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Protokół Nr XXVI/16 

z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 31.05.2016r. 

( godz. 15 00 – 17 25  ). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XXVI 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 

Katarzynę Wilczyńską, Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka,  Pana Leszka 

Budza – Kierownika posterunku policji w Byczynie, Pana Edwarda Rożniatowskiego – 

Przewodniczącego Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Radną 

Rady Powiatu - Panią Wiolettę Kardas, Radnego Rady Powiatu – Pana Kazimierza 

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

Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, oraz pozostałych przybyłych na sesję. 

Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że dzisiejsze 

posiedzenie procedowane będzie zgodnie z nowo uchwalonym statutem gminy. W oparciu 

o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych, więc 

obrady są prawomocne.  

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych otrzymał porządek 

obrad. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz 

Byczyny, chce wnieść zmiany do porządku obrad. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 

zaproponował zmianę porządku obrad w postaci dopisania pkt. 6 dot. „Sprawozdania                 

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  za 2015r. ” oraz 

dopisanie w nowym pkt.8 ppkt.e w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera 

Spółdzielni Socjalnej Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji 

projektu konkursowego pod nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

dla subregionu północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- 

Integracja społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej na 

druku nr 192. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny zaproponował, aby kolejne 

punkty obrad przenumerować na pkt. 7,8,9,10,11,12 i 13. Następnie Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie dopisanie nowego pkt.6 dot. „Sprawozdania z realizacji 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  za 2015r. ”oraz dopisanie w nowym pkt.8 

ppkt.e w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej 

Usługowo- Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod 

nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”     

w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja społeczna. Działanie 

08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej na druku nr 192. i przenumerowanie 

kolejnych punktów obrad. Zaproponowane zmiany przez Burmistrza Byczyny zostały 

przez Radnych jednogłośnie przyjęte ( 15 głosów „ za ”). Następnie Przewodniczący 

Rady przystąpił do przegłosowania nowego porządku obrad z wcześniej przyjętymi 

zmianami. Nowy porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie (15 głosów 

„ za ” ). 
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Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Wybór Sekretarza obrad. 

 4.  Przyjęcie protokołu z XXV sesji. 

 5.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie  

      międzysesyjnym.  

 6.  Interpelacje i zapytania radnych.  

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego  

               w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), 

           b) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych  ( druk nr 189 ), 

            c) zmian w budżecie gminy  na 2016 rok ( druk nr 190 ), 

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

               ( druk nr 191 ). 

      8.   Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach    

            i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r.   

      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 XXV sesji. 

 5.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie  

      międzysesyjnym.  

 6.  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna   

       z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

      pożytku  za 2015r. 

 7.  Interpelacje i zapytania radnych.  

      8.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego  

               w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019 ( druk nr 188 ), 

           b) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

               gruntowych  ( druk nr 189 ), 

           c) zmian w budżecie gminy  na 2016 rok ( druk nr 190 ), 

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

               ( druk nr 191 ),  

           e) przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo- 

                Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod  

                nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu  

                północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja  

                społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ( druk  

                nr 192 ).  

      9.    Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach    

             i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r.   
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     10.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

     11.  Wolne wnioski i zapytania.  

     12.  Komunikaty. 

     13.  Zakończenie sesji. 

      

Ad.3. Wybór Sekretarza obrad. 

 

Przewodniczący Rady wskazał, aby Sekretarzem obrad został Wiceprzewodniczący Rady – 

Jerzy Pluta. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że wybór 

Sekretarza odbył się zgodnie z nowo zatwierdzonym statutem gminy.     

 

Ad.4.  Przyjęcie protokołu z XXV sesji.  

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołów z XXV sesji bez 

uprzedniego czytania. Protokół z XXV sesji został  przyjęty przez Radnych jednogłośnie                      

( 15 głosów  „ za” ).  

 

Ad.5 Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie  

    międzysesyjnym.  

 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i w skrócie przedstawił najważniejsze działania 

i decyzje podjęte w okresie międzysesyjnym. Następnie Burmistrz Byczyny 

zaproponował, aby w trakcie omawiania ww. tematu zadawać równocześnie pytania.               

I tak, Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że dobiegają już końca prace 

związane z zakończeniem remontu hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie. Następnie 

Burmistrz Byczyny przystąpił do omówienia ważniejszych postępowań przetargowych               

o wartości powyżej 30.000 euro. Pierwsze omówione postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego dot. wzmocnienia fundamentu południowego murów obronnych. 

Kolejne postępowanie również w trybie przetargu nieograniczonego dot. przejęcia 

długoterminowych zobowiązań gminy tj. przeprowadzenie procesu subrogacji. Następnie 

Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w omawianym okresie ogłoszono zamiar 

przeprowadzenia dialogu społecznego. Przedmiotowe zagadnienie dot. remontu stadionu 

miejskiego, w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Szacunkowy koszt remontu 

omawianego remontu zamknie się kwotą ok. 6 mln.zł. Kontynuując wypowiedź Burmistrz 

Byczyny dopowiedział, że w ramach planowanego remontu hali przy ZSGLiZ w Byczynie 

planowane jest doposażenie omawianej hali. Następnie Burmistrz Byczyny 

zakomunikował zebranym, że w ostatnim czasie został złożony wniosek do 

Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska w zakresie dofinasowania zadania                        

w zakresie usuwania azbestu z terenu g.Byczyna. Przedmiotowe dofinasowanie wynosić 

będzie 85% tj. 136 tys.zł, a umowa podpisana będzie dosłownie na dniach. Następnie 

Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w omawianym okresie czasu 

opracowana została koncepcja rewaloryzacji nowego parku w Byczynie. Oczywiście 

przedmiotowa koncepcja zostanie wcześniej wyłożona i poprzedzona stosownymi 

konsultacjami społecznymi. Następnie Burmistrz Byczyny w formie prezentacji 

multimedialnej dokonał prezentacji ww. koncepcji. Kontynuując wypowiedź Burmistrz 

Byczyny zakomunikował zebranym, że w ramach promocji gminy odbyła się inscenizacja 

chrztu polski na zalewie Brzózki. Omawiana impreza objęta była honorowym patronatem 

Prezydenta RP. Pan Prezydent przeglądał fotosy z omawianej imprezy i w najbliższym 

czasie planuje odwiedzić nasze miasto. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 

zakomunikował zebranym, że w dn. 5-6 maja br. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów 

placówek oświatowych na terenie g.Byczyna. Po odbytych konkursach nie ma niespodzianek, 

wszyscy dotychczasowi dyrektorzy będą nadal pełnić swoje funkcje. Na koniec Burmistrz Byczyny 

zakomunikował zebranym, że nadal trwa kontrola z RIO Opole w tut. urzędzie. Następnie 
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Przewodniczący Rady zaprosił do zadawania pytań w powyższej tematyce. Radny – Krzysztof 

Chojak zadał pytanie, co się stało ze starymi koszami z remontowanej hali. Z –ca Burmistrza 

odpowiedziała, że zostaną zamontowane na hali sportowej w PSP Biskupice. Z kolei Radny – Jerzy 

Pluta stwierdził, że omawiane sprawozdanie winno być przestawione bardziej pobieżnie, bez 

zbędnych szczegółów. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że dostosuje się do powyższych 

zaleceń. Następnie Burmistrz Byczyny powrócił do sprawy zabytkowego pałacu w Miechowej. 

Mianowicie, w omawianej sprawie Burmistrz Byczyny osobiście spotkał się Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Opolu. Następnie Burmistrz Byczyny wyraził przekonanie, że przy 

wsparciu WKKZ w Opolu uda się jakoś powyższą sprawę załatwić. Z kolei Radna  – Iwona  Sobania 

zadała pytanie, jaką kwotą zamknie się całkowity remont hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie. 

Drugie zapytanie dot. kwoty niezbędnej na remont murów obronnych. Trzecie pytanie brzmiało, na 

jakim etapie jest sprawa subrogacji długu g.Byczyna i jaki będzie szacunkowy koszt omawianego 

przedsięwzięcia. Odnośnie zadania dot. subrogacji Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w dniu 10 

czerwca odbędzie się przetarg na omawiane zadanie i wtedy dopiero poznamy przedmiotowe 

koszty. Następnie Z-ca Burmistrza zakomunikowała, że całkowite koszty remontu hali w formie 

tabelarycznej zostały dołączone do materiałów sesyjnych. Na zapytanie dot. kosztów remontu 

murów obronnych Z-ca Burmistrza nie potrafiła odpowiedzieć, ponieważ procedura w powyższym 

zakresie nadal trwa.                            

 

Ad.6.  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna   

      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

      działalność pożytku  za 2015r. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że ww. sprawozdanie nie 

wymagają formy procedowania, w związku z powyższym poprosił o zadawanie pytań                  

w omawianej tematyce. Radny –Marcin Altman stwierdził, że nie ma pytań odnośnie 

omawianej tematyki, ale poprosił o wcześniejsze doręczanie wszelkich materiałów 

sesyjnych. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że materiały o których wspomniał 

Radny, nie mogły być wcześniej przygotowane. Powodem powyższego stwierdzenia jest 

fakt zgłoszenia zapotrzebowania powyższych danych w dniu wczorajszym, na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej przez Radną – Iwona Sobania.  

      

Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Na wstępie głos zabrał Radna – Iwona Sobania i zadała pytanie, na jakim etapie 

jest sprawa wykonania dok. technicznej drogi we wsi Nasale. Następnie Radna – Iwona 

Sobania zgłosiła pilną potrzebę remontu placu zabaw również we wsi Nasale. 

Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona Sobania ponowiła apel w sprawie udzielenia 

pomocy przy remoncie sali w Publicznym Przedszkolu w Nasalach.      

Z kolei Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, czy uruchomione zostały już prace 

w zakresie opracowania regulaminu funduszu obywatelskiego. W przypadku                         

nieuruchomienia powyższych prac, oferuje pomoc swojej skromnej osoby w tym zakresie.  

Następnie Radny – Michał Półtorak zadał pytanie, czy znane są wyniki interwencji tut. 

urzędu, w zakresie usuwania szkód powstałych podczas remontu torowisk na terenie 

g.Byczyna.  

 Na wstępie Radny – Władysław Buła zadał pytanie, jakie są realne szanse 

zamontowania barierek ochronnych na drodze powiatowej we wsi Kochłowice na odcinku 

od kościoła w stronę warsztatów. Kontynuując wypowiedź Radny – Władysław Buła 

zaapelował aby w najbliższym czasie przystąpić do remontu ogrodzenia placu zabaw we 

wsi Kochłowice. Następnie Radny – Władysław Buła zgłosił pilną potrzebę remontu 

przepustu we wsi Chudoba. Kontynuując wypowiedź Radny – Władysław Buła zadał 

pytanie, na jakim etapie jest realizacja świetlicy wiejskiej we wsi Chudoba. Na koniec 

Radny - Władysław Buła zadał pytanie, z kim mianowicie mieszkańcy wsi Kochłowice 

winni podpisywać umowy na wywóz nieczystości płynnych.  

 Radny – Jacek Kulisiński zadał pytanie, jakie działania podjął tut. urząd w sprawie 

wyegzekwowania remontu drogi gminnej we wsi Biskupice, przebiegającej obok Pani 



  

5 

 

Kinal w stronę torów kolejowych. Przedmiotowa droga został zniszczona przez firmę 

wykonującą remont torowisk na terenie g.Byczyna.  

 Z kolei Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa 

egzekwowania przejazdu pojazdów wysokotonażowych na drodze wewnętrznej we wsi 

Gołkowice. Ostatnia interpelacja Radnego – Damiana Gocejny dot. pilnej interwencji                   

w zakresie wykaszania  przydrożnych rowów przy drogach powiatowych na terenie 

g.Byczyna.  

 Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk zgłosiła pilną potrzebę remontu ul.Hotelowej 

w Byczynie. Na koniec Radna – Jadwiga Gierczyk i zadała pytanie, do kogo można 

zgłaszać niedociągnięcia w zakresie podkrzesania drzew, lub ewentualnie zarwanych 

studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że tymi 

sprawami zajmie się Pan Łukasz Goliński.  

 Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego, pomimo 

upływu dziesięciu lat, od momentu wykonania dok. technicznej w powyższym zakresie, 

nie zostały zamontowane oprawy oświetleniowe we wsi Jakubowice w ramach 

uzupełnienia już istniejącego oświetlenia ulicznego. Następnie Radny – Jerzy Pluta 

ponowił interwencje, w zakresie ratowania zabytkowej lipy we wsi Jakubowice. Na koniec 

Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa zabezpieczenia, bądź 

wyburzenia ruin na terenie wsi Jakubowice.  

 Następnie Radny –Grzegorz Bednarek zadał pytanie, czy wszystkie uzgodnienia              

w zakresie zamontowania lampy oświetleniowej na drodze tuż obok Polo- Marketu                         

w Byczynie zostały już załatwione. Jeśli tak, to w jakim, czasie będzie podłączona. 

Kończąc wypowiedź Radny – Grzegorz Bednarek zasygnalizował również potrzebę 

wyremontowania ww. drogi. Na koniec Radny – Grzegorz Bednarek zawnioskował 

uprzątnięcie placu przy wjeździe do piaskowni przy ul.Paruszowickiej w Byczynie.                

                                     

Ad.8.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników                 

w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję lat 

2016 – 2019 ( druk nr 188 ). 

 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że ww. projekt uchwały nie był głosowany na 

komisjach, że względu na specyficzną procedurę. Następnie Przewodniczący Rady 

poprosił przedstawiciela Komisji Opiniującej, o przedstawienie opinii o kandydatach na 

ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 

lat 2016 – 2019. Następnie Radny – Damian Gocejna w imieniu ww. zespołu odczytał 

opinie w zakresie zgłoszonych kandydatur.  I tak, omawiany zespół został powołany 

Uchwałą Nr XXII/153/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 lutego 2016r.                             

w następującym składzie: Radny – Janusz Pustkowski, Radny – Damian Gocejna, Radny 

– Grzegorz Bednarek. W dniu 05.05.2016r. na trzy złożone kandydatury, pozytywnie 

zweryfikowane zostały wszystkie trzy kandydatury w osobach : Kazimiera Jadwiga 

Liebert, Agata Bystrykowska, Barbara Grycan – Jagieła. Na tym protokół zakończono                

i w załączeniu podpisano. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego                          

o przedstawienie formy wyboru ławników w wyborach uzupełniających. I tak, Radca 

Prawny – Pan Paweł Płaza stwierdził, że przedmiotowe głosowanie jest głosowaniem 

tajnym. Każdy z Radnych będzie głosować na jednego z kandydatów z otrzymanej listy. 

Dla prawidłowego przebiegu głosowania należy powołać stosowną komisję skrutacyjną,     

celem przygotowania kart do głosowania i przeliczenia głosów, oraz sporządzenia 

stosownego protokołu. Kontynuując wypowiedź Radca Prawny zakomunikował zebranym, 

jak będzie wyglądać omawiane głosowanie. Mianowicie, Przewodniczący Rady będzie 

wyczytywał z listy obecności alfabetycznie rannych, a następnie jeden z członków komisji 

skrutacyjnej podejdzie z urną celem oddania głosu. Następnie Przewodniczący Rady 

stwierdził, że w myśl przyjętych zasad omawiany projekt uchwały nie będzie wymagał 

głosowania, ponieważ protokół komisji skrutacyjnej samoistnie przerodzi się w uchwałę. 
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Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady poprosił zebranych o zgłaszanie 

kandydatur do omawianej komisji skrutacyjnej. W odpowiedzi zgłoszono następujące 

kandydatury : Radnego – Marcina Altmana, Radnego – Krzysztofa Chojaka, Radnego – 

Leszka Śnieżka. Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach 

omawianej komisji. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. skład 

komisji skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna w składzie: Radny – Marcin Altman, Radny – 

Krzysztof Chojak, Radny – Leszek Śnieżek została  przegłosowana przez Radnych 

jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ). W konsekwencji wcześniejszego głosowania 

Przewodniczący Rady poprosił o  ukonstytuowanie się przedmiotowej komisji, celem 

wyboru przewodniczącego. W wyniku ukonstytuowania się omawianej komisji 

skrutacyjnej przewodniczącym został Radny – Marcin Altman. Następnie Przewodniczący 

Rady zarządził 10 – minutową przerwę celem przygotowania stosownych kart do 

głosowania. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. Następnie Przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej przypomniał zasady głosowania. Z kolei Przewodniczący Rady 

przystąpił do przeprowadzenia głosowania, poprzez wyczytywanie alfabetyczne 

poszczególnych Radnych, a w następstwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

podchodził do każdego z Radnych celem oddania głosu do urny. Po odbytym głosowaniu 

Przewodniczący Rady zarządził 10- minutową przerwę, celem przeliczenia głosów                         

i sporządzenia stosownego protokołu z odbytego głosowania. Po przerwie Przewodniczący 

Rady wznowił obrady, a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił do odczytania 

protokołu z odbytego głosowania. I tak, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

zakomunikował zebranym, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 na 15  Radnych Rady 

Miejskiej. W wyniku tajnego głosowania oddano ogółem 15 głosów ważnych,                              

a poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: Pani Agata Bystrykowska               

– 2 głosy „ za „ , Pani Barbara Grycan – Jagieła – 8 głosów „ za „, Pani Kazimiera Liebert 

– Jagieła – 5 głosów „ za „. A zatem łanikiem w wyborach uzupełniających do Sądu 

Rejonowego w Kluczborku na kadencje lat 2016 – 20119 została Pani Barbara Grycan – 

Jagieła. Na tym protokół zakończono i zaparafowano podpisami członków Komisji 

Skrutacyjnej tj. Radnego – Marcina Altmana, Radnego – Radnego – Krzysztofa Chojaka, 

Radnego – Leszka Śnieżka. Następnie Przewodniczący Rady odczytał pełną treść podjętej 

uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego    

w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019.        

 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  ( druk nr 

189 ). 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił 

do głosowania omawianego projektu uchwały, ale wcześniej Przewodniczący Rady 

poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych komisji w spawie omawianego projektu 

uchwały.    

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 

druku nr 189.   

  

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały na druku nr 189.   

  

Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 189.   
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych  ( druk nr 189 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie               

( 15 głosów  „ za” ). 

 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                             

w budżecie gminy na 2016r rok ( druk nr 190 ).       

 

Na wstępie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane 

zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. Przewodniczący Rady dopowiedział, że podobne 

zmiany są również w WPF-ie na druku nr 191. Kontynuując Przewodniczący Rady poprosił 

o przedstawienie opinii poszczególnych komisji w spawie omawianego projektu uchwały.  

  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 

druku nr 190.   

  

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały na druku nr 190.   

  

Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 190.   

                                                  

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Na wstępie głos zabrał Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, czy aby na 

pewno budowa drogi wewnętrznej we wsi Jaśkowice będzie zakończona w 2019r.                           

W odpowiedzi Z-ca Burmistrza stwierdziła, że tak odległy termin realizacji przedmiotowej 

drogi podyktowany jest  możliwościami finansowymi gminy.   

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 190 ), został 

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

 

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034 ( druk nr 191 ).  

         

Kontynuując Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych 

komisji w spawie omawianego projektu uchwały.   

  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 

druku nr 191.   

  

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały na druku nr 191.   

  

Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 191.  

 

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 191 ),  został podjęty przez Radnych zwykłą większością 

głosów  ( 14 głosów  „ za”, 1 głos „ przeciw”  ). 

 

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo- Handlowo- 

Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą: 

,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” 
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w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja społeczna. 

Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ( druk nr 192 ).  

 

Kontynuując Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych 

komisji w spawie omawianego projektu uchwały.   

  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 

druku nr 192.   

  

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały na druku nr 192.   

  

Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 192.   

      

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 

uchwały. Nikt nie zabrał głosu.                                                                                       

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni 

Socjalnej Usługowo-Handlowo- Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu 

konkursowego pod nazwą: ,,Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla 

subregionu północnego” w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020, 08- Integracja 

społeczna. Działanie 08.03- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ,został podjęty 

przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów  „ za” ). 

 

Ad. 9 . Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach    

            i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianej informacji. 

Nikt nie zabrał głosu. Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowa 

informacja nie wymaga formy głosowania, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

przystąpił do rozpatrywania kolejnego pkt. obrad.  

 

Ad.10  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.  

 

Na wstępie głos zabrała Z-ca Burmistrza i odpowiedziała na interpelację Radnej – 

Iwony Sobani w zakresie opracowania dok. technicznej drogi we wsi Nasale. I tak, 

przedmiotowa dok. techniczna będzie na pewno opracowana w tym roku. W chwili 

obecnej oczekujemy na podkłady geodezyjne przedmiotowej drogi i w następstwie będzie 

zlecenie w powyższym zakresie. Odnośnie remontu placu zabaw Z-ca Burmistrza 

odpowiedziała, że omawiany remont będzie wykonany w najbliższym czasie, chociażby ze 

względów bezpieczeństwa w powyższym zakresie. W kwestii pomocy przy remoncie sali       

w Publicznym Przedszkolu w Nasalach Z-ca Burmistrza stwierdziła, że takowa pomoc 

będzie udzielona w okresie wakacyjnym. Mianowicie, w ramach omawianej pomocy 

zostanie wycyklinowany i  polakierowany parkiet omawianej sali.  

Na zapytanie Radnego – Michała Półtoraka w zakresie opracowania regulaminu 

funduszu obywatelskiego Burmistrz Byczyny odpowiedział, że omawiany regulamin jest               

w trakcie opracowywania, ale oczywiście bardzo chętnie skorzystamy z pomocy                        

w powyższym zakresie. Drugie zapytanie Radnego Michała Półtoraka dot. usuwania szkód 

powstałych na terenie g.Byczyna w czasie remontu torowisk. I tak, Burmistrz Byczyny 

zakomunikował, że g.Byczyna jest w sporze z firmą wykonywującą omawiany remont               

i najprawdopodobniej powyższa sprawa znajdzie swój finał w sądzie.  
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W kwestii wykonania barierek ochronnych na drodze powiatowej we wsi 

Kochłowice Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w powyższej sprawie będą czynione 

rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku w sprawie ewentualnego 

partycypowania w kosztach. Następnie Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. 

udzielenia pomocy przy remoncie placu zabaw we wsi Kochłowice. Z-ca Burmistrza 

stwierdziła, że powyższy remont jest w stanie wykonać we własnym zakresie Rada 

Sołecka, oczywiście przy wsparciu tut. urzędu. Odnośnie remontu przepustu we wsi 

Chodoba Burmistrz Byczyny stwierdził, że stosowna dok. techniczna w powyższym 

zakresie jest już wykonana i w najbliższym czasie przystąpimy do remontu. Na zapytanie 

dot. zawierania umów na wywóz nieczystości płynnych Burmistrz Byczyny stwierdził, że 

sprawa jest dość zawiła. Mianowicie, byczyńska oczyszczalnia ścieków ma ograniczone 

możliwości techniczne w powyższym zakresie. I tak, byczyńska oczyszczalnia ścieków 

może przyjąć jedynie 40% wyprodukowanych ścieków, reszta niestety musi być 

wywożona do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na Ligocie Kluczborskiej. W tym 

momencie Burmistrz Byczyny poprosił o wyrozumiałość w powyższym zakresie. Sytuacja 

w powyższym zakresie diametralnie ulegnie zmianie, w momencie uchwalenia nowych 

taryf. Do tego czasu Burmistrz Byczyny po raz drugi zaapelował o cierpliwość                        

i zawieranie umów z innymi podmiotami, nie koniecznie z Hydrokomem. Następnie 

Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w momencie przejęcia wodociągów                 

i kanalizacji przez Hydrokom, mieszkańcy nagminnie zaczęli zgłaszać wolę podpisania 

umowy na wywóz ww. nieczystości. Do tej pory 1000m3 co miesiąc trafiało do rowów i na 

pola. Przedmiotowe działania mają ogromny wpływ na jakość wody pitnej na terenie 

g.Byczyna. Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że dobowa przepustowość byczyńskiej 

oczyszczalni ścieków wynosi 600m3 na dobę, a zagnitych w ilości 40m3 na dobę i stąd 

potrzeba wywożenia ścieków zagnitych do innych oczyszczalni. Z kolei Radny – Jerzy 

Pluta wyraził duże zdziwienie całą tą sytuacją w powyższym zakresie. Mianowicie, nie tak 

dawno słyszał na tej sali, że byczyńska oczyszczalnia nie jest w pełni wykorzystana,                 

a w chwili obecnej nie daje rady, czegoś w tym wszystkim nie rozumiem. Następnie 

Radny – Damian Gocejna zadał pytanie, w jaki sposób 40m3 zagnitych ścieków może 

zaważyć na pracy byczyńskiej oczyszczalni ścieków. Z kolei Burmistrz Byczyny zadał 

również pytanie, kto tak twierdził i jednocześnie odpowiedział, że na pewno nie obecni 

włodarze. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że bardzo często na tej sali zostają 

formułowane pewne stwierdzenia, za które nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności                 

i należałoby w końcu podjąć jakieś kroki w tym kierunku. Z kolei Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że nie do końca może odpowiadać, za niektóre decyzje poprzedników, ale 

mimo wszystko na etapie wykonawstwa danego zadania można w każdej chwili pewne 

rzeczy zmienić – uzupełnić np. wykonanie bruku na placu obok kościoła ewangelickiego. 

Następnie Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie dot. budowy świetlicy wiejskiej we 

wsi Chodoba. I tak, w chwili obecnej są już wszystkie niezbędne dokumenty w zakresie 

realizacji omawianego przedsięwzięcia. W chwili obecnej oczekujemy na nieodpłatne 

przekazanie gruntów od ANR w Opolu pod realizację omawianego obiektu i ogłoszenie 

stosownych naborów  w tym zakresie.  

Na zapytanie Radnego –Jacka Kulisińskiego dot. remontu drogi we wsi Biskupice 

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że podobnie jak w byczyńskim przypadku, jesteśmy                   

w sporze z firmą wykonywującą remonty torowisk i sprawa najprawdopodobniej zakończy 

się w sądzie.  

W odpowiedzi na zapytanie Radnego – Damiana Gocejny w zakresie zakazu 

przejazdu pojazdów wysokotonażowych na drodze wewnętrznej we wsi Gołkowice. 

Mianowicie, w przedmiotowej sprawie zostało wystosowane pismo do Komendy 

Powiatowej Policji w Kluczborku w zakresie egzekwowania - przestrzegania stosownych 

przepisów o ruchu drogowym. Ponadto, wspólnie z Wydziałem Komunikacji Starostwa 
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Powiatowego w Kluczborku sprawdzona zostanie poprawność oznakowania omawianego 

obiektu. Następnie Przewodniczący Rady i jednocześnie Sekretarz Powiatu Kluczborskiego 

odpowiedział na zapytanie dot. wykaszania przydrożnych rowów przy drogach 

powiatowych na terenie g.Byczyna. I tak, w sumie do koszenia jest 710 km dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego. Starostwo dysponuje 2 zestawami do 

koszenia traw przydrożnych, a jeden zestaw wykasza 10 km bieżących drogi dziennie 

razy dwa, co daje docinek 20 km dziennie. Z tego prostego rachunku wynika, iż jest to 

bardzo czasochłonny proces i w związku z powyższym poprosił o wyrozumiałość                      

w powyższym zakresie. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że 

wcześniej można było posiłkować się usługami z zewnątrz, ale stosowne przepisy w tym 

względzie są nieubłagane, ponieważ muszą to być kosiarki bijakowe. Kontynuując 

wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził, że na terenie g.Byczyna jest 178 km. 

poboczy o koszenia, czyli w przeciągu 8 – 10 dni cała gmina będzie miała wykoszone 

przydrożne rowy. Na koniec Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że na 

dniach rozpocznie się proces wykaszania poboczy na terenie g.Byczyna i jeszcze raz 

poprosił o wyrozumiałość w powyższym zakresie.  

Następnie Z-ca Burmistrza odpowiedziała na interpelację Radnej – Jadwigi 

Gierczyk w zakresie pilnego remontu ul.Hotelowej w m.Byczyna. I tak, na dniach 

odbędzie się postepowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego w zakresie 

remontów cząstkowych na terenie g.Byczyna. W momencie wyłonienia wykonawcy 

omawianych robót, przedmiotowy remont zostanie wykonany.  

W dalszej kolejności Z-ca Burmistrza odpowiedziała na zapytanie Radnego – 

Jerzego Pluty w zakresie uzupełnienia pojedynczych punktów świetlnych we wsi 

Jakubowice. Mianowicie, w omawianej sprawie rozważana jest możliwość zamontowania 

3 lamp solarnych, że względu na obniżenie kosztów montażu omawianego doświetlenia. 

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe rozwiązanie przez mieszkańców wsi 

Jakubowice, to w przyszłym roku na pewno będzie to wykonane w tradycyjny sposób. 

Odnośnie ratowania zabytkowej lipy w Jakubowicach Z –ca Burmistrza stwierdziła, że                 

w powyższym zakresie musimy odbyć stosowne konsultacje z Wojewódzkim 

Konserwatorem Przyrody w Opolu, jak również posiłkować się będziemy opinią 

dendrologa w powyższym zakresie. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpimy do 

natychmiastowej akcji ratowania omawianej lipy. W kwestii ruin we wsi Jakubowice Z-ca 

Burmistrza zakomunikowała zebranym, że jest to współwłasność prywatna trzech stron, 

między innymi gmina ma swój udział w tej współwłasności. Przy wszelkiego rodzaju 

próbach czynionych przez g.Byczyna w zakresie odkupienia udziałów prywatnych, sprawa 

kończyła się niepomyślnie. Powodem przedmiotowego stwierdzenia jest fakt 

wygórowanych aspiracji finansowych pozostałych współwłaścicieli omawianej 

nieruchomości. W tym przypadku własność prywatna jest rzeczą świętą i nic                            

w powyższym zakresie bez ich zgody zrobić nie można. Następnie Radny – Jerzy Pluta 

stwierdził, że mimo wszystko każdy prywatny właściciel winien dbać o ład i porządek na 

swojej nieruchomości. Egzekwowanie ww. zobowiązań leży w gestii tut. urzędu.  

Następnie Z-ca Burmistrza ustosunkowała się do interpelacji Radnego –Grzegorza 

Bednarka. I tak, w przypadku zamontowania pojedynczego punktu oświetleniowego przy 

sklepie Polo – Market w Byczynie rozważana jest również możliwość zamontowania 

punktu solarnego, ze względu na oszczędności i brakiem środków na wykonanie 

normalnego punku oświetleniowego. Odnośnie wykonania remontu drogi przebiegającej 

od Polo –Marketu w stronę bloków mieszkalnych na ul.Paruszowickiej Z –ca Burmistrza 

stwierdziła, że  wykonanie omawianego remontu jest na razie niemożliwe w realizacji, 

chociażby na trwające prace geodezyjne – rozgraniczające na tym terenie.                              

Po zakończeniu omawianych prac będziemy mogli przystąpić do fizycznego 

wykonawstwa. Następnie Burmistrz Byczyny wypowiedział się na temat nielegalnego 
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wysypiska śmieci przy wjeździe do piaskowni na ul. Paruszowickiej. Mianowicie, Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że sam również nie rozumie, dlaczego mieszkańcy wywożą tam 

śmieci, skoro każdy i tak płaci należny podatek z tego tytułu. Na koniec Burmistrz 

Byczyny zakomunikował, że jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji jest jak 

najszybsza sprzedaż omawianego terenu.  

Na koniec Z –ca Burmistrza powróciła do tematu zaniedbanych nieruchomości we 

wsi Jakubowice. Mianowicie, w przypadku nie uprzątnięcia omawianych nieruchomości do 

końca czerwca, wystąpimy do sądu z wnioskiem zniesienia współwłasności. Być może 

omawiane rozwiązanie przyniesie pożądany skutek. 

     

Ad.11. Wolne wnioski i zapytania. 

 

 Na wstępie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i podziękował Panu Przemysławowi 

Mączka za przygotowanie odpowiedzi na zapytanie – interpelację dot. przyczyny nie 

wykonania wschodnich schodów wejściowych do tut. urzędu. Następnie Radny – Jerzy 

Pluta stwierdził, że przedmiotowe pismo zawiera wiele nieścisłości i niedomówień. 

Mianowicie, w pkt.4 omawianego pisma jest mowa o planowanym remoncie omawianych 

schodów, ale w dalszej części już nie. Mimo wszystko ww. pismo ma wielką wagę dla 

jego osoby. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny zaproponował, aby w powyższej kwestii 

odpowiedzi udzielił były Burmistrz. Następnie Burmistrz Byczyny zaproponował 

zaproszenie byłego Burmistrza, celem wyjaśnienia tej i wielu innych spraw. Z kolei Radny 

– Jerzy Pluta wyraził poważne obawy, czy aby były Burmistrz skorzysta                                       

z przedmiotowego zaproszenia. Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że mimo 

wszystko, to obecni włodarze dokonywali odbioru przedmiotowego zadania. Następnie 

Przewodniczący Rady powracając do tematu zaproszenia byłego Burmistrza na 

posiedzenie Rady stwierdził, że lista zaproszonych gości leży w jego gestii po uzgodnieniu 

z Burmistrzem. Z-ca Burmistrza ustosunkowując się do wypowiedzi Radnego – Jerzego 

Pluty zakomunikowała, że w dok. technicznej dot. modernizacji byczyńskiego rynku 

wykazany był remont, a nie przebudowa wschodnich wejściowych schodów do tut. 

urzędu. I tak, w danym czasie i w chwili obecnej tut. urząd nie posiadał stosownej dok. 

technicznej i pozwolenia budowlanego na wykonanie przedmiotowego zadania. Z kolei 

Radna – Jadwiga Gierczyk podziękowała Pani Milenie Zatylnej – Kierownikowi Referatu 

Promocji za zorganizowanie wizyty studyjnej w siedzibie zespołu pieśni i tańca „ Śląsk ”  

w Koszęcinie. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Comporek i zasygnalizował pilną 

potrzebę poprawy nagłośnienia na sali obrad, ponieważ w tylnej części są liczne trzaski               

i za wysokie basy. Kontynuując wypowiedź Pan Zdzisław Comporek zaapelował do 

Burmistrza Byczyny, aby sprawę zabytkowego pałacu w Miechowej potraktować 

priorytetowo i na bieżąco interweniować w powyższej sprawie. Następnie Pan Zdzisław 

Comporek zasygnalizował zebranym, że w ostatnim czasie zgłosiły się do jego osoby 

przedstawiciele Stowarzyszenia „ Socjum” z Kępna i wypytywali na temat kamieni 

granicznych, które zachowały się we wsi Janówka. Mianowicie, niektóre kamienie                    

w ostatnim czasie zaginęły i należałoby w jakiś tam sposób w powyższej sprawie 

zainterweniować. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że wcześniej nie posiadał 

wiedzy na temat problemu z nagłośnieniem, ale w najbliższym czasie powyższy problem 

zostanie naprawiony. Następnie Burmistrz Byczyny stosunkował się do kwestii 

znikających kamieni granicznych. I tak, większość zaginionych kamieni granicznych udało 

się już odzyskać, ale tak prawdę mówiąc brakuje pomysłu, w jaki sposób je należycie 

zabezpieczyć. Z kolei Pan Zdzisław Comporek dopowiedział, że warto by było wejść                 

w kontakt z omawianym stowarzyszeniem z Kępna, może oni mają już jakiś 

wypracowany sposób. Następnie Pan Zdzisław Comporek nawiązując do tematu 

poszukiwania właściciela zabytkowego pałacu w Miechowej stwierdził, że może by                   
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w powyższej sprawie zawiadomić prokuraturę. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że na 

razie nie ma takiej potrzeby. Następnie sołtys wsi Miechowa – Pan Zenon Olszak poprosił 

o interwencję w sprawie utwardzenia dwóch wjazdów do posesji zlokalizowanych tuż 

obok byłej szkoły w Miechowej. Mianowicie, podczas ulewy woda z okolicznych pól czyni 

dość znaczne szkody. W powyższym przypadku przydałoby się klika przyczep kamienia 

celem należytego utwardzenia omawianych wjazdów. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że gmina nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, ale w miarę 

wygospodarowania wolnych środków powyższe przedsięwzięcie będzie zrealizowane. 

Następnie sołtys wsi Miechowa – Pan Zenon Olszak zadał pytanie, na jakim etapie jest 

sprawa remontu tamy na Pratwie we wsi Kostów. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że 

właścicielem omawianego urządzenia jest Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych                

w Opolu i w chwili obecnej wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego w Opolu 

zastanawiają się nad pozyskaniem dość znacznej kwoty 250 tys.zł. na przedmiotowy 

remont. Następnie Pani Kazimiera Liebert zadała pytanie, jakie są dalsze plany                        

z obiektem BIP – u w Polanowicach. Mianowicie, przedmiotowy obiekt kosztował gminę 

4.600.000,00 zł, a w chwili obecnej nic się tam nie dzieje, jakie są dalsze plany 

omawianego obiektu. Kontynuując wypowiedź Pani Kazimiera Liebert zadała kolejne 

pytania, czy gmina pozyskała dofinasowanie na ww. obiekt i czy w chwili obecnej 

spłacany jest  kredyt z tego tytułu. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że                 

w chwili obecnej trwają negocjacje z Marszalkiem Województwa Opolskiego w sprawie 

formy i z jakiego źródła pozyskać najkorzystniejsze dalsze dofinasowanie omawianego 

przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy wszelkie zobowiązania finansowe z tego tytułu 

zostały uiszczone. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował, że w chwili obecnej 

toczą się dwa postępowania prokuratorskie w zakresie nieprawidłowości powstałych 

podczas realizacji omawianego obiektu. Z kolei Pani Kazimiera Liebert ponowiła pytanie, 

co mianowicie będzie się mieścić w tych nieuzbrojonych barakach. W odpowiedzi 

Burmistrz Byczyny stwierdził, że będą się tam mieścić hale pod działalność gospodarczą. 

Następnie Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że obecne postępowanie prokuratorskie 

nie dot. bezpośrednio budowy inkubatora, a potwierdzeniem nieprawdy jakieś tam części.  

Kończąc wypowiedź Radna –Iwona Sobania zakomunikowała zebranym, że z całą 

odpowiedzialnością to stwierdza, ponieważ jest świadkiem w powyższym postępowaniu.                 

W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że w powyższym zakresie toczą się dwa 

postępowania prokuratorskie, jedno dot. tematyki o której wspomniała Radna – Iwona 

Sobania. Z kolei drugie postępowanie dot. naruszenia art. 90 prawa budowlanego tj. 

braku stosownych pozwoleń w zakresie budowy i rozbiórki i w tym postępowaniu, 

ponieważ moja skromna osoba jest również świadkiem w tym postępowaniu.                      

                                                                     

Ad.12. Komunikaty. 

       

 Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady i zakomunikował, ze na jego ręce                   

i Przewodniczącej Komisji Oświaty wpłynęły dwa pisma niezadowolonych rodziców                   

w sprawie zwolnienia z pracy dwóch nauczycieli tj. Pani Marzeny Świerczek i Pani 

Katarzyny Dybek  przez Dyrektora Publicznej Szkoły w Byczynie. Kontynuując wypowiedź 

Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że z treści niniejszych pism wynikała 

chęć wycofania przez rodziców powyższych zwolnień. Stosowne odpowiedzi na niniejsze 

pisma zostaną przygotowane. Mianowicie, wg. kompetencji i właściwości do załatwienia 

powyższej sprawy władny w tej sprawie jest jedynie Dyrektor Szkoły Podstawowej                  

w Byczynie, a nie  Przewodniczący Rady lub Przewodnicząca Komisji Oświaty i takiej 

treści będą stosowne pisma. Następnie Radny – Jerzy Pluta zakomunikował, że w dniu 

wczorajszym odbył się konwent sołtysów i  na przedmiotowym spotkaniu ustalono, że 

tegoroczne dożynki gminne odbędą się w dniach 27,28.08.2016r. Organizatorem 
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omawianych dożynek będzie Byczyński Samorząd Mieszkańców. Na koniec 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych  o pozostanie na sali celem dokonania zbiórki 

środków finansowych na rzecz mieszkanki Polanowic poszkodowanej w wypadku 

drogowym w ostatnim czasie. Przedmiotowe środki przeznaczone będą na zakup środków 

higieny osobistej. Na koniec Radny – Damian Gocejna w imieniu poszkodowanej i swoim, 

z góry podziękował za hojność w powyższej sprawie.      

   

Ad.13. Zakończenie sesji.  

 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXVI sesji. Na tym protokół zakończono                          

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

Rady, zgodnie z § 30 ust.1 Statutu Gminy, przez okres jednego roku.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący 

                                                                                 Rady Miejskiej 

                                                                                   w Byczynie 

 

                                                                                  Adam Radom 

 

 

 

 

Byczyna, dnia 27.04.2016r. 

 

Protokołował: Marek Rychlicki 


