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Protokół Nr XXV/16 

z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 27.04.2016r. 

( godz. 15 00 – 18 00  ). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

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

– Adam Radom, który przywitał Radnych i zaproszonych gości w osobach Pani Wioletty 

Wilk – V-ice Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, Pana Mieczysława 

Zalecińskiego – Naczelnika Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Pana 

Janusza Cholewińskiego – lekarza medycyny z Byczyny, Panią Annę Kubicką – lekarza 

stomatologa z Byczyny. Następnie Przewodniczący Rady przywitał Burmistrza Byczyny – 

Pana Roberta Świerczka, Z- cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę  Zawadzką, 

Skarbnika Gminy – Panią Katarzynę Wilczyńską, Pana Leszka Budza – Kierownika 

posterunku policji w Byczynie, 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 tym momencie na salę obrad przybył  

Pan Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

przywitał Pana Piotra Pośpiecha. 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. W odpowiedzi Sekretarz Gminy                      

w imieniu Burmistrza Byczyny zaproponował zmianę porządku obrad w postaci 

wykreślenia pkt. 7h w zakresie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach 

na ławników w wyborach uzupełniających ( druk nr 187 ), ponieważ omawiana uchwała 

została podjęta na lutowym posiedzeniu Rady, a w miejsce wykreślonego pkt. 7h 

Sekretarz Gminy zaproponował dopisanie pkt. 8 dot. „Przedstawienia przez Burmistrza 

oceny zasobów pomocy społecznej za 2015r. ”. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy 

zaproponował, aby kolejne punkty obrad przenumerować na pkt. 9, 10,11,12 i 13. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zmiany porządku obrad                 

w postaci wykreślenia pkt.7h. Zaproponowana zmiana dot. wykreślenia pkt.7h została 

przez Radnych jednogłośnie przyjęta ( 14 głosów „ za ”). Kontynuując Przewodniczący 

Rady zaproponował dopisanie pkt.8 dot. „Przedstawienia przez Burmistrza oceny zasobów 

pomocy społecznej za 2015r. ” w miejsce wykreślonego pkt.7h i przenumerowanie 

kolejnych punktów obrad. Zaproponowane zmiany zostały przez Radnych jednogłośnie 

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

przegłosowania nowego porządku obrad z wcześniej przyjętymi zmianami. Nowy 

porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie (14 głosów „ za ” ). 

 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Wybór Sekretarza obrad. 

 4.  Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji. 

 5.  Interpelacje i zapytania radnych.  

 6.  Ochrona zdrowia w gminie Byczyna. Stan obecny – szanse i zagrożenia  
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      – prezentacje   

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania  

           ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Byczyna   

           ( druk nr 180 ),  

           b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181),  

           c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182), 

           d) uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183),  

           e)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych  ( druk nr 184 ), 

            f)  zmian w budżecie gminy  ( druk nr 185 ), 

            g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

            ( druk nr 186 ),  

            h) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników   

            w wyborach uzupełniających ( druk nr 187 ),  

      8.   Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania  

            problemów alkoholowych w roku 2015.   

      9.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

     10.  Wolne wnioski i zapytania.  

     11.  Komunikaty. 

     12.  Zakończenie sesji. 

 

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Wybór Sekretarza obrad. 

 4.  Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji. 

 5.  Interpelacje i zapytania radnych.  

 6.  Ochrona zdrowia w gminie Byczyna. Stan obecny – szanse i zagrożenia  

      – prezentacje   

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania  

           ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Byczyna   

           ( druk nr 180 ),  

           b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181),  

           c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182), 

           d) uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183),  

           e)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

           gruntowych  ( druk nr 184 ), 

            f)  zmian w budżecie gminy  ( druk nr 185 ), 

            g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034                               

            ( druk nr 186 ),  

      8.   Przedstawienie przez Burmistrza oceny zasobów pomocy społecznej za 2015r.  

      9.   Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania  

            problemów alkoholowych w roku 2015.   

     10.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

     11.  Wolne wnioski i zapytania.  

     12.  Komunikaty. 

     13.  Zakończenie sesji. 
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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 XXIII i XXIV sesji.  

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji 

bez uprzedniego czytania, ale każdy osobno. Protokół z XXIII sesji został  przyjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). Protokół z XXIV sesji został  przyjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Na wstępie głos zabrał Radny – Grzegorz Bednarek i zadał kilka pytań. Mianowicie, 

pierwsze pytanie brzmiało, w jakim czasie środki na działalność klubu sportowego              

„ Hetman Byczyna” będą przyznane i w jakiej kwocie. Drugie pytanie Radnego – Grzegorz 

Bednarka dot. stopnia zaawansowania prac w zakresie zainstalowania lampy 

oświetleniowej przy sklepie Polo –Market w kierunku ul.Paruszowickiej. Ostatnie trzecie 

pytanie dot. udzielenia informacji w zakresie postępowania komorniczego w sprawie 

sprzedaży byłego budynku ZEC-u w Byczynie przy ul.Zamoyskiego.  

 Następnie głos zabrał Radny –Jacek Kulisiński i zadał pytanie, czy droga biegnąca 

z Biskupic w stronę torów kolejowych będzie w tym roku remontowana.  

 Z kolei Radny – Janusz Pustkowski zasygnalizował pilną potrzebę remontu drogi 

gminnej we wsi Miechowa.  

 Następnie Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, dlaczego droga powiatowa             

o przebiegu Gołkowice – Gola nie ma stosownego  ograniczenia ładowności do 12 ton. 

Mianowicie, powodem przedmiotowego zapytania jest fakt bardzo złego stanu 

technicznego omawianego obiektu. Dodatkowo, omawiana droga po stronie województwa 

wielkopolskiego jest właściwie oznakowana. Ponadto na ww. obiekcie zlokalizowany jest 

most w nie zbyt dobrym stanie technicznym.  

             Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk zakomunikowała zebranym, że ul.Hotelowa 

wymaga natychmiastowego remontu.   

              Z kolei Radny – Karol Grzyb poruszył tematykę utwardzenia ul.Koëlinga. 

Mianowicie, przedmiotowy odcinek drogi ma planowane utwardzenie kamieniem, ale na 

bardzo małej szerokości. W wyniku takich, a nie innych działań przedmiotowa droga 

zostanie rozjeżdżona przez Pana Jagiełłę autami ciężarowymi, który na tym terenie 

prowadzi działalność gospodarczą. Kończąc wypowiedź Radny – Karol Grzyb stwierdził, że 

takie działania doraźne spowodują jedynie zgrzyt pomiędzy Panem Jagiełłą, a okolicznymi 

mieszkańcami omawianego terenu. 

   Następnie Radny –Jerzy Pluta powrócił do starego tematu w zakresie 

oznakowania ulic i stosownej numeracji na terenie g.Byczyna. Mianowicie, powyższe 

rozwiązanie usprawniłoby  dojazd odpowiednim służbom. Ponadto, niektóre rady sołeckie 

na własną rękę próbują rozwiązać powyższy temat. Na koniec Radny – Jerzy Pluta 

stwierdził, że na terenie g.Byczyna nie wszystkie zabytki są należycie oznakowane.    

 Na koniec interpelacji Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie, w jakim czasie droga 

gminna przebiegająca przez Agro –Par we wsi Paruszowice będzie remontowana.               

 

Ad.6.  Ochrona zdrowia w gminie Byczyna. Stan obecny – szanse i zagrożenia  

      – prezentacje.   

 

Na wstępie głos zabrał Sekretarz Gminy i przestawił krótką prezentację w zakresie 

omawianego tematu.  I tak, na wstępie Sekretarz Gminy przywitał zaproszonych gości                  

i podziękował za przybycie. Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że 
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ochrona zdrowia jest zadaniem gminy. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy 

stwierdził, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje swobodny dostęp 

obywateli do ochrony zdrowia. Następnie Sekretarz Gminy zaprezentował podmioty 

wykonywujące  działalność lecznicą na terenie g.Byczyna. I tak, na terenie g.Byczyna jest 

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „ Remedium”, ul.Moniuszki 4. W omawianej 

siedzibie mieści się również indywidulana praktyka stomatologiczna Pana Ireneusza 

Turka, oraz laboratorium analityczne Pani Patrycji Paszek. Kolejnym podmiotem                    

w zakresie ochrony zdrowia na terenie g.Byczyna jest poradnia profilaktyki medycznej 

Pan Wojciecha Zakliki na ul.Dworcowej. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy 

zakomunikował zebranym, że na ul.Moniuszki 4 mieści się również przychodnia rodzinna 

Pani Anny Gulewicz. Następnie Sekretarz Gminy w imieniu Pani Anny Gulewicz poprosił 

Radę o przychylne rozważenie możliwości utwardzenia placu wokół jej siedziby, oraz 

wykonanie podjazdu dla osób nie pełnosprawnych. Kolejnym gabinetem 

stomatologicznym na terenie g.Byczyna jest gabinet stomatologiczny Pani Anny Kubickiej 

mieszczący się w Szkole Podstawowej w Byczynie. Omawiany gabinet świadczy usługi dla 

dzieci szkolnych, ale nie tylko. Następnie Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że 

na ul. Kościelnej mieści się gabinet rehabilitacyjny Pani Małgorzaty Kaniewskiej – Olek. 

Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że Pani Małgorzata 

Kaniewska – Olek zbiera podpisy odnośnie petycji w sprawie zwiększenia kontraktu                

z NFZ w zakresie rehabilitacji. Następnie Sekretarz Gminy oznajmił zebranym, że na 

terenie g.Byczyna działają dwie apteki tj. na ul.Kościelnej Pana mgr Andrzeja 

Tarnowskiego oraz w Rynku Pani Mirosławy Zakliki. Kończąc wypowiedź Sekretarz Gminy 

zakomunikował zebranym, że z ramienia urzędu ochroną zdrowia zajmują się dwie osoby 

tj. jego skromna osoba i Pani Izabela Buła. Następnie Sekretarz Gminy sformułował tezę, 

że g.Byczyna kilkukrotnie ubiegała się o uruchomienie systemu ratownictwa medycznego 

typu „ P „ na terenie g.Byczyna, ale jak na razie bez sukcesu. Mimo wszystko starania              

w tym kierunku nie ustają. Dobrym przykładem niniejszych starań jest ponowienie na 

dzisiejszym posiedzeniu Rady uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej                

w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Powiatu 

Kluczborskiego i gminy Byczyna. Następnie głos zabrał Pan Piotr Pośpiech – Starosta 

Kluczborski i na wstępie dokonał sprostowania zagadnienia dot. uruchomienia systemu 

ratownictwa medycznego typu „ P „ na terenie g.Byczyna. Mianowicie, były Wojewoda 

Opolski pod koniec kadencji dokonał zmiany stacjonowania omawianej karetki pogotowia 

z Byczyny do Namysłowa. Przedmiotowa decyzja została oczywiście bardzo mocno 

oprotestowana, ale w konsekwencji i tak nie przyniosła pożądanego efektu. Kontynuując 

wypowiedź Pan Piotr Pośpiech poprosił o zabranie głosu Pana Mieczysława Zalecińskiego 

– Naczelnika Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Na wstępie Pan 

Mieczysław Zaleciński stwierdził, że wcześniej omawiana karetka pogotowia po prostu się 

mieszkańcom Byczyny należy. Mianowicie, czas dojazdu karetki pogotowia do Byczyny 

jest przekroczony. Wg. przyjętych standardów, czas dojazdu nie powinien przekraczać 14 

minut. Kontynuując wypowiedź Pan Mieczysław Zaleciński stwierdził, że Starostwo 

Powiatowe w Kluczborku wspólnie z g.Byczyna nie domaga się dodatkowej karetki 

pogotowia, ale należnej mając na uwadze plany Wojewody Opolskiego i kryteria                        

w powyższym zakresie. Następnie Pan Mieczysław Zaleciński stwierdził, że bardzo 

pozytywnym akcentem ww. sprawy jest fakt pojawienia się niniejszej karetki pogotowia 

w nowych planach Wojewody Opolskiego w zakresie ochrony zdrowia. Pomimo tych 

optymistycznych wiadomości, g.Byczyna nie może się jej spodziewać wcześniej jak                  

w 2017r. , chociażby ze względu na braki finansowe w powyższym zakresie. Kolejną 

osobą która zabrała głos w ww. tematyce była Pani Wioletta Wilk – V-ice Prezes 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku. I tak, Szpital Powiatowy w Kluczborku 

realizuje usługi dla mieszkańców Powiatu Kluczborku w zakresie : oddziału 
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wewnętrznego, pediatrii, laryngologii, chirurgii ogólnej, ginekologii. Ponadto realizowane 

są usługi ambulatoryjne, poprzez prowadzenie dziesięciu poradni specjalistycznych. 

Kontynuując wypowiedź Pani Wioletta Wilk stwierdziła, że został uruchomiony oddział 

kardiologii inwazyjnej oraz tomografii komputerowej. Ponadto na terenie szpitala 

zlokalizowana jest stacja dializ. Następnie Pani Wioletta Wilk stwierdziła, że wszystkie 

świadczenia wykonywane w  kluczborskim szpitalu wykonywane są w ramach kontraktu 

podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontynuując wypowiedź Pani Wioletta 

Wilk zakomunikowała zebranym, że kluczborska placówka boryka się z brakami 

kadrowymi. Na dzień dzisiejszy jest wakat na pediatrii i  laryngologii. Średnia wieku 

personelu medycznego wynosi 56 lat i jest to oczywiście bardzo niepokojący fakt.  

Następnie Pani Wioletta Wilk zaprosiła do zadawania pytań. Nikt nie zabrał głosu, w 

związku z powyższym w dalszej części głos zabrał Pan Janusz Cholewiński – lekarz i 

współwłaściciel „ Remedium”. Na wstępie Pan Janusz Cholewiński zakomunikował 

zebranym, że w „ Remedium” zarejestrowane są 2892 osoby na 9500 w gminie, co 

stanowi 30% mieszkańców gminy. Od początku roku przyjętych zostało ponad 5000 

osób, więc obłożenie jest dość znaczne. Kontynuując wypowiedź Pan Janusz Cholewiński 

stwierdził, że średnio co drugi miesiąc dana osoba korzysta z usług poradni. Następnie 

Pan Janusz Cholewiński oznajmił zebranym, że w poradni pracuje dwóch lekarzy i cztery 

pielęgniarki. Kontynuując wypowiedź Pan Janusz Cholewiński oznajmił zebranym, że 

zdaje sobie sprawę z niedosytu świadczonych usług, ale przy obecnym stanie kadrowym 

nie jest w stanie przyjąć większej ilości pacjentów, jak również praktykować wizyt 

domowych, które są bardzo czasochłonne. Następnie Pan Janusz Cholewiński stwierdził, 

że bardzo dużym obciążeniem dla jego spółki są wszelkiego rodzaju skierowania na 

badania specjalistyczne. Podczas wykonywania badań specjalistycznych wychodzą 

kuriozalne sytuacje np. przy okazji operacji endoprotezy, niektóre placówki wymagają 

również prześwietlenia płuc. Kontynuując wypowiedź Pan Janusz Cholewiński wspomniał 

również o prowadzonym wcześniej gabinecie rehabilitacyjnym w Remedium. Mianowicie, 

na terenie g.Byczyna nie ma miejsca na dwa gabinety, zważywszy ze gabinet Pani 

Małgorzaty Kaniewskiej – Olek jest dużo lepiej wyposażony. Następnie Pan Janusz 

Cholewiński wspomniał o działalności hospicjum Św. Ojca Pio Ziemi Kluczborskiej. I tak, 

w omawianym hospicjum pracuje 3 lekarzy, 6 pielęgniarek oraz 3 rehabilitantów. W 

2015r. opieką hospicjum zostało objętych 53 osoby, przy dość znacznym przekroczeniu 

zaplanowanego limitu. Następnie Pan Janusz Cholewiński oświadczył zebranym, że 

hospicjum jest dość dobrze wyposażone w sprzęt specjalistyczny, który wypożycza 

odpłatnie osobom potrzebującym na dość preferencyjnych cenach. Kontynuując 

wypowiedz Pan Janusz Cholewiński stwierdził, że poziom kadry hospicjum jest na dość 

wysokim poziomie, ale mimo wszystko również borykają się również z problemami 

kadrowymi. Na koniec Pan Janusz Cholewiński stwierdził, że praca w ww. ośrodku jest 

postrzegana jako posługa, a nie chęci zdobywania korzyści materialnych. Następnie 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Januszowi Cholewińskiemu za omówienie 

przedmiotowej tematyki i zaprosił do zadawania pytań. Jako pierwszy głos zabrał Radny 

– Władysław Buła i zadał pytanie, czy możliwe jest uruchomienie punktu lekarskiego w 

Biskupicach. W odpowiedzi Pan Janusz Cholewiński oznajmił, że powyższe rozwiązanie 

nie jest uzasadnione ekonomicznie, po drugie i tak nie miał by czasu na tego typu 

działalność. Kontynuując wypowiedź Pan Janusz Cholewiński zwrócił uwagę na fakt wieku 

lekarzy, większość przekroczyła 56 rok życia, a młodzi nie bardzo garną się do tego 

zawodu. Z kolei Radny – Damian Gocejna zakomunikował zebranym, że są dość liczne 

skargi na działalność „Remedium” w postaci niemiłej obsługi, i nieterminowego 

przyjmowania chorych itp. W odpowiedzi Pan Janusz Cholewiński poprosił o podanie 

konkretnych przykładów powyższych niedociągnięć. Następnie Pan Janusz Cholewiński 

dodał, że mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki np. z powodu wizyt domowych i 
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angażowania się w działalność hospicjum. Z kolei Radny – Damian Gocejna dodał, że 

wyżej omawiane przypadki nie dotyczą Pana Janusza Cholewińskiego. Następnie Radny – 

Leszek Śnieżek zadał pytanie, z jakiego powodu Remedium nie ma dyżurów w soboty, 

chociażby z powodu wykonywania szczepień. W odpowiedzi Pan Janusz Cholewiński 

stwierdził, że na przeszkodzie stoją przepisy prawne w zakresie kodeksu pracy. Następnie 

Radna – Iwona Sobania podziękowała Panu Januszowi Cholewińskiemu, za tak ofiarną 

pracę i służbę na rzecz lokalnej społeczności. Na koniec Radna – Iwona Sobania 

zakomunikowała zebranym, że niektórzy pacjenci z Nasal uważają, że sam Pan Bóg zesłał 

im tak dobrego lekarza. Z kolei Pan Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski przyłączył się 

również do gratulacji skierowanych w stronę Pana Janusza Cholewińskiego i jego zespołu. 

Kontynuując wypowiedź Pan Piotr Pośpiech pogratulował Panu Januszowi Cholewińskiemu 

nominacji do tak zaszczytnej nagrody tj.„ Złotej Spinki”. Następnie Pan Piotr Pośpiech 

wyraził opinię, że główną bolączką w zakresie prawidłowego funkcjonowania służby 

zdrowia są wakaty kadrowe. Mimo tych bolączek, udało się odbudować  oddział 

ginekologiczno – położniczy, chirurgii ogólnej. Na dzień dzisiejszy są wakaty na 

laryngologii i pediatrii, ale być może uda się temu problemowi zaradzić poprzez uzyskanie 

staży rezydenckich. Kontynuując wypowiedź Pan Piotr Pośpiech zakomunikował 

zebranym, że kluczborski szpital został wyróżniony poprzez planowanie jego, jako 

zaplecza dla Uniwersytetu Medycznego w Opolu. Następnie Pan Piotr Pośpiech zaapelował 

do obecnych pań na sali, aby na bieżąco wykonywały badania mammograficzne, 

ponieważ są ku temu stosowne warunki w kluczborskiej placówce. Na koniec Pan Piotr 

Pośpiech zasugerował, że nie będzie obecny do końca sesji, ale na pytanie dot. dróg 

powiatowych odpowie na podstawie stosownego wyciągu z protokołu. Następnie głos 

zabrał Przewodniczący Rady i zasugerował, że podjęcie projektu uchwały na druku nr 180 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania 

ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Byczyna będzie 

podsumowaniem i ewaluacją omawianego tematu. 

                                     

Ad.7.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania 

ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Byczyna              

( druk nr 180 ).  

         

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Radny – Marcin Altman dopytał, czy dobrze zrozumiał, że jak wszystko dobrze 

pójdzie, to omawiana karetka pogotowia będzie stacjonować w Byczynie dopiero                                         

w drugiej połowie 2017r. W odpowiedzi Pan Mieczysław Zaleciński – Naczelnik Wydziału 

Zdrowia odpowiedział, że tak. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 

przegłosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa 

medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Byczyna  ( druk nr 180 ), został 

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

 

Po odbytym głosowaniu Przewodniczący Rady podziękował za przybycie zaproszonym 

gościom  i zarządził 10 – minutowa przerwę. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił 

obrady i poprosił o wyciszenie telefonów komórkowych.  

 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181).          
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Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy wykazane środki w omawianym 

projekcie uchwały zagwarantowane są uchwałą budżetową. Sekretarz Gminy 

odpowiedział, że tak. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 

głosów  „ za” ). 

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182).         

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182),został podjęty przez Radnych jednogłośnie              

( 14 głosów  „ za” ). 

 

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

statutu gminy ( druk nr 183).         

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Głos zabrał Radny – Marcin Altman i jednocześnie Przewodniczący Komisji 

Statutowej stwierdził, że prace nad omawianym dokumentem trwały dość długo, że 

względu nas dość znaczne opóźnienie w zakresie zatwierdzenia symboliki g.Byczyna. 

Kontynuując wypowiedź Radny – Marcin Altman odczytał protokół końcowy pracy 

omawianej komisji. I tak, Radny – Marcin Altman odczytał skład osobowy przedmiotowej 

komisji i zakomunikował zebranym, że w sumie odbyło się pięć posiedzeń komisji 

doraźnej w przedmiotowej sprawie. Następnie Radny – Marcin Altman zakomunikował, że 

przedmiotowa komisja pracowała w oparciu o obowiązujący do tej pory statut. Główne 

zmiany dot. kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady i W-ce Przewodniczących Rady 

w zakresie zwoływania sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz uroczystych. Kolejne 

zmiany dot. zasad i trybu pracy Komisji Rewizyjnej oraz kompetencji Burmistrza 

Byczyny. Ponadto zmiany dot. jednostek organizacyjnych tut. urzędu. Na koniec Radny – 

Marcin Altman oznajmił zebranym, że komisja doraźna zdaje sobie sprawę z możliwych 

niedociągnięć opracowanego dokumentu, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby go w 

każdej chwili zmienić, ponieważ jest to żywy dokument, który w każdej chwili może być 

zmieniony. Z kolei Przewodniczący Rady podziękował wszystkim członkom komisji 

doraźnej za zaangażowanie w prace omawianej komisji i merytoryczne podejście do 

zagadnienia. Następnie Przewodniczący Komisji zakomunikował zebranym, że może się 

okazać, że nadzór prawny Wojewody Opolskiej będzie miał pewne uwagi i zastrzeżenia do 

omawianego dokumentu, ale to nic, ponieważ poprzez takie uwagi ww. dokument zyska 

na aktualności. Na koniec Przewodniczący Rady oznajmił zebranym, żeby każdy po 

uprawomocnieniu się omawianego dokumentu zapoznał się z jego zawartością.                                                                   

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183), został podjęty przez 

Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  ( druk nr 

184 ). 

         

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
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Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  ( druk nr 184 ), został podjęty 

przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów  „ za” ). 

 

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                             

w budżecie gminy  ( druk nr 185 ).       

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Na wstępie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że przedmiotowe 

zmiany w budżecie gminy dot. partycypowania w kosztach wykonania zjazdu – wjazdu              

z drogi krajowej S-11 tuż obok cmentarza parafialnego w Byczynie. Z kolei 

Przewodniczący Rady dopowiedział, że podobne zmiany są również w WPF-ie na druku            

nr 186. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy ( druk nr 185 ), został 

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

 

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034 ( druk nr 186 ).  

         

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034 ( druk nr 186 ),  został podjęty przez 

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

 

Ad. 8.   Przedstawienie przez Burmistrza oceny zasobów pomocy społecznej za 

2015r. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że ww. ocena jest formą 

proceduralną, nie wymagającą formy przegłosowywania.    

 

Ad.9.  Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania  

problemów alkoholowych w roku 2015.  

 

Na wstępie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że podobnie jak                             

w poprzednim przypadku ww. raport jest formą proceduralną, nie wymagającą formy 

przegłosowywania.    

 

Ad.10  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na interpelacje Radnego 

– Grzegorza Bednarka. Mianowicie, środki na działalność klubu sportowego „Hetman 

Byczyna „ uruchomione zostaną w najbliższym czasie. Powodem przedmiotowej zwłoki, 

są stosowne przepisy prawne w powyższym zakresie. Odnośnie zainstalowania 

dodatkowej lampy oświetleniowej obok Polo – Marketu w Byczynie Z-ca Burmistrza 

odpowiedziała, że do dnia dzisiejszego nie ma stosownych uzgodnień w tym zakresie                

z Tauronem. Z –ca Burmistrza ustosunkowując się do zapytania dot. postępowania 

komorniczego w zakresie byłego budynku ZEC-u przy ul.Zamoyskiego stwierdziła, że 

omawiana nieruchomość została zbyta w I licytacji na kwotę ponad 800 tys.zł. W chwili 

obecnej komornik wylicza należne zobowiązania wobec wierzycieli, z tytułu zbytej 

nieruchomości. Z koli Burmistrz Byczyny dopowiedział, że nabywca omawianej 

nieruchomości zrobił interes życia na omawianym obiekcie, wyłożył 300 tys. zł., a uzyskał 

ponad 800 tys.zł. plus należne opłaty z tytułu dzierżawy komina.  
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Następnie Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. remontu drogi we wsi 

Biskupice w stronę przejazdu kolejowego. I tak, projekt na omawianą drogę został już 

wykonany i w chwili obecnej jest w trakcie stosownych uzgodnień. Dodatkowo, na 

omawianym obiekcie będzie wykonany doraźny remont przez firmę wykonywującą 

remonty torowisk na terenie gminy. 

Na interpelację Radnego – Janusza Pustkowskiego dot. remontu drogi we wsi 

Miechowa Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że przedmiotowy remont wykonany będzie                  

w najbliższym czasie, chociażby ze względu na newralgiczne usytuowanie głównego 

kolektora wodnego na tym obiekcie.  

Z kolei w odpowiedzi na interpelację Radnego – Damiana Gocejny w sprawie 

ograniczenia ładowności pojazdów do 12 ton na odcinku Gołkowice – Gola Z-ca 

Burmistrza odpowiedziała, że odpowiedni wniosek w tej sprawie zostanie przesłany do 

zarządcy drogi tj. Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

Odnośnie pilnego remontu ul.Hotelowej w Byczynie Z-ca Burmistrza 

zakomunikowała zebranym, że powyższy remont również będzie wykonany w najbliższym 

czasie.  

Na interpelację Radnego – Karola Grzyba w zakresie odpowiedniego utwardzenia 

ul.Koëlinga Z-ca Burmistrza stwierdziła, że odpowiedź na powyższą interpelację nie jest 

prosta. Mianowicie, Pan Jagiełła narzucił bardzo wygórowane parametry techniczne 

omawianej drogi, wręcz nie do spełnienia. Na koniec Z-ca Burmistrza zakomunikowała 

zebranym, że omawiany obiekt, mimo wszystko będzie miał stosowne parametry                                  

w zakresie odpowiedniej szerokości i odpowiedniej podbudowy. 

W kwestii oznakowania ulic i stosownych numeracji na terenie g.Byczyna Z-ca 

Burmistrza oświadczyła, że wszelkie inicjatywy obywatelskie w powyższym zakresie są 

jak najbardziej wskazane, chociażby z powodu odciążenia budżetu gminy. Z kolei 

poprawne oznakowanie nazw ulic danej miejscowości, na pewno usprawni dojazd 

wszelkim służbom. Odnośnie właściwego oznakowania zabytków g.Byczyna Z-ca 

Burmistrza oświadczyła, że w powyższej sprawie będziemy się ubiegać o stosowne 

dofinasowanie zewnętrzne, chociażby ze względu na dość znaczne koszty omawianego 

przedsięwzięcia.  

Na interpelację Radnego – Leszka Śnieżka Z-ca Burmistrza stwierdziła, że w chwili 

obecnej nie posiadamy ani dok. technicznej i środków na wykonanie remontu drogi we 

wsi Paruszowice. Na dzień dzisiejszy zlecimy wykonanie stosownej dok. technicznej 

omawianego obiektu, a w konsekwencji będziemy oczekiwać na stosowne nabory w tym 

zakresie. 

Z kolei Radny – Władysław Buła przypomniał o wykonaniu remontu przepustu 

drogowego we wsi Chudoba.  

Następnie Radny- Karol Grzyb dopowiedział, że intencją interpelacji Radnego – 

Jerzego Pluty nie była zmiana numeracji domostw, ale oznaczenia istniejących ulic. 

Inicjatywy obywatelskie danych sołectw w powyższym zakresie należy doceniać                       

i wspierać, ale przy zachowaniu odpowiednich standardów w powyższym zakresie.                  

W odpowiedzi Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że numeracje niektórych miejscowości                 

i tak należy wykonać, chociażby ze względu na dublowanie się niektórych numerów.                   

W powyższej kwestii Przewodniczący Rady dopowiedział, że przed przystąpieniem do 

realizacji ww. zagadnienia winno się uporządkować nazwy miejscowości i numerację 

danych miejscowości. Mianowicie, ostatnie poczynania Zarządu Dróg Powiatowych                           

w Kluczborku w zakresie ujednolicenia nazw miejscowości w g.Byczyna, nie do końca są 

zbieżne z wykazami miejscowości znajdującymi się w tut. urzędzie. W przypadku zmiany 

nazwy miejscowości, mieszkańcy będą musieli dokonać wymiany stosownych 

dokumentów i niestety wiąże się to z kosztami. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, 

że poruszając ww. tematykę miał na myśli oznaczenie danej miejscowości pod kątem 
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numeracji i nazw ulic jeśli takowe są. Uczestnicząc w pracach Konwentu Sołtysów 

poniekąd wiadomo mu, że niektóre rady sołeckie na własną rękę próbują wykonywać 

przedmiotowe zadanie. Reasumując, powyższe działania winne być konsultowane z tut. 

urzędem, w zakresie poprawnej nazwy miejscowości, danej ulicy i stosownej numeracji. 

Na koniec Radny –Jerzy Pluta stwierdził, że tak ogólnie to jest jeden wielki bałagan                 

w omawianej numeracji miejscowości w g.Byczyna, np. we wsi Jakubowice jest 

nieruchomość przyporządkowana terytorialnie do wsi Proślice.     

     

Ad.11. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i w imieniu mieszkańców jego 

okręgu podziękował Pani Wioletcie Kardas – Dyrektorowi CISPOL-u Polanowice za 

wzorcowe wysprzątanie drogi gminnej o przebiegu Kochłowice – Gród.  Kontynuując 

wypowiedź Radny – Władysław Buła podziękował również Pani Joannie Myślińskiej – 

Dyrektorowi OPS-u w Byczynie za sprawne i terminowe uruchomienie programu 500+.             

Z kolei Radny – Grzegorz Bednarek przyłączył się również do podziękowań skierowanych 

w stronę Pani Wioletty Kardas za sprawne uprzątanie ul.Paruszowickiej, Cegielnianej                                  

i Częstochowskiej. Następnie Radny – Marcin Altman zasygnalizował sprawę przejścia dla  

pieszych na ul.Wałowej w Byczynie, tuż obok przystanku autobusowego. Mianowicie, 

omawiane przejście dla pieszych, nie do końca jest prawidłowo oznakowane i należałby 

coś w tym kierunku przedsięwziąć. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak podziękował Panu 

Grzegorzowi Gorczowskiemu za sprawne wykonanie wycinki i podkrzesań drzew na 

terenie gminy. Kontynuując wypowiedź Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, czy 

osoby parkujące auta ciężarowe na parkingu przy ul.Wałowej opłacają należny czynsz 

dzierżawny. Skoro nie, to powinno się powyższą sprawę w jakiś tam sposób uregulować, 

chociażby z powodu dewastowania omawianego obiektu. Na koniec Radny – Krzysztof 

Chojak w imieniu dyrekcji ZSGLiZ w Byczynie zakomunikował zebranym, że                   

w najbliższym czasie odbędą się dni otwarte szkoły, celem zaprezentowania osiągnięć               

i możliwości omawianej placówki. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy 

prawdą jest, że planowane w najbliższym czasie imprezy na grodzie będą obiletowane.                      

W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że nic jej na ten temat nie wiadomo. Wg. 

posiadanych informacji, płatne jest jedynie kino mobilne na grodzie. Z kolei Pani Iwona 

Sarnowska – Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie zakomunikowała zebranym, że 

wszystkie imprezy związane z chrztem polski są darmowe, natomiast turniej rycerski jest 

obiletowany tj. wstęp dla dzieci wynosi 4 zł, dorosłych – 8 zł. Następnie Pan Zdzisław 

Comporek dopowiedział, że  w przedmiotowej sprawie są dwa plakaty. Mianowicie, plakat 

wydany przez Ośrodek Kultury nie zawiera żadnej opłaty, natomiast plakat wydany przez 

Bractwo Rycerskie zawiera już opłatę i chrzest polski został włączony do turnieju 

rycerskiego. Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że osoba 

redagująca omawiany plakat, za bardzo się posunęła w powyższym zakresie. Z kolei Z-ca 

Burmistrza po raz kolejny powtórzyła, że wszystkie imprezy związane z chrztem polski są 

darmowe włącznie z dojazdem na gród. Kontynuując wypowiedź Z-ca Burmistrza 

stwierdziła, że stosowne sprostowanie związane z chrztem polski zostanie zamieszczone  

na stronie internetowej tut. urzędu. Następnie głos zabrał Pan Zenon Olszak i stwierdził, 

że pomimo licznych prób, jakość wody pitnej we wsi Miechowa pozostawia wiele do 

życzenia. Mianowicie, w powyższym zakresie należałoby bardzo poważnie rozważyć 

możliwość budowy nowej nitki wodnej. Kontynuując wypowiedź Pan Zenon Olszak 

zaapelował o pomoc w zakresie wyremontowania i uporządkowania placu zabaw we wsi 

Miechowa. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że większość ujęć wodnych na 

terenie g.Byczyna jest zagrożonych. Mianowicie, zaniedbania w powyższym zakresie 

trwają od lat, poprzez wylewanie gnojowicy i szamb na pola uprawne i rowy. Wszystkie 
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te czynniki mają poważny wpływ na jakość wody pitnej. Z kolei zachlorowanie wody 

pitnej dla mieszkańców wsi Miechowa było rozsądnym wyjściem w powyższej sprawie. 

Następnie Pan Zenon Olszak stwierdził, że chlorowanie wody jest działaniem doraźnym,       

a w tym momencie istnieje potrzeba radykalnych działań w postaci nowych odwiertów 

wodnych, ponieważ istniejąca studnia jest po prostu za płytka i stąd tak niska jakość 

wody pitnej. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie do końca zgadza się                  

z wcześniej wypowiedzianymi tezami. Mianowicie, w Hydrokomie pracują wysokiej klasy 

specjaliści i oni po prostu wiedzą, co robią i jakiś czas musimy poczekać na efekty.                 

W tym momencie Przewodniczący Rady stwierdził, że omawiany temat jest bardzo 

obszerny, ale na jakość wody pitnej każdy z nas ma jakiś wpływ. Żadna technologia nie 

pokona działań człowieka w zakresie ochrony środowiska. Z kolei Radny – Marcin Altman 

stwierdził, że przyroda cały czas dąży do samo naprawy, ale człowiek nie może jej w tym 

przeszkadzać. Następnie Radna –Iwona Sobania zasugerowała, aby na kolejne 

posiedzenie Rady przygotować krótkie opracowanie na temat możliwości technicznych 

byczyńskiej oczyszczalni ścieków. Następnie Pan Zdzisław Comporek dokonał 

sprostowania wypowiedzi w zakresie plakatów z okazji chrztu polski i turnieju 

rycerskiego. Mianowicie, turniej rycerski rozpoczyna się 30 kwietnia, a nie 01 maja i ktoś 

po prostu przywłaszczył sobie chrzest polski i podpiął się pod nią. Zamieszczenie 

informacji w zakresie odpłatności omawianej imprezy na pewno odstraszyło potencjalną 

ilość ludzi w zakresie uczestnictwa w omawianej uroczystości. Kontynuując wypowiedź 

Pan Zdzisław Comporek powrócił do starego tematu poruszanego na tej sali dot. 

wykonywania bruku na placu, tuż obok kościoła ewangelickiego. Mianowicie, dwa 

tygodnie temu w Kulisach Powiatowych została zamieszczona wypowiedź Z-cy 

Burmistrza, że na byczyńskim rynku wykonane zostały bruki przewidziane                         

w stosownym projekcie technicznym. W związku z powyższym Pan Zdzisław Comporek 

ponowił zapytanie, jakie prace zastępcze zostały wykonane w zamian za niewykonanie 

schodów wejściowych do tut. urzędu od strony wschodniej. Kontynuując wypowiedź Pan 

Zdzisław Comporek zadał pytanie, dlaczego g.Byczyna zapłaciła ok. 40 tys.zł. za 

Strategię Rozwoju Gminy, skoro g.Gorzów Śląski wykonuje podobny dokument za kwotę 

15.990,00zł. Następnie Pan Zdzisław Comporek wyraził przekonanie, że jakoś tak lekką 

ręką wydajemy publiczne środki. Na koniec Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, jakie 

działania podejmują tut. włodarze w zakresie ratowania zabytkowego pałacu                           

w Miechowej. Na zapytanie dot. robót zastępczych, za nie wykonie schodów wejściowych 

do tut. urzędu Z-ca Burmistrza stwierdziła, że bruki obok kościoła ewangelickiego 

wykonane zostały zgodnie z opracowaną dok. techniczną, ale niezgodnie ze złożonym 

kosztorysem ofertowym. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że Pan Zdzisław 

Comporek może powyższe uzasadnienie uzyskać również na piśmie, oczywiście na jego 

wniosek. W odpowiedzi Pan Zdzisław Comporek sformułował opinię, czyli ktoś po prostu 

nie potrafił zmierzyć rynku. Następnie Radny – Jerzy Pluta zaproponował aby wyjaśnienie 

na piśmie w powyższej sprawie przygotował Pan Przemysław Mączka, ponieważ od 

początku prowadził omawiany projekt i osobiście go nadzorował. Odnośnie wykonania 

Strategii Rozwoju Gminy Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że na udzielenie 

stosownego zlecenia zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe. Wybrana oferta była 

najkorzystniejsza w świetle obowiązującego prawa. Gmina Kluczbork za omawiany 

dokument zapłaciła 120 tys.zł. W kwestii zabezpieczenia zabytkowego pałacu we wsi 

Miechowa Z-ca Burmistrza stwierdziła, że w tym przypadku gmina ma związane ręce, 

ponieważ jest to własność prywatna, a właściciel nie odbiera żadnej korespondencji.                   

Z kolei Burmistrz Byczyny zaproponował, że w powyższej sprawie zorganizowane 

zostanie w najbliższym czasie stosowne spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Opolu, celem zaradzenia omawianemu problemowi. Następnie głos zabrała 

Pani Kazimiera Liebert i zadała pytanie, dlaczego od ponad miesiąca nic się nie dzieje na 
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obiekcie Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach. Burmistrz Byczyny 

odpowiedział, że w powyższym zakresie dzieje się bardzo wiele. Mianowicie,                              

w przedmiotowej sprawie toczą się stosowne postępowania prokuratorskie przeciwko 

byłemu Burmistrzowi. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że na 

dzień dzisiejszy wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego trwają intensywne 

poszukiwania źródeł współfinansowania omawianego obiektu. Ponadto trwają również 

negocjacje z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu w sprawie anulowania kary za 

przeznaczenie terenu niezgodnie z warunkami umowy.                                          

                                                                     

Ad.12. Komunikaty. 

       

 Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i przeprosił Panią Halinę Piasta za 

pominięcie na ostatniej Sesji podziękowań za zorganizowanie obchodów Dnia Sołtysa. 

Impreza była zorganizowana bardzo profesjonalnie pod każdym względem. 

Przewodniczący Rady kontynuując stwierdził, że powaga sprawowanego urzędu i bycia 

sołtysem z roku na rok rośnie, ale to dobrze. Sołtys jest bardzo ważnym ogniwem 

łączącym władze z lokalnym społeczeństwem.  

Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że ponad 

miesiąc temu rodzina Państwa Mzyk z Proślic przeżyła tragedię rodzinną. Jeden z synów 

zginął w wypadku drogowym, drugi doznał ciężkich obrażeń. W tak trudnej chwili lokalne 

władze okazały bardzo duże współczucie i w konsekwencji zaangażowały się w pomoc 

rodzinie. Następnie Przewodniczący Rady oznajmił zebranym, że rodzina Państwa Mzyk 

złożyła podziękowania. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady wręczył 

podziękowania w imieniu rodziny poszkodowanej dla: Burmistrza Byczyny – Pana Roberta 

Świerczka, Z-cy Burmistrza – Pani Katarzyny Zawadzkiej, Dyrektora Ośrodka Kultury – 

Pani Iwony Sarnowskiej, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Joanny 

Myślińskiej, członkom Ochotniczej Staży Pożarnej w Proślicach i Byczynie, oraz orkiestrze 

dętej w Byczynie. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że Pan 

Artur Witek – Prezes Hydrokomu w Kluczborki zaprasza radnych Gminy Byczyna na 

zwiedzanie zabytkowej stacji uzdatniana wody w Kluczborku oraz oczyszczalni ścieków            

w Ligocie Dolnej koło Kluczborka w ramach III edycji Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich , które odbędą się w dniach 12-13.05.2016r. Kontynuując wypowiedź 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Byczyny o skoordynowanie działań                        

w powyższym zakresie tj. wyznaczenie daty i godz. ww. wizyty. Na koniec 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że w dniu 30 kwietnia 2016r. upływa termin 

składania oświadczeń majątkowych za 2015r. Z kolei Burmistrz Byczyny zakomunikował 

zebranym, że w najbliższym czasie odbędą się konsultacje społeczne w zakresie 

zagospodarowania nowego parku. W związku z powyższym Burmistrz Byczyny 

zaapelował do wzięcia udziału w omawianych konsultacjach. Na koniec Burmistrz Byczyny 

zaprosił wszystkich zebranych na obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ramach 

omawianego święta odbędzie się msza o godz. 11.00, a o godz. 12.00 przemarsz pod 

tablicę pamiątkową i na koniec o godz. 12.15 będzie miał miejsce montaż muzyczny.        

    

Ad.13. Zakończenie sesji.  

 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXV sesji. Na tym protokół zakończono                          

i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie CD przechowywane w Biurze 

Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres jednego roku.  
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                                                                                Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej 

                                                                                   w Byczynie 

 

                                                                                  Adam Radom 

 

 

 

 

Byczyna, dnia 27.04.2016r. 

 

Protokołował: Marek Rychlicki 


