 00  ). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XX 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, Pana Artura Witka – 

Prezesa Hydrokomu , Pana Edwarda Rożniatowskiego – Przewodniczącego Byczyńskiego 

Związku Rolników i Organizacji Społecznych, 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 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 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 

publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Byczyna ( druk nr 148 ) i w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 

149).Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny zaproponował również rozpatrzenie 

projektu uchwały na druku nr 145 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe 

odprowadzenie ścieków wraz z wystąpieniem Pana Artura Witka – Prezesa Hydrokomu 

jako pierwszego druku. W odpowiedzi Radca Prawny – Pan Paweł Płaza stwierdził, że 

zaproponowane rozwiązanie, nie może mieć miejsca, chociażby ze względu na to, że 

omawiana uchwała jest uchwałą okołobudżetową i może być rozpatrywana dopiero po 

uchwaleniu budżetu gminy na 2016r. W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że 

skoro tak się rzeczy mają, to odstąpimy od powyższego rozwiązania, a w pkt. 5 

wprowadzimy jedynie wystąpienie Pana Artura Witka – Prezesa Hydrokomu w sprawie  

przedstawienia wstępnej prognozy cen wody i ścieków na terenie g.Byczyna                  

w najbliższych latach. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania ww. 

projektów uchwał oddzielnie celem ujęcia w porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie 

ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych                  

i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna ( druk nr 148 ), 

został przyjęty do porządku przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). Projekt 

uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 149), został przyjęty do 

porządku sesji przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). Nowy porządek obrad 

z wcześniej przegłosowanymi zmianami na drukach nr 148 i 149 wraz z wystąpieniem 

Pana Artura Witka – Prezesa Hydrokomu w sprawie przedstawienia wstępnej prognozy 

cen wod i kanału na terenie g.Byczyna w najbliższych latach w pkt. 5, został przyjęty 

przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący 

się”, 1 głos „ przeciw” ). 
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Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Wybór Sekretarza obrad. 

 4.  Interpelacje i zapytania radnych.   

      5.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych ( druk nr 138 ), 

           b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu  

               ( druk nr 139 ),  

           c) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania   

              i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

              szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności  

              oraz trybu ich pobierania ( druk nr 140 ), 

            d) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2016r. ( druk nr 141 ), 

            e) autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata  

                2016 – 2024 ( druk nr 142 ), 

           f) uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok ( druk nr 143), 

           g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024  

               ( druk nr 144 ),  

           h) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków ( druk nr 145 ),  

           i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

               Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016   

              ( druk nr 146),  

           j) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  

              Byczyna na rok 2016 – 2019 ( druk nr 147 ). 

      6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

      7. Wolne wnioski i zapytania.  

      8. Komunikaty. 

      9. Zakończenie sesji 

      

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Wybór Sekretarza obrad. 

 4.  Interpelacje i zapytania radnych.   

      5.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           Wystąpienie Pana Artura Witka – Prezesa Hydrokomu w sprawie przedstawienia  

           wstępnej prognozy cen wody i kanału na terenie g.Byczyna w najbliższych latach 

           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych ( druk nr 138 ), 

           b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu  

               ( druk nr 139 ),  

           c) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania   

              i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

              szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności  

              oraz trybu ich pobierania ( druk nr 140 ), 

            d) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2016r. ( druk nr 141 ), 

            e) autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata  

                2016 – 2024 ( druk nr 142 ), 
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           f) uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok ( druk nr 143), 

           g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024  

               ( druk nr 144 ),  

           h) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków ( druk nr 145 ),  

           i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

               Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016   

              ( druk nr 146),  

           j) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  

              Byczyna na rok 2016 – 2019 ( druk nr 147 ), 

          k) ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół  

              podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina  

              Byczyna ( druk nr 148 ), 

           l) zmiany uchwały ( druk nr 149).  

      6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

      7. Wolne wnioski i zapytania.  

      8. Komunikaty. 

      9. 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. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Na wstępie głos zabrał Radny – Michał Półtorak po raz kolejny poprosił                            

o wykonanie remontu ul. Herbiniusa. Mianowicie, przedmiotowa droga wymaga 

natychmiastowego remontu.  

Następnie Radny –Leszek Śnieżek zadał pytanie, jaka będzie cena wywozu 

nieczystości płynnych z ternu gminy, oraz czy nie można by było płacić za usługi 

świadczone przez Hydrokom w kasie tut. urzędu.  

Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, dlaczego mimo wcześniejszych 

obietnic nie została wykonana dok. techniczna drogi we wsi Nasale. Kolejne pytanie 

Radnej – Iwony Sobani brzmiało, jakie działania wykonała gmina celem rozpropagowania 

BIP-u w Polanowicach.  

Następnie Radny – Bartłomiej Adler zadał pytanie, jakie zostały podjęte działania 

w zakresie wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającej przez wieś 

Roszkowice.  

Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek zadał pytanie, dlaczego w tut. urzędzie nie są 

na bieżąco udzielane odpowiedzi na składane podania.  

Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, na jakim etapie jest remont 

chodnika tuż obok sklepu Żabka. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta 

zasygnalizował pilną potrzebę remontu skweru tuż obok pamiątkowej tablicy przy 

murach.  

Z kolei Radny – Władysław Buła zakomunikował pilną potrzebę wykonania 

barierek ochronnych wzdłuż drogi tuż obok stawu we wsi Kochłowice.  

Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk zakomunikowała zebranym, że mieszkańcy 

Byczyny wypowiadają się bardzo krytycznie w kwestii utrzymania czystości byczyńskich 

przystanków autobusowych.    
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Ad.5. Podjęcie uchwał.  

 

Wystąpienie Pana Artura Witka – Prezesa Hydrokomu w sprawie przedstawienia 

wstępnej prognozy cen wody i kanału na terenie g.Byczyna w najbliższych 

latach. 

 

  Na wstępie Pan Artur Witek– Prezes Hydrokomu pokrótce przedstawił założenia 

spółki w zakresie planowanej ceny wody i odprowadzanych ścieków na terenie g.Byczyna 

w najbliższych latach. Mianowicie, Spółka Hydrokom powstała z dniem 1 października 

2015r. Następnie Pan Artur Witek– Prezesa Hydrokomu zapoznał zebranych                                 

z obowiązującymi cenami wody na terenie woj. opolskiego. I tak, wg. ww. zestawienia 

g.Byczyna jest pośrodku w powyższym zestawieniu. Kontynuując wypowiedź Pan Artur 

Witek stwierdził, że rachunek otwarcia tj. zysków i strat wykazał stratę w wys.128 tys.zł. 

Następnie Pan Artur Witek stwierdził, że zgodnie z przeprowadzonym audytem cena wody 

winna wzrosnąć o 5% w stosunku do roku bieżącego, ale mimo wszystko nie wzrośnie. 

Powodem przedmiotowego stwierdzenia jest fakt poczynionych oszczędności w postaci 

restrukturyzacji byłego ZGK Sp.z.o.o. Następnie Pan Artur Witek stwierdził, że                            

w omawianym zakładzie konieczne są inwestycje, chociażby w zakresie poprawienia 

jakości wody pitnej. Nie od dzisiaj wiadomo, że niektóre studnie dopuszczone są 

warunkowo do użytku i od powyższego stwierdzenia nie ma odwrotu. W tym krótkim 

okresie czasu istnienia nowej spółki, udało się już częściowo poprawić park maszynowy. 

Następnie Pan Artur Witek stwierdził, że w chwili obecnej pracownicy odnawiają umowy 

na dostawy wody i odbioru ścieków, jak również plombują i wymieniają wodomierze. 

Pomimo poniesionych nakładów inwestycyjnych na terenie  g.Byczyna, na dzień 

dzisiejszy nie jest planowana podwyżka wykonywanych usług. Następnie Pan Artur Witek 

stwierdził, że w chwili obecnej negocjowane są wszystkie umowy spółki np. na  dostawy 

prądu, usługi informatyczne, usługi prawnicze itp. W chwili obecnej rozpracowywany jest 

temat wód opadowych. Mianowicie, w okolicach dworca kolejowego, ul.Basztowej, 

ul.Stawowej istnieje problem w zakresie prawidłowego odprowadzania wód opadowych. 

Powyższy problem będzie załatwiony – rozwiązany przy współpracy z zarządcami 

omawianych terenów. Następnie Pan Artur Witek zaprosił zebranych do zadawania pytań 

w zakresie omawianej tematyki.  

Jako pierwszy głos zabrał Radny –Jacek Kulesiński i zadał pytanie, jakie działania 

przewidziane są w zakresie biskupickiej oczyszczalni ścieków. W odpowiedzi Pan Artur 

Witek stwierdził, że powyższy temat jest bardzo trudnym tematem, ale w chwili obecnej 

sekcja techniczna bardzo intensywnie pracuje nad tym zagadnieniem.  

Z kolei Radny –Leszek Śnieżek zadał pytanie, ile kosztować będzie wywóz 1m 3 

nieczystości płynnych. Pan Artur Witek opowiedział, że na poziomie cen obowiązujących 

w 2015r.  

  Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk zadała pytanie, dlaczego rozliczenia za wodę będą 

kwartalne. W odpowiedzi Pan Artur Witek stwierdził, że powyższe rozwiązanie 

podyktowane jest minimalizowaniem kosztów funkcjonowania zakładu. 

  Z kolei Radny –Marcin Altman zadał pytanie, czy pomimo kwartalnego rozliczania, 

można jednak co miesiąc wpłacać należne opłaty. W odpowiedzi Pan Artur Witek 

stwierdził, że raczej nie poleca powyższego rozwiązania, jedynie indywidualne sprawy 

mogą być tym trybem załatwione.  

 Z kolei Burmistrz Byczyny zadał pytanie, z jakiego tytułu powstały straty starej spółki 

ZGK na kwotę 128 tys.zł. W odpowiedzi Pan Artur Witek stwierdził, że w szczególności to 

na usługach dodatkowych, odprawach emerytalnych, na zobowiązaniach. Następnie 

Burmistrz Byczyny zadał pytanie, czy wygenerowanie strat na kwotę 128 tys.zł 

wpłynęłoby na cenę wody i kanału w przypadku istnienia starej spółki ZGK. W odpowiedzi 

Pan Artur Witek odpowiedział, że tak, ale Hydrokom tego nie uczynił, chociażby z powodu 

istnienia obszarów oszczędnościowych.  

  Z kolei Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy w ww. startach uwzględniony jest 

kredyt komercyjny na zrealizowaną inwestycje we wsi Dobiercice. Pan Artur Witek 

odpowiedział, że nie. Radna –Iwona Sobania powiedziała, że skoro realizowane będą 

inwestycje, to cena wody jednak musi iść w górę. Pan Artur Witek odpowiedział, że zdaje 
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sobie sprawę z powyższego faktu, ale mimo wszystko widzi możliwość wypracowania 

dużych oszczędności w powyższym zakresie.  

  Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że uruchomienie dopłaty do odprowadzanych 

ścieków spowoduje skonfliktowanie mieszkańców miasta i okolicznych wiosek. Pan Artur 

Witek odpowiedział, że powyższe stwierdzenie nie jest do końca prawdziwe, chociażby ze 

względu na dość znaczną różnicę w ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków.   

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady i zadał pytanie, jakie są plany związane                     

z polanowicką oczyszczalnią ścieków. W odpowiedzi Pan Artur Witek stwierdził, że ww. 

obiekt zostanie wyłączony z użytkowania, a ścieki włącznie z nowymi użytkownikami 

przepompowywane będą do Byczyny.  

   Następnie Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową przerwę. Po przerwie 

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrywania kolejno po sobie następujących 

projektów uchwał.              

 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk                   

nr 138 ). 

  

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek zadał pytanie, przy jakiej ulicy znajdują się 

omawiane działki. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że tak w sumie to nie 

mają żadnej ulicy, ponieważ są to działki rolne położone w polach. Następnie 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych ( druk nr 138 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie                    

( 14 głosów  „ za” ). 

 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany 

Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 139 ). 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

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

omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu 

Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 139 ), został podjęty przez Radnych 

jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ). 

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                       

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania 

( druk nr 140 ). 

 

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 uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                          

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania ( druk nr 140 ), został 

podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 8 głosów  „ za” , 1 głos                        

„ wstrzymujący się ” , 5 głosów „ przeciw” ). 
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d) Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym momencie 

przystępujemy do bloku tematycznego projektów uchwał zmierzających do 

uchwalenia budżetu gminy na 2016r.   

 

Przewodniczący Rady odczytał autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 

2016r. ( druk nr 141 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przybliżenie tematyki 

zawartej w autopoprawkach do projektu budżetu gminy na 2016r. I tak, Skarbnik Gminy 

na wstępie stwierdziła, że omówi obie autopoprawki jako całość. Skarbnik Gminy                      

w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła przedmiotowe autopoprawki.     

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianych 

autopoprawek. 

 Na wstępie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy w 2016r hala przy byczyńskim 

gimnazjum będzie oddana do użytku. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

pomimo wystąpienia prac dodatkowych, na początku 2016r.omawiana hala zostanie 

oddana do użytku.  

Z kolei Radny –Marcin Altman zadał pytanie, czy dalszy remont murów obronnych jest 

ciągiem rozpoczętego remontu, a może jest wynikiem zaniedbań w tym zakresie.                     

W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest to dalszy ciąg wcześniej rozpoczętego 

remontu.  

Następnie Radna –Iwona Sobania zadała pytanie, jaki był koszt wykonania dok. 

projektowej boiska przy PSP w Byczynie. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że 

19.341,00 zł.  

Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie skierowane do Radcy Prawnego Pana Pawła 

Płazy, czy omawiane autopoprawki są projektami uchwał i czy wymagają formy 

głosowania. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że nie są to projekty uchwał, nie 

wymagają formy głosowania, ponieważ są to części składowe planowanego budżetu 

gminy na 2016r. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował aby przejść do procedury 

uchwalenia budżetu gminy na 2016r., ale wcześniej poprosił Skarbnika Gminy                            

o odczytanie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie planowanego 

budżetu gminy i WPF-u na 2016r. W następstwie Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 

463 RIO w Opolu. Z treści przedmiotowej uchwały wynikało w sposób jednoznaczny, że 

RIO w Opolu pozytywnie opiniuje przedłożony projekt budżetu gminy na 2016r. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie opinii RIO w Opolu w sprawie WPF-

u i czego dot. uwagi w zakresie WPF-u. Skarbnik Gminy stwierdziła, że przedmiotowy 

WPF został zaopiniowany pozytywnie z uwagami. Głównie  uwagi dot. niewykonywania 

zaplanowanych dochodów, a w szczególności ze sprzedaży mienia komunalnego. 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że wszelkie formalności wymagalne                         

w zakresie uchwalenia budżetu zostały już spełnione i zaprosił zebranych do zadawania 

pytań w powyższej sprawie. Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że omawiany budżet jest 

budżetem bardzo trudnym, nie mającym pokrycia w zaplanowanych wydatkach. Obecny 

budżet jest już na krawędzi ryzyka w zakresie zaciągania jakichkolwiek kredytów. 

W związku z powyższymi faktami Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że będzie głosować 

przeciwko zaproponowanemu budżetowi. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

jest świadomy niedoszacowania budżetu, ale na bieżąco trwają poszukiwania wszelkiego 

rodzaju oszczędności i realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno - 

prywatnego. Przedmiotowe rozwiązania w sposób znaczny przyczynią się do poprawy 

kondycji finansowej budżetu. W odpowiedzi Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że jak 

sięga pamięcią, to gmina jeszcze nigdy nie miała tak złych wskaźników. Następnie 

Przewodniczący Rady stwierdził, że kilka lat wstecz funkcjonowały inne wskaźniki i były 
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bardziej korzystne dla wszystkich gmin, a w chwili obecnej są bardziej rygorystyczne.                    

Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że jedyną szansą dla takich gmin jak nasza jest 

ucieczka w wszelkiego rodzaju dofinansowania zewnętrzne.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o podanie procentowego 

zadłużenia gminy. W odpowiedzi Skarbnik Gminy stwierdziła, że po uwzględnieniu kwoty 

obsługi długu będzie to na poziomie ok.50%. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że 

jego osobie również nie podoba się omawiany budżet, ale mimo wszystko głosować 

będzie „  za ”. Następnie Radny – Jerzy Pluta nawiązując do wypowiedzi poprzedniczki tj. 

Radnej – Iwony Sobania stwierdził, że obecna rada spłaca kredyty zaciągnięte przez 

poprzednią radę. Kontynuując wypowiedz Radny – Jerzy Pluta bardzo krytycznie 

wypowiedział się na temat pracy byczyńskiej pomocy społecznej. Mianowicie, są liczne 

skargi na ich bieżącą działalność. W dodatku kwota w budżecie 80 tys.zł. jest dość 

pokaźną kwotą na zapewnienie usług opiekuńczych i w tej dziedzinie należy szukać 

wszelkiego rodzaju oszczędności.  

Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że nie zgadza się z zarzutami 

niegospodarności za poprzedniej kadencji. Mianowicie, inwestycje były realizowane i 

dzięki temu został pomnożony majątek gminy, ale zdarzały się również nie trafione 

inwestycje, np. w postaci byczyńskiego rynku. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, 

że jako radny poprzedniej kadencji czuje się współodpowiedzialny za zaciągnięte 

zobowiązania i przeprowadzone inwestycje.   

Następnie Radny – Marcin Altman zadał pytanie, na jaki cel został przeznaczony kredyt   

w wys. 2.150.000,00 zł. W odpowiedzi Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w większości 

na projekty i bieżące pokrycie niedoborów budżetowych. 

Z kolei Radny –Marcin Altman stwierdził, że mimo wszystko omawiane środki zostały                              

w większości przeznaczone na projekty i ewentualne dofinansowanie planowanych 

inwestycji, to chyba nie jest tak źle, jak to niektórzy wróżą na tej sali.  

Następnie  Radny – Michał Półtorak przyznał, że pozytywnym objawem jest 

przygotowywanie wszelkiego rodzaju strategii i dok. technicznych pod wszelkiego rodzaju 

dofinansowania i być może powyższe działania zaowocują trafnymi inwestycjami.  

Z kolei Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że mimo wszystko brakuje priorytetów                    

w zakresie planowanych inwestycji. Wykonywane inwestycje są chaotyczne, bez 

głębszego zastanowienia i bez uprzedniej prognozy. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 

stwierdził, ze całkowicie nie zgadza się z wypowiedzią poprzedniczki, ponieważ wszystkie 

inwestycje poprzedzone są głębszą analizą i zapotrzebowaniem społecznym. Kontynuując 

wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że realizowane będą tylko projekty mające dość 

pokaźne dofinansowanie z zewnątrz i być może z tego powodu wygląda to dość 

chaotycznie. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że rok 2016 będzie bardzo 

przełomowym rokiem w zakresie  pozyskiwania środków zewnętrznych. Mianowicie, kto 

się nie przygotował w powyższym zakresie tj. poprzez przygotowanie stosownych dok. 

technicznych, nie może liczyć na ww. środki.  

Z kolei Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że niestety g.Byczyna przespała nabór 

ogłoszony przez ARiMR w zakresie wsparcia inwestycji przetwarzania produktów rolnych   

i obrotu nimi i ich rozwoju. Z uczestnictwa w  powyższym programie na pewno mógł by 

zyskać polanowicki BiP. Z kolei Burmistrz Byczyny odpowiedział, że dopóki nie będzie 

skończony polanowicki BIP, to nie ma mowy o uczestnictwie w jakimkolwiek programie. 

Polanowicki BIP nie został ukończony, ponieważ nie przewidziano w odpowiednim czasie 

budowy oczyszczalni ścieków na potrzeby ww. inkubatora. Nie zaplanowanie ww. 

oczyszczalni skutkuje nieosiąganiem zaplanowanych wskaźników na omawianym 

obiekcie.  
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Następnie Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, dlaczego dopiero na dzisiejszym 

posiedzeniu dowiadujemy się o uruchomianych programach nader ważnych dla naszej 

gminy, a nie z odpowiednim wyprzedzeniem.                                                                                      

 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok ( druk nr 143) z uwzględnieniem autopoprawek 

Burmistrza Byczyny , został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów 

pozytywnie   ( 13 głosów  „ za”, 1 głos „ przeciw”  ). 

 

Po odbytym głosowaniu Burmistrz Byczyny podziękował zebranym za okazane zaufanie                      

i przegłosowanie tak trudnego budżetu gminy na 2016r.  

 

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024 ( druk nr 144 ) wraz             

z autopoprawką Burmistrza Byczyny.  

 

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 Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024 ( druk nr 144 ) wraz z autopoprawką 

Burmistrza Byczyny, został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie  

( 13 głosów  „ za”, 1 głos „ przeciw” ). 

 

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat 

do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków ( druk nr 145 ).  

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że utrzymanie stawek 

wody i kanału na tym samym poziomie możliwe było dzięki przekształceniu ZGK Sp.z.o.o. 

w Hydrokom.  

Z kolei Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że uruchomienie przedmiotowej dopłaty jest 

populistyczne i osobiście jest przeciwna, ponieważ preferowani będą jedynie mieszkańcy 

miasta podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Następnie Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że mimo wszystko omawiana dopłata 

winna być uruchomiona, chociażby ze względu na to, że osoby podłączone do sieci muszą 

za powyższą usługę płacić, a osoby posiadające szamba niekoniecznie.  

Kontynuując wypowiedź Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że lepiej podnosić 

przedmiotowe stawki systematycznie po woli, niż jednorazowo w większej kwocie. Z kolei 

Radny –Michał Półtorak stwierdził, że należy ww. dopłatę uruchomić, ale należałoby po 

woli myśleć o zmniejszeniu przedmiotowej dopłaty. 

 Następnie Radny –Marcin Altman stwierdził, że jest przeciwny uruchomieniu omawianej 

dopłaty, ponieważ wcześniej czy później przedmiotowe stawki pójdą w górę i to dość 

drastycznie.  

Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w powyższej sprawie winne toczyć się rozmowy 

z Panem Prezesem Hydrokomu w sprawie ewentualnego obniżenia cen w powyższej 

sprawie.  

Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że wszelkie remonty na sieciach tak, czy 

owak będą generować koszty i ceny świadczonych usług w końcu będą wyższe.  

Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że osobiście ma również wiele pytań                                 

w powyższym zakresie, ale powstrzyma się z nimi do momentu przyrzeczonego spotkania 

przez Pana Artura Witka – Prezesa Hydrokomu w powyższej sprawie w I kwartale 2016r.  
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Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków     

( druk nr 145 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 7 

głosów  „ za” , 3 głosy „ wstrzymujące się”, 4 głosy „ przeciw ”). 

 

i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016 ( druk nr 146).  

 

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 uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów 

Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016 ( druk nr 146), został podjęty przez 

Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 13 głosów  „ za” , 1 głos                                      

„ wstrzymujący się” ). 

 

j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Byczyna na lata 

2016 – 2019 ( druk nr 147 ). 

 

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 uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Byczyna na rok 2016 – 2019 ( druk nr 

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

 

k) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad                  

i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych                      

i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna ( druk nr 

148 ). 

 

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 ustalenia zasad i kryteriów 

rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Byczyna ( druk nr 148 ), został podjęty przez 

Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów  „ za” ). 

 

l) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały              

( druk nr 149).  

 

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 uchwały ( druk nr 

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

 

Ad.6  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  
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 Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie dot. 

obniżenia studzienek na ul.Herbiniusa Burmistrz Byczyny odpowiedział, że na początku 

przyszłego roku powyższe zalecenie będzie wykonane.  

 Na interpelację Radnego – Leszka Śnieżka dot. cen wywozu nieczystości płynnych 

z terenu gminy Burmistrz Byczyny odpowiedział, że stawki w 2016r.będą na poziomie cen 

z 2015r.  

 Na interpelację Radnej – Iwony Sobani dot. wykonania dok. projektowej drogi we 

wsi Nasale Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że nie zostawała wykonana ze względu na 

trwający nadal proces rozgraniczający omawianego terenu, który niestety jest dość 

długim procesem. W kwestii rozpropagowania polanowickiego BIP-u Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że cały czas powyższy proces jest przeprowadzany, chociażby w postaci 

rozmów z gminami, które taki inkubator już uruchomiły.   

 Na interpelację Radnego – Bartłomieja Adlera Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 

sprawa budowy chodnika we wsi Roszkowice lobbowana jest na bieżąco, 

najprawdopodobniej realnym terminem jego realizacji będzie rok 2017.  

 Z kolei na zapytanie Radnego – Grzegorza Bednarka w kwestii nie udzielania 

odpowiedzi na składane podania tut. urzędzie Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 

wyjaśni tą sprawę. Ponadto, po nowym roku w tut. urzędzie wdrożony będzie system 

zarządzania jakością świadczonych usług.  

 Na interpelację Radnego –Jerzego Pluta dot. remontu chodnika tuż obok sklepu 

Żabka Burmistrz Byczyny stwierdził, że w powyższej sprawie będzie monitować                            

u Marszałka Województwa Opolskiego, a plac obok tablicy pamiątkowej będzie również 

wyremontowany  

  W kwestii wykonania barierek ochronnych we wsi Kochłowice Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że w powyższej sprawie wystosuje pismo do Zarządu Dróg Powiatowych                  

w Kluczborku.  

 Na interpelację Radnej - Jadwigi Gierczyk dot. utrzymania czystości na                              

byczyńskich przystankach Burmistrz Byczyny odpowiedział, że powyższa sprawa jest dość 

skomplikowana, ale w najbliższym czasie będzie załatwiona. 

   

Ad.7. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Na wstępie głos zabrał Pan Pana Edward Rożniatowski – Przewodniczący 

Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych i złożył wszystkim obecnym na 

sali wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym 2016r.  

 Z kolei Radna – Jadwiga Gierczyk po raz kolejny poruszyła problematykę palenia 

śmieci w picach co. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższa tematyka 

jest mu osobiście znana i w najbliższym czasie uruchomione będą patrole mieszane, 

celem wyegzekwowania omawianego zakazu. 

 Następnie Radny – Krzysztof Chojak zasygnalizował problematykę należytego 

zabezpieczenia opuszczonych obiektów budowlanych na terenie miasta. W odpowiedzi 

Burmistrz Byczyny stwierdził, że w powyższym zakresie będą podjęte odpowiednie kroki.  

 Z kolei Radny – Marcin Altman zadał pytanie, kto z ramienia urzędu steruje                         

e-semesowym systemem powiadamiania. Powodem przedmiotowego zapytania jest fakt 

otrzymywania tylko powiadomienia o terminie zwołanej sesji. W odpowiedzi Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że wyjaśni powyższe zagadnienie.    
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Ad.8. Komunikaty. 

       

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i złożył wszystkim zebranym wszystkiego 

najlepszego w nadchodzącym 2016r. Na koniec Przewodniczący Rady poprosił wszystkich 

o pozostanie na sali po zakończonej sesji, celem złożenia życzeń.    

 

Ad.9.  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej 

                                                                                   w Byczynie 

 

                                                                                  Adam Radom 
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