Protokół Nr XXII/16
z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 24.02.2016r.
( godz. 15 00 – 17 10 ).
Ad.1. Otwarcie sesji
Otwarcia XXII 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 Rafała
Pniewskiego – Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku, Pana Mariusza
Tajtena – rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, Pana
Arkadiusza Zimocha – przedstawiciela posterunku policji w Byczynie, Pana Edwarda
Rożniatowskiego – Przewodniczącego Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji
Społecznych, Radną Rady Powiatu - Panią Wiolettę Kardas, sołtysów, Radnego Rady
Powiatu – Pana Kazimierza Morawca, 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. Burmistrz Byczyny zaproponował
uzupełnienie porządku obrad o dwa dodatkowe projekty uchwał tj. na druku nr 162
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy oraz na druku nr 163 w sprawie powołania
Skarbnika Gminy ( druk nr 163 ). Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny
zakomunikował zebranym, że powodem niniejszej zmiany na stanowisku Skarbnika
Gminy jest planowane odejście Pani Wiesławy Różewskiej na emeryturę. Następnie
Burmistrz Byczyny stwierdził, że przedmiotowe odwołanie następuje na wniosek
zainteresowanej tj. obecnego Skarbnika Gminy. W odpowiedzi Skarbnik Gminy – Pani
Wiesława Różewska potwierdziła wcześniejsze stwierdzenia Burmistrza Byczyny tj. że
odwołanie z obecnego stanowiska następuje z jej inicjatywy. Następnie Burmistrz
Byczyny zakomunikował zebranym, że Pani Wiesława Różewska będzie nadal pracować
w tut. urzędzie na stanowisku głównego planisty w Wydziale Inwestycji. Na stanowisko
Skarbnika Gminy, Burmistrz zaproponował Panią Katarzynę Wilczyńska, dotychczasową
zastępcę Skarbnika. Następnie Pani Katarzyna Wilczyńska wyraziła zgodę na objęcie
omawianego stanowiska. Z kolei Radna Iwona Sobania zaapelowała do zebranych
o przesunięcie czasowe w powyższym zakresie. Mianowice, powyższa kwestia jest dość
ważną sprawą wymagająca głębszego zastanowienia i chwila namysłu była by nader
wskazana. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania uzupełnienia
porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 162 w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy. Nowy projekt uchwały
na druku nr 162 w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy został przyjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 12 głosów
„ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”, 1 głos „ przeciw ”). Kontynuując
Przewodniczący Rady przystąpił
do przegłosowania uzupełnienia porządku obrad
o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 163 w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Nowy projekt uchwały na druku nr 163 w sprawie powołania Skarbnika Gminy został
przyjęty przez Radnych zwykła większością głosów (12 głosów „ za ”, 1 głos „
wstrzymujący się ”, 1 głos „ przeciw ”). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił
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do przegłosowania nowego porządku obrad z wcześniej przyjętymi zmianami. Nowy
porządek obrad został przyjęty przez Radnych zwykłą większością głosów (12 głosów
„ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”, 1 głos „ przeciw ”)).
Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji
Interpelacje i zapytania radnych.
Wystąpienie przedstawiciela Komendanta Powiatowej Policji w Kluczborku
w sprawie wdrożenia przez Policję „ Mapy zagrożeń ”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych ( druk nr 156 ),
b) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 157 ),
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 158 ),
d) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
w wyborach uzupełniających ( druk nr 159 ),
e) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ),
f) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 161 ).
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji
Interpelacje i zapytania radnych.
Wystąpienie przedstawiciela Komendanta Powiatowej Policji w Kluczborku
w sprawie wdrożenia przez Policję „ Mapy zagrożeń ”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych ( druk nr 156 ),
b) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 157 ),
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 158 ),
d) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
w wyborach uzupełniających ( druk nr 159 ),
e) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ),
f) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 161 ),
g) odwołania Skarbnika Gminy ( druk nr 162 ),
h) powołania Skarbnika Gminy ( druk nr 163 ).
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 XXI sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu bez uprzedniego
czytania. Protokół z XXI sesji został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów
„ za” ).
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zakomunikował zebranych, że
nadal podtrzymuje wniosek w zakresie budowy chodnika we wsi Kochłowice. Następnie
Radny – Władysław Buła rozdał stosowne pisma w ww. zakresie i skierowane do Starosty
Powiatu Kluczborskiego.
Z kolei Radny – Damian Gocejna stwierdził, że tablice informacyjne opisujące
byczyńskie zabytki wymagają odnowy. Następnie Radny – Damian Gocejna stwierdził, że
godziny otwarcia byczyńskiego ośrodka zdrowia pozostawiają wiele do życzenia.
Mianowicie, okoliczni mieszkańcy korzystający z usług ww. ośrodka zmuszeni są
oczekiwać na jego otwarcie na zewnątrz, często w bardzo niekorzystnych warunkach
atmosferycznych. Dodatkowo przyjmujący lekarze bardzo często się spóźniają, lub
w ogóle nie przyjmują. Kontynuując wypowiedź Radny – Damian Gocejna zaapelował do
Burmistrza Byczyny, aby porozmawiał w powyższej sprawie z kierownikiem ww. placówki,
celem wyeliminowania powyższych niedociągnięć. Następnie Radny – Damian Gocejna
poprosił o pilną interwencję w sprawie dewastacji wewnętrznej drogi we wsi Gołkowice.
Mianowice, omawianą drogą poruszają się pojazdy o dość znacznym tonażu z firmy Koch
– Pol Byczyna.
Następnie Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, czy istnieje techniczna
możliwość zamieszczania projektów uchwał na stronie BIP tut. urzędu. Kontynuując
wypowiedź Radny – Michał Półtorak zadał kolejne pytanie, czy istnieje techniczna
możliwość e–mailowego komunikowania się radnych z tut. urzędem i z wyborcami,
oczywiście pod warunkiem uzyskania zgody na powyższe rozwiązanie przez
poszczególnych radnych. Następnie Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, czy został już
opracowany regulamin wydatkowania funduszu obywatelskiego i czy w powyższym
zakresie nie powinna być powołana stosowna komisja. Kontynuując wypowiedź Radny –
Michał Półtorak zasygnalizował pilną potrzebę remontu drogi przebiegającej tuż obok
stacji PKP Byczyna.
Z kolei Radny – Władysław Buła zasygnalizował potrzebę oczyszczenia
przydrożnych rowów przy dwóch drogach gminnych prowadzących z Kochłowic w stronę
grodu.
Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk po raz kolejny ponowiła prośbę dot.
przeprowadzenia deratyzacji na terenie g.Byczyna. Mianowicie, w okolicach ul.Klonowej
i ul.Sadowej jest bardzo dużo szczurów i należałoby coś w tym faktem zrobić.
Z kolei Radny – Leszek Śnieżek zasygnalizował potrzebę wprowadzenia dyżurów
pielęgniarek w byczyńskiej przychodni w wolne soboty. Powyższa interpelacja
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podyktowana jest troską w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców g.Byczyna.
Kontynuując wypowiedź Radny –Leszek Śnieżek ponowił po raz kolejny interpelację
w zakresie doprowadzenia wody i energii elektrycznej na paruszowicki stadion.
Mianowicie, w najbliższym czasie uruchomione będą rozgrywki, ale bez doprowadzenia
omawianych mediów będzie to nader uciążliwe.
Następnie Radny – Damian Gocejna podziękował tut. włodarzom za pomoc
w wymianie pieca c.o. w świetlicy wiejskiej we wsi Jaśkowice.
Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek również podziękował tut. włodarzom za
uruchomienie – oddanie do użytku nowego przystanku autobusowego na ul.Dworcowej
tuż obok nowego przedszkola prowadzonego przez Perunicę.
Następnie Przewodniczący Rady zasugerował przeniesienie banneru reklamowego
w m.Byczyna z ul. Poznańskiej od strony Kępna. Mianowicie, powyższy baner usytuowany
jest w na terenie prywatnym i za bardzo nie jest widoczny. W związku z powyższym,
omawiany baner należałoby przenieść w bardziej widoczne miejsce.
Ad.6.
Wystąpienie
przedstawiciela
Komendanta
Powiatowej
w Kluczborku w sprawie wdrożenia przez Policję „Mapy zagrożeń”.

Policji

Na wstępie Pan Rafał Pniewski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku
w sposób zwięzły przedstawił główne założenia dot. wdrożenia przez Policję „Mapy
zagrożeń”. I tak, ww. program został stworzony w Komendzie Głównej Policji
w Warszawie i w następstwie wcielany jest w życie na poszczególnych szczeblach
operacyjnych. Ideą wdrożenia przez Policję „Mapy zagrożeń” jest uwzględnienie
wszelkiego rodzaju przestępczości, zarówno kryminalnej jak i drogowej. Powyższa mapa
zawierać będzie również prognozy w danym zakresie, widziane oczyma lokalnej
społeczności. Następnie Pan Rafał Pniewski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
w Kluczborku poprosił o wypełnienie rozdanych ankiet w powyższym zakresie celem
wskazania potencjalnej przestępczości, jak również podjęcia działań prewencyjnych. Na
tym Pan Rafał Pniewski zakończył wystąpienie i zaprosił zebranych do zadawania pytań
w powyższym temacie. Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy stworzenie
omawianej mapy zagrożeń skutkować będzie zwiększeniem ilości środków na
przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała
kolejne zapytanie, czy wcześniej rozdane ankiety można powielić i rozdać lokalnej
społeczności, celem wykazania ewentualnych zagrożeń. W odpowiedzi Pan Rafał Pniewski
stwierdził, że stworzenie omawianej mapy zagrożeń skutkować będzie większą ilością
patroli w danym miejscu. Na kolejne zapytanie Pan Rafał Pniewski odpowiedział, że jak
najbardziej można te ankiety powielić i rozdać lokalnej społeczności, a następnie
dostarczyć danemu dzielnicowemu lub ewentualnie przesłać na adres Komendy
Powiatowej Policji w Kluczborku. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy
stworzenie omawianej mapy nie spowoduje powstania tzw. straszaka turystycznego.
Mianowice, w ślad za powstaniem niniejszej mapy, winne być wskazane działania
prewencyjne w powyższym zakresie. W odpowiedzi Pan Rafał Pniewski stwierdził, że
tworzenie omawianej mapy zagrożeń ma przeciwdziałać powstawaniu tych zagrożeń,
poprzez wyczulenie odpowiednich organów państwowych ustawowo stworzonych do ich
zapobiegania. Następnie Radny – Władysław Buła zadał pytanie, czy wydzielony szeroki
pas na drodze powiatowej przebiegającej przez wieś Kochłowice spełnia wymogi ciągu
pieszo - jezdnego. W odpowiedzi Pan Rafał Pniewski stwierdził, że sprawa budowy,
ewentualnie przebudowy danego odcina chodnika nie leży w gestii policji. Z kolei Radny –
Janusz Pustkowski zadał pytanie, czy lokalna społeczność będzie miała wpływ na
lokalizację fotoradarów. W odpowiedzi Pan Rafał Pniewski stwierdził, że lokalizacja
fotoradarów jest w gestii ITD, a nie policji. Na koniec Przewodniczący Rady podziękował
Panu Rafałowi Pniewskiemu za zreferowanie omawianego tematu i wyraził przekonanie,
że dzisiejsze spotkanie nie będzie ostatnim w tak ważnym temacie. Następnie
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Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący Rady
wznowił obrady i przystąpił do rozpatrywania kolejnego pkt. obrad.
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr
156 ).
Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu
uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi
Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych ( druk nr 156 ), został podjęty
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 157 ).
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 zatwierdzenia planu pracy
Rady Miejskiej na 2016r. ( druk nr 157 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie
( 14 głosów „ za” ).
c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 158 ).
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 zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rady na 2016r. ( druk nr 158 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14
głosów „ za” ).
d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu
do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników w wyborach
uzupełniających ( druk nr 159 ).
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie trzech radnych do pracy w ww.
zespole. W odpowiedzi zaproponowano poprzedni skład osobowy omawianej komisji.
I tak, Radny – Damian Gocejna, Radny - Grzegorz Bednarek, Radny – Janusz Pustkowski
wyrazili zgodę na prace w omawianej komisji. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił
do głosowania omawianego projektu uchwały z wcześniej zaproponowanym składem
osobowym. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii
o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających ( druk nr 159 ), został podjęty
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ) .
Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane
zmiany w budżecie gminy. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji
w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Następnie
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Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 160 ), został podjęty
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ( druk nr 161 ).
Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu
uchwały. Na wstępie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że podjęcie
przedmiotowej uchwały podyktowane jest potrzeba uruchomienia PSZOK –u
w Polanowicach na bazie CISPOL-u. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że nie rozumie
zapisu dot. odbioru odpadów budowlano – rozbiórkowych w ilości do 2 ton, a co
z pozostałą ilością. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak stanowią przepisy prawa
w powyższym zakresie. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że na PSZOK winne
trafiać odpady niebezpieczne takie jak baterie, leki itp. Kontynuując wypowiedź Radny –
Jerzy Pluta zadał pytanie, a co zrobić ze zużytymi oponami ciągnikowymi. W odpowiedzi
Burmistrz Byczyny stwierdził, że należy je dostarczyć do punku zakupu nowych opon.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowania omawianego projektu
uchwały. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że nie widzi problemu w szerokim
wachlarzu odbieranych odpadów w PSZOK-u, ponieważ nie zamykamy furtki
w powyższym zakresie. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że tematyka
odbioru starych opon rolniczych jest bardzo ważną tematyką, chociażby ze względu na
fakt, że jesteśmy gminą typowo rolniczą. Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził, że
omawiana uchwała musi być w tej formie, ponieważ tak stanowią przepisy prawa w tym
zakresie. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania omawianej
uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia
2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 161 ), został podjęty przez Radnych
jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
Skarbnika Gminy ( druk nr 162 ).

odwołania

Na wstępie Burmistrz Byczyny stwierdził, że w dniu dzisiejszym obecna Pani Skarbnik
Gminy złożyła podanie w sprawie rezygnacji z obecnie zajmowanego stanowiska, że
względu na planowane odejście na emeryturę. Z kolei obecna Z -ca Skarbnika wyraziła
wolę objęcia stanowiska Skarbnika Gminy, powyższe rozwiązanie jest jak najbardziej na
miejscu i nie wymaga dalszych wyjaśnień. Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła,
że jest bardzo zdziwiona powyższym faktem i poprosiła o odroczenie rozpatrywania
omawianego projektu uchwały. Mianowicie, ma poważne obawy, że w przyszłości mogą
paść stwierdzenia, że jest tak źle, ponieważ poprzedni Skarbnik zrobił, bądź nie zrobił
czegoś tam. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że obecny moment jest bardzo dobry,
chociażby ze względu na możliwość przyuczenia nowego Skarbnika pod nadzorem
starego Skarbnika do tej funkcji, który nawiasem mówiąc, za dwa lata odejdzie na
emeryturę. Następnie Burmistrz Byczyny dodał, że obecna Pani Skarbnik nadal będzie
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pracować jako planista w tut. urzędzie i w każdej chwili pomoże i doradzi nowej Pani
Skarbnik. Następnie Radny –Damian Gocejna stwierdził, że nie do końca zgadza się
z wypowiedzią poprzedniczki w zakresie funkcjonowania finansów gminnych. Mianowicie,
wiele rzeczy zostało nie dopełnionych i z należytą starannością załatwionych i o tym
winniśmy rozmawiać, a nie zamiatać pod dywan. Z kolei Radna Iwona Sobania
stwierdziła, że jak najbardziej jest za wyjaśnianiem wszelkich niedociągnięć i winni
zaniedbań powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Następnie Burmistrz Byczyny
stwierdził, że w sprawach wątpliwych toczą się stosowne postępowania prokuratorskie.
O wynikach ww. postępowań wszyscy radni zostaną powiadomieni w stosownym czasie.
Z kolei Radny – Jerzy Pluta wyraził zdziwienie, że skoro obecna Pani Skarbnik chce odejść
na emeryturę i w okresie przejściowym pragnie zostać planistą, to po co te zbędne
wywody. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu
uchwały. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy ( druk nr 162 ), został
podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie ( 11 głosów „ za” ,
2 głosy „ wstrzymujące się ”, 1 głos „ przeciw”).
h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Gminy ( druk nr 163 ).
Na wstępie Burmistrz Byczyny dokonał prezentacji Pani Katarzyny Wilczyńskiej jako
kandydatki na stanowisko Skarbnika Gminy. Pani Katarzyna Wilczyńska od ponad 10 lat
jest Z-cą Skarbnika i bardzo dobrze zna zagadnienia związane z budżetem gminy.
Ponadto posiada stosowne wykształcenie – kierunkowe w tym zakresie, jest osobą
sumienną i kompetentną w tym zakresie. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie
skierowane do Pani Katarzyny Wilczyńskiej, czy wyraża zgodę na kandydowanie na
stanowisko Skarbnika Gminy. W odpowiedzi Pani Katarzyna Wilczyńska odpowiedziała, że
tak. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu
uchwały. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy ( druk nr 163 ), został
podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów pozytywnie ( 11 głosów „ za ” ,
2 głosy „ przeciw ” ).
Po odbytym głosowaniu Burmistrz Byczyny podziękował Pani Wiesławie Różewskiej za
szesnaście lat pracy na stanowisku Skarbnika Gminy i w imieniu wszystkich zebranych
wręczył wiązankę kwiatów. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny pogratulował Pani
Katarzynie Wilczyńskiej wyboru na stanowisko Skarbnika Gminy i wręczył również
wiązankę kwiatów z tej okazji.
Ad.8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że nie udzieli odpowiedzi na
zapytanie Radnemu – Władysławowi Bule, ponieważ jego pismo należy traktować jako
intencyjne, na które odpowie Starosta Kluczborski.
Na zapytanie dot. odnowy tablic informacyjnych opisujących byczyńskie zabytki
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że oczywiście będą odnowione, a jak się uda pozyskać
środki zewnętrzne, to będą zamontowane nowe. Odnośnie godzin otwarcia i pracy
w wolne soboty ośrodka zdrowia w Byczynie Burmistrz Byczyny stwierdził, że powyższą
sprawę przekaże Sekretarzowi Gminy celem wyjaśnienia. Z kolei Radny – Damian
Gocejna dopowiedział, że do niedawna w wolne soboty zawsze był dwugodzinny dyżur
pielęgniarek w omawianej placówce. Odnośnie niszczenia drogi we wsi Gołkowice
Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w powyższej sprawie będzie stosowna interwencja ze
strony tut. urzędu.
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Na zapytanie Radnego –Michała Półtoraka w sprawie ewentualnego zamieszczania
projektów uchwał na stronie internetowej Burmistrz Byczyny odpowiedział, że
w powyższej kwestii poczynione będą rozmowy z nowym informatykiem na temat
możliwości technicznych w powyższym temacie. Odnośnie porozumiewania się radnych
drogą e-mailową między sobą i z tut. urzędem będzie możliwe po uzyskaniu odpowiedniej
zgody poszczególnych radnych. W kwestii funduszu obywatelskiego Burmistrz Byczyny
odpowiedział, że w powyższej sprawie uruchomiona będzie odpowiednia aplikacja
internetowa, celem wypełniania stosownych ankiet w powyższym zakresie. Na zapytanie
dot. remontu drogi tuż obok stacji PKP Byczyna Burmistrz Byczyny odpowiedział, że
w powyższej sprawie prowadzone są na bieżąco rozmowy z firmą POR remontującą
torowiska na terenie g.Byczyna, w sprawie przywrócenia drogi do stanu pierwotnego.
Odnośnie oczyszczenia przydrożnych rowów przy dwóch drogach prowadzących
z Kochłowic w stronę grodu Burmistrz Byczyny stwierdził, że w dniu 30 kwietnia br. na
grodzie odbędzie się duża impreza z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski i do tego
momentu wspomniane drogi na pewno będą uprzątnięte.
Na zapytanie dot. przeprowadzenia deratyzacji Z-ca Burmistrza zakomunikowała
zebranym, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została procedura przetargowa
w powyższym zakresie. Po wyłonieniu Wykonawcy przedmiotowe zadanie zostanie
wykonane.
W kwestii doprowadzenia mediów na paruszowicki stadion Z-ca Burmistrza
zakomunikowała zebranym, że doprowadzenie energii elektrycznej będzie raczej nie
możliwe, chociażby ze względu na brak stosownej dok. technicznej w tym zakresie.
Z kolei, realia finansowe gminy raczej uniemożliwią wykonanie omawianej dok.
technicznej w tym roku. Kontynuując wypowiedź Z –ca Burmistrza stwierdziła, że być
może przy pomocy Hydrokomu uda się jedynie doprowadzić sieć wodociągową.
Z kolei Burmistrz Byczyny odpowiadając na interpelację dot. przeniesienia
banneru reklamowego w m.Byczyna z ul.Poznańskiej stwierdził, że jest jak najbardziej
uzasadniona i w najbliższym czasie powstanie nowa lokalizacja tegoż banneru.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Na wstępie głos zabrała Pani Gabriela Paszek i zadała pytanie, na jakim etapie jest
sprawa byłej głównej księgowej z PSP Roszkowice. Powyższa sprawa dot. udzielenia
rzekomej pożyczki w wys. ponad 300 tys.zł. W odpowiedzi Pan Paweł Płaza – Radca
Prawny zakomunikował zebranym, że w tej sprawie w ostatnim okresie czasu wpłynęło
zapytanie z Sądu Okręgowego w Opolu. Przedmiotowe zapytanie dot. ilości środków
wpłaconych przez byłą główną księgową z PSP Roszkowice od daty wydania wyroku do
dnia dzisiejszego. Najprawdopodobniej Sąd Okręgowy w Opolu dokona wszczęcia
postępowania w powyższym zakresie, włącznie z odwieszeniem kary pozbawienia
wolności. W następstwie będziemy oczekiwać na uprawomocnienie się wyroku, celem
wszczęcia postępowania komorniczego egzekucyjnego wobec omawianej osoby. Z kolei
Pani Gabriela Paszek zadała pytanie, jaka kwota z zasądzonej kwoty została do tej pory
spłacona. Pan Paweł Płaza odpowiedział, że dokładnie nie pamięta, ale na pewno mniej
niż 10% tj. ok. 10 – 15 tys.zł. Z kolei Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie jednej
kwestii tj. co się stanie z należną kwotą wobec gminy, w przypadku odwieszenia kary
pozbawienia wolności wobec omawianej osoby. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził,
że w przypadku odwieszenia kary, należna kwota wobec gminy nie ulega przepadkowi,
nadal pozostanie wymagalnym zobowiązaniem.
Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Comporek i zadał pytanie, czy obecni włodarze
zdają sobie sprawę z kończącego się terminu przejęcia eksponatów muzealnych
pochodzących z terenu g.Byczyna. Mianowicie, w przypadku nie stworzenia warunków

8

ekspozycyjnych dla omawianych eksponatów muzealnych, to w 2017r. pomimo
przychylności Pani dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej ww. eksponaty przejdą na
własność WKZ w Opolu. Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie,
jakie są poczynania tut. włodarzy w zakresie ochrony zabytkowego pałacu we wsi
Miechowa. Mianowicie powyższy obiekt chyli się ku upadkowi i bez ingerencji z zewnątrz
podzieli los podobnych obiektów. Na ten przykład, g.Lasowice ma trzy podobne obiekty,
które nie mają również właścicieli, ale wszystkie są w odpowiedni sposób zabezpieczone.
Następnie Pan Zdzisław Comporek powrócił do sprawy remontu schodów od strony
wschodniej do tut. urzędu. Mianowicie, w myśl zawartej umowy, remont schodów
skalkulowany był na poziomie 12 tys.zł., ale ostatecznie odstąpiono od powyższego
rozwiązania i wykonano roboty zastępcze i zadał pytanie: jakie były to roboty?. Następnie
Pan Zdzisław Comporek zadał kolejne pytanie, czy przywrócenie starej nazwy Gołkowice
– Piaski na Daniszów było w jakiś sposób uzgadniane z tut. urzędem. W odpowiedzi na
zapytanie
dot.
wyeksponowania
eksponatów
muzealnych
Burmistrz
Byczyny
zakomunikował zebranym, że ww. eksponaty będą wystawione i na pewno nie przejdą na
rzecz WKZ w Opolu. Najprawdopodobniej omawiana ekspozycja będzie miała miejsce
w budynku byłego ZEC-u po ówczesnym przejęciu. Na zapytanie dot. ochrony
zabytkowego pałacu we wsi Miechowa Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest to obiekt
w posiadaniu prywatnym i możliwości w tym względzie są bardzo ograniczone, ale
oczywiście odpowiednie monity w tym względzie będą czynione. Następnie Z-ca
Burmistrza odpowiedziała, jakie prace zastępcze zostały wykonane w zamian za
odstąpienie od remontu schodów od strony wschodniej do tut. urzędu. Mianowicie,
powyższy zakres został zamieniony na wykonanie dodatkowych bruków obok kościoła
ewangelickiego. W sprawie przywrócenia starego nazewnictwa przysiółka Piaski na
Daniszów Z-ca Burmistrza stwierdziła, że z tut. urzędem nikt powyższego przedsięwzięcia
nie uzgadniał, ale oczywiście powyższa sprawa zostanie wyjaśniona z odpowiednimi
służbami starosty. Następnie Pani Kazimiera Liebert zadała pytanie, czy w tut. urzędzie
jest komórka odpowiedzialna za monitorowanie odstawianych nieczystości. Powodem
przedmiotowego zapytania jest nasilające się zjawisko zaśmiecania przydrożnych rowów.
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że również nie rozumie omawianego
zjawiska, skoro i tak wywóz nieczystości naliczany jest ryczałtowo. Następnie Burmistrz
Byczyny stwierdził, że omawiany zespół kontrolny istnieje, w skład omawianego zespołu
oprócz urzędników tut. urzędu wchodzi zawsze jeden z byczyńskich policjantów, że
względu na możliwość dyscyplinowania. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny
wyraził przekonanie, że utworzenie PSZOK- u w Polanowicach na pewno w jakiś tam
sposób wyeliminuje zaśmiecanie przydrożnych rowów. Następnie głos zabrał Pan
Grzegorz Mazejczyk i zadał pytanie, czy na dzisiejszej sesji zostały przesunięte środki na
tymczasowe utwardzenie ul.Kwiasowskiego. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak.
Z kolei Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że środki w wys. 125 tys. zł zostały na
dzisiejszym posiedzeniu przesunięte i będą przeznaczone na remont ul. Kwiasowsiego,
ul. Brzozowej, jak również na remont dróg w Jakubowiciach, Polanowice - Brzózki i zakup
trzech wiat przystankowych. Z kolei Radny –Marcin Altman zadał pytanie, czy nie warto
by się było zastanowić nad instalacją lekkich zapór drogowych po wschodniej części
rynku. Mianowicie, kierowcy niejednokrotnie nie przestrzegają przepisów w zakresie
zakazu przejazdu po tej części rynku. Kontynuując wypowiedź Radny – Marcin Altman
zdał pytanie, na jakim etapie jest remont ogrodzenia starego cmentarza. Następnie
Radny – Marcin Altman zadał pytanie, czy zmieniona forma zaproponowanych zmian
w budżecie gminy pozwoli przyjmować zmiany zadaniowo.
W odpowiedzi Z-ca
Burmistrza stwierdziła, że lekka zabudowa wschodniej części rynku zostanie jak
najbardziej wykonana. Najprawdopodobniej będzie wykonana z ozdobnych – przenośnych
donic. Odnośnie wykonania ogrodzenia starego cmentarza Z-ca Burmistrza stwardziła, że
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stosowne zlecenia w tym zakresie zostało już wydane i w najbliższym czasie powyższe
zadanie będzie wykonane. Odnośnie budżetu zadaniowego Skarbnik Gminy stwierdziła,
że obecna forma nie jest do końca taka jaką chcieli by radni, ale prace nad powyższym
rozwiązaniem nadal trwają. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak wyraził bardzo duże
zaniepokojenie pracą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Mianowicie,
wszelkie działania podejmowane WKZ w Opolu, zamiast pomagać w ochronie zabytków,
przynoszą wręcz odwrotny skutek. Na koniec Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie,
jaki wpływ na działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mają lokalne samorządy.
Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek zasygnalizował pilną potrzebę uprzątnięcia
przydrożnych rowów przy drodze powiatowej o przebiegu Byczyna – Paruszowice.
Następnie Przewodniczący Rady zaapelował do Burmistrza, aby się zaangażował w prace
Stowarzyszenia budowy trasy S-11. Mianowicie, plany odnośnie budowy trasy S-11
przebiegającej przez teren g.Byczyna praktycznie legły w gruzach, ale będą wykonywane
nowe i żeby się nie okazało, że w przyszłości będą kolidować z naszymi planami
inwestycyjnymi np. w postaci specjalnej strefy ekonomicznej.
Z kolei Radny –Damian Gocejna zasugerował, że przy załatwianiu spraw dot. powiatu
należało by bardziej angażować naszych radnych powiatowych. Powyższe rozwiązanie na
pewno przyśpieszy cały proces legislacyjny.
Następnie Radny – Marcin Altman zasugerował, że w zamian za dofinasowanie zakupu
nowego auta policyjnego, nie można by było wymóc dodatkowych patroli na terenie
g.Byczyna, chociażby ze względu na ostatnie dość liczne włamania. W odpowiedzi
Burmistrz Byczyny stwierdził, że nowe auto policyjne będzie nieoznakowane i na pewno
będzie skuteczniejsze w ściganiu sprawców ostatnich włamań. Odnośnie dodatkowych
patroli na terenie g.Byczyna, to jak najbardziej będą takowe patrole. Następnie Burmistrz
Byczyny stwierdził, że ostatnio wystąpił do Komendanta Powiatowego Policji
w Kluczborku w sprawie zwiększenia ilości funkcjonariuszy na terenie g.Byczyna, ale
z jakim skutkiem, to trudno powiedzieć. Z kolei Przewodniczący Rady i jednocześnie
Sekretarz Powiatu Kluczborskiego stwierdził, że starostwo na bieżąco sprząta przydrożne
rowy przy drogach powiatowych, ale wszystkich niedociągnięć nie jest w stanie
wychwycić.Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że radni powiatowi z terenu
g.Byczyna są bardzo aktywni na wszelkiego rodzaju posiedzeniach Rady Powiatu i na
bieżąco sygnalizują wszelkie rodzaju nie dociągnięcia w powyższym zakresie. Następnie
Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa byłego ZEC-u.
W odpowiedzi Radca Prawny – Pan Paweł Płaza stwierdził, że w chwili obecnej toczy się
komornicze postępowanie egzekucyjne w zakresie wyznaczenia terminu I licytacji
omawianej nieruchomości. Następnie Pan Paweł Płaza stwierdził, że niezależnie od
postepowania komorniczego, wytoczył również postępowanie pierwotnemu nabywcy ww.
nieruchomości tj. firmie „ Piano ” tytułem zasądzenia odsetek w związku z zakupem
omawianej nieruchomości na raty. Ponadto w powyższym przypadku można jeszcze
złożyć tzw. skargę pauliańską. Mianowicie, powyższa skarga polega na próbie
egzekwowania należności płatniczych powstałych na danej nieruchomości, od nowego
nabywcy. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że wg. wcześniejszych zapewnień
omawiany proces miał być znacznie krótszy. W odpowiedzi Radca Prawny stwierdził, że
jeśli podawał jakieś terminy, to były to terminy przypuszczalne na podstawie podobnych
spraw, ale bez konkretnych dat. Następnie Radca Prawny stwierdził, że w powyższym
postepowaniu zaczęły wpływać liczne skargi od pierwotnego nabywcy, co z kolei wpływa
również na opóźnienie omawianego procesu komorniczego. Z kolei Radny – Jerzy Pluta
wyraził bardzo duże zaniepokojenie ruinami zlokalizowanymi przy ul. Okrężnej i zadał
pytanie, czy nie można jakoś temu tematowi zaradzić. Następnie Burmistrz Byczyny
dodał, że wszystkie postępowania komornicze są na bieżąco monitorowane i w sposób
zwyczajowy ponaglane. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny zakomunikował
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zebranym, że niektóre umowy i aneksy na obsługę zawarte w byłym ZGK Sp.z.o.o. miały
dość dziwne zapisy. Mianowicie, do Hydrokomu wpłynęło pismo w sprawie wypłacenia 18
– miesięcznego odszkodowania – tytułem rozwiązania umowy przed terminem. Następnie
Burmistrz Byczyny stwierdził, że podobnych spraw jest dużo więcej, a w konsekwencji
powyższe działania miały przełożenie na ceny wody i kanału. Z kolei Przewodniczący
Rady zaproponował, aby do powyższego tematu i tym podobnych powrócić na odrębnym
posiedzeniu Rady, które zostało zaplanowane w planie pracy rady.
Następnie Radny – Krzysztof Chojak dopytał, czy ma rozumieć, że w byłym ZGK
Sp.z.o.o zawierano bardzo niekorzystne umowy dla gminy , które w konsekwencji
generują konkretne koszty, chociażby w przełożeniu na ceny wody.
Ad.10. Komunikaty.
Na wstępie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że w dn. 26.03.2016r. w sali
nr 9 w godz. 9 00 – 1300 dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Kluczborku
w sprawie składania rocznych rozliczeń droga internetową. Następnie Przewodniczący
Rady zakomunikował zebranym, że Sekretarz Gminy – Pan Maciej Tomaszczyk w dniu
dzisiejszym obchodzi imieniny i w imieniu zebranych złożył życzenia jubilatowi. Z kolei
Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców – Pani Halina Piasta zaprosiła sołtysów
i radnych z osobami towarzyszącymi na Dzień Sołtysa, który odbędzie się w dniu
11.03.2016r., o godz. 18 00 w Ośrodku Kultury.
Ad.11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXII 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 24.02.2016r.
Protokołował: Marek Rychlicki
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