Protokół Nr XXVII/16
z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 23.06.2016r.
( godz. 15 30 – 16 40 ).
Ad.1. Otwarcie sesji
Otwarcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał Przewodniczący
Rady – Adam Radom. Następnie Przewodniczący Rady przywitał Burmistrza Byczyny –
Pana Roberta Świerczka, Z- cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę Zawadzką,
Skarbnika Gminy – Panią Katarzynę Wilczyńską, Radną Rady Powiatu - Panią Wiolettę
Kardas, sołtysów, Radcę Prawnego – Pana Pawła Płazę, Panią Halinę Piasta –
Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, przedstawiciela lokalnej prasy – Panią Elżbietę
Wodecką oraz pozostałych przybyłych na sesję. W oparciu o listę obecności
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 Radnych, więc obrady są
prawomocne.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji.
Przewodniczący Rady wskazał Wiceprzewodniczącego Rady Radnego
Chojaka na sekretarza sesji.

– Krzysztofa

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, aby przed przejściem do kolejnego pkt.
obrad udzielić głosu Przewodniczącemu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
Panu Maciejowi Szepietowskiemu. I tak, Pan Maciej Szepietowski po kilku słowach
uznania i wymienieniu licznych zasług Pani Marii Piórczyńskiej wręczył jej srebrny medal
za zasługi na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. W odpowiedzi Pani
Maria Piórczyńska zakomunikowała zebranym, że bez zaangażowania mieszkańców
g.Byczyna i tut. włodarzy na pewno nie udało by się tak wiele osiągnąć i wykonać.
Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził, że osoby zebrane na tej sali w większości, są
odbiorcami pasji i zaangażowania Pani Marii Piórczyńskiej.
Przed rozpatrzeniem kolejnego pkt. obrad Przewodniczący Rady zakomunikował
zebranym, że na salę obrad przybył Radny – Grzegorz Bednarek, w związku z powyższym
w dalszej części obrad Rada będzie obradować w 14 – osobowym składzie.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych otrzymał porządek
obrad. Nikt nie zaproponował zmian. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do
przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty przez Radnych
jednogłośnie (14 głosów „ za ” ).
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie
międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok ( druk nr 193 ),
- zapoznanie z zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca
2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu
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8.
9.
10.
11.

Finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia
Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu,
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.,
- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie
w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r. wraz z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Byczyny absolutorium
b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r.
( druk nr 194 ),
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Byczyny absolutorium,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 195 ),
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
( druk nr 196 ),
e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych ( druk nr 197 ),
f) zatwierdzenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „ Hydrokom”
w Kluczborku na lata 2016 – 2018 dla Gminy Byczyna ( druk nr 198 ),
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 199 ),
h) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 200 ),
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2016 – 2034 ( druk nr 201 ).
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i zapytania.
Komunikaty.
Zakończenie sesji.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVI sesji bez
uprzedniego czytania. Protokół z XXVI sesji został przyjęty przez Radnych jednogłośnie
( 14 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 w okresie międzysesyjnym
wydano sześć zarządzeń Burmistrza. W większości przypadków omawiane zarządzenia
dot. gospodarowania majątkiem gminy oraz w zakresie zmian w budżecie. Kontynuując
wypowiedź Burmistrz Byczyny omówił ważniejsze sprawy z ww. okresu. I tak, na bieżąco
prowadzony jest dialog w zakresie remontu stadionu w Bycznie im. Kazimierza
Górskiego. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w powyższej
sprawie zgłosiło się sześć firm zainteresowanych przedmiotowym zagadnieniem.
Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w omawianym
okresie opracowano i dokonano zgłoszenia w zakresie budowy wiat przystankowych
w Kostowie, Borku, Wojsławicach oraz zmiany organizacji ruchu na ul.Brzozowej.
W ramach subregionu odbyły się spotkania w zakresie wcielenia w życie planu
mobilności. W ramach realizowanego planu mobilności planowana jest budowa chodnika
we wsi Kochłowice, oraz remonty przystanków autobusowych będących własnością
g.Byczyna i budowa trasy pieszo - rowerowej o przebiegu Biskupice – Kochłowice –
Polanowice – Byczyna. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że
w międzyczasie odbyło się drugie spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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dot. podjęcia wspólnych działań w zakresie ochrony zabytkowego pałacu we wsi
Miechowa. W omawianym okresie czasu odbył się również gminny dzień dziecka na
byczyńskim stadionie. Omawiana impreza była bardzo dobrze przygotowana pod każdym
względem, oczywiście z wielką korzyścią dla samych zainteresowanych. W omawianym
czasie uczestniczyliśmy również w obchodach festiwalu opolskiego, poprzez promowanie
g.Byczyna na wydzielonym przez Marszałka Województwa Opolskiego stoisku, tuż obok
amfiteatru. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że w tym okresie
odbyło się podsumowanie dwumiesięcznej kontroli odbytej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Opolu w tut. urzędzie. Kontynuując wypowiedz Burmistrz Byczyny
zakomunikował zebranym, że wspólnie z Panią Burmistrz uczestniczył w zawodach
wędkarskich we wsi Dobiercice. Następnie Burmistrz Byczyny oznajmił zebranym, żew
omawianym okresie odbył się przetarg w zakresie subrogacji długu g.Byczyna.
Przedmiotowy przetarg zakończył się sukcesem, ponieważ wpłynęła jedna ważna oferta
i zaproponowana kwota obsługi ww. procesu jest dużo mniejsza od zakładanej. Z kolei
Przewodniczący Rady poprosił o uszczegółowienie informacji w zakresie subrogacji tzn.
jaki bank i jakie warunki. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że wpłynęła jedna oferta od
Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Złożona oferta jest o 3 mln. zł tańsza od
zakładanej kwoty obsługi omawianego zamówienia. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał
pytanie, czy osoby siedzące w tylnej części sali mają dobrą słyszalność. W odpowiedzi
padło stwierdzenie, że tak.
Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i poprosił o wyjaśnienie
zagadnienia dot. właściciela gruntu przylegającego do stawu we wsi Kochłowice.
W przypadku ustalenia właściciela, należałoby omawiany teren uprzątnąć. Następnie
Radny – Władysław Buła poprosił o uprzątniecie również placu zabaw i przystanku
autobusowego we wsi Kochłowice. Kontynuując wypowiedź Radny – Władysław Buła
stwierdził, że boisko sportowe we wsi Kochłowice wymaga uprzątnięcia, chociażby
w postaci wykoszenia trawy. Na koniec Radny – Władysław Buła poprosił o udzielenie
informacji na temat godzin otwarcia świetlic wiejskich na terenie g.Byczyna.
Z kolei Radny –Bartłomiej Adler poprosił o udzielenie informacji na temat jakości
wody pitnej we wsi Roszkowice i Wojsławice.
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok ( druk nr 193 ).
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie procedury
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok na druku nr 193. W dniu 27 marca 2016r. Burmistrz Byczyny
podjął Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu
finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy
Byczyna. Ww. zarządzenie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
oraz zostało rozesłane wszystkim Radnym. W odpowiedzi, na przesłane sprawozdanie
Burmistrza Byczyny Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przekazała Uchwałę Nr
101/2016, z dnia 12 kwietnia 2016r. nt. opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za
2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r.W tym momencie
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o podanie ważniejszych liczb w zakresie
wykonanego budżetu tj. wydatków, dochodów i rozchodów. W odpowiedzi Skarbnik
Gminy zakomunikowała zebranym, że dochody zaplanowane były na poziomie
41.868.806,75 zł, z czego wykonano kwotę : 36.713.915,59 zł tj. 87,7% wykonania.
W tym dochody majątkowe zaplanowane były na poziomie: 6.572.373,21 zł, a wykonano
kwotę : 3.873.395,34 zł tj. 58,9%. Wpływ na stopień realizacji ogółem dochodów miały
również obniżenie : obniżenie górnych stawek podatków w Wysokości – 352.393,94 zł,
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udzielenie ulg, zwolnień i umorzeń, rat i odroczenie terminów podatków w wysokości –
282.463,33 zł, które stanowiły 3,4% planu dochodów własnych. Plan wydatków
Budżetowych uchwalony w wysokości 43.271.768,27 zł wykonano w kwocie –
40.172.125,74 zł ( 92,8% ) ,w tym wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości
10.477.436,80 zł., wykonano w wys. 9.401.745,74 zł ( 89,7%). Realizacja budżetu
gminy zamknęła się deficytem w wys. – 3.458.210,15 zł. Łączna kwota zobowiązań
finansowych gminy, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiła – 21.787.813, 12 zł
co stanowi 59,4% wykonanych dochodów budżetowych. Wykonane na koniec roku
wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących, co zgodne jest z art.
242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający stwierdza, że Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015 rok dostarcza niezbędnych danych do
analizy wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. W tym stanie faktycznym i prawnym
Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił
zebranych do zadawania pytań w omawianej tematyce. Nikt nie zabrał głosu. W związku
z powyższym Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –
Jacka Kulisińskiego o odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 12.05.2016r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny
– Panu Robertowi Świerczkowi za 2015r. Z treści odczytanej Uchwały Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny za 2015 rok, wynikało w sposób
jednoznaczny, ze Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2015 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał, że Komisja Rewizyjna
w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 4 głosy
„ za ”) wnioskowała o udzielenie
absolutorium
Burmistrzowi Byczyny za 2015 rok. Następnie Przewodniczący Rady
zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.
W tym momencie Radny – Marcin Altman zasugerował, że zgodnie z § 24 ust.6 nowo
przyjętego statutu gminy, każde głosowanie danego projektu uchwały, winno być
poprzedzone opinią trzech komisji w zakresie omawianego projektu uchwały.
W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że zastanawiał się nad powyższym
zagadnieniem i w tym konkretnym przypadku winno być odstępstwo, ale skoro są
wątpliwości w powyższym zakresie, to postąpimy zgodnie z zapisami zawartymi w nowym
statucie gminy.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na
druku nr 193.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 193.
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 193.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ( druk nr 193 ), został podjęty
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
b)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia
Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2015r. ( druk nr 194 ).
Na wstępnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Jacka
Kulisińskiego o odczytanie Uchwały Nr 207/2016 z dnia 2 czerwca 2016r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny –
Panu Robertowi Świerczkowi z wykonania budżetu za 2015r. Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji
Rewizyjnej w Byczynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za
2015r. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii wszystkich
komisji w zakresie omawianego projektu uchwały.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na
druku nr 194.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 194.
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 194.
Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu
uchwały. Z kolei Radny – Damian Gocejna zakomunikował zebranym, że mimo tak
trudnej sytuacji finansowej gminy odziedziczonej po poprzednikach, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015r.
Kontynuując wypowiedź Radny – Damian Gocejna zasugerował, aby w kolejnym numerze
byczyńskiego biuletynu wykazać całkowite zadłużenie gminy odziedziczone po
poprzednikach. Przedmiotowa informacja jest niezbędna, celem uświadomienia wyborcom
zagadnienia w zakresie obecnego tak trudnego stanu finansów gminy.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała
przedstawiona na druku nr 194 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu
Robertowi Świerczkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za
2015r., została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ” ).
c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 195).
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 195.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 195.
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 195.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna
( druk nr 195, został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu ( druk nr 196 ).
Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu
uchwały. Radny – Jerzy Pluta zakomunikował zebranym, że jest to bardzo ważny projekt
uchwały, w związku z powyższym zasugerował objaśnienie omawianego projektu uchwały
pozostałym zebranym. W odpowiedzi z-ca Burmistrza stwierdziła, że omawiany projekt
uchwały porządkuje sprawy w zakresie zmiany kategorii drogi tj. z wewnętrznej na drogi
z odpowiednią numeracją. Powyższa czynność uniemożliwi zamykanie istniejących
przejazdów kolejowych, oraz umożliwi pozyskiwanie funduszy na wszelkiego rodzaju
modernizacje i remonty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały,
ale wcześniej Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych
komisji w spawie omawianego projektu uchwały.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na
druku nr 196 .
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 196.
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 196.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu ( druk nr 196 ), 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
197 ).
Na wstępie 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 197.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 197.
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 197.
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
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych ( druk nr 197 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie
( 14 głosów „ za” ).
f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
„ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „ Hydrokom” w Kluczborku na
lata 2016 – 2018 dla Gminy Byczyna ( druk nr 198 ).
Na wstępnie Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego – Pana Pawła Płazę
o wyjaśnienie potrzeby powtórnego podjęcia omawianego projektu uchwały. I tak, Radca
Prawny zakomunikował zebranym, że powtórne podjęcie omawianego projektu uchwały
podyktowane jest uzupełnieniem załącznika, we wszystkie niezbędne elementy przy tego
rodzaju uchwale. W związku z powyższym uchylamy poprzednią uchwałę i podejmujemy
nową w ww. formie.
Następie 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 198.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 198.
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 198.
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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.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „ Hydrokom”
w Kluczborku na lata 2016 – 2018 dla Gminy Byczyna ( druk nr 198 ), został podjęty
przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 199 ).
Na wstępie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że powodem zmiany
omawianej uchwały jest zmiana na stanowisku sołtysa we wsi Chudoba. Nowym sołtysem
został
Pan
Wiesław
Kociubiński.
Następnie
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 199.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 199.
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 199.
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.
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso ( druk nr 199 ),
został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok ( druk nr 200 ).
Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie
planowanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 200 ). Skarbnik Gminy
w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie gminy na
2016 rok. Następnie Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że wszelkie niezbędne środki na
realizację programu OWES zostały w pełni zabezpieczone. W wyniku negocjacji
z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w sprawie omawianego programu udało się
zmniejszyć wkład własny gminy do wys. 90 tys.zł, a okres realizacji będzie w przedziale
czasowym od 2016r. do 2018r. Z kolei Radny – Marcin Altman zakomunikował zebranym,
że w omawianych zmianach jest błąd w postaci mylnego zapisu dot. jednej
z organizowanych imprez na terenie gminy. Mianowicie, w omawianych zmianach jest
wykazane „ Powitanie Lata „ , a winno być wykazane „ Lato w Mieście ”. Na koniec
Przewodniczący Rady dopowiedział, że odzwierciedleniem zmian w budżecie są również
zmiany w WPF-ie – projekt uchwały na druku nr 201. 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 200.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 200.
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Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 200.
Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu
uchwały. Na wstępie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, dlaczego w chwili obecnej
przenosimy środki z zieleni na inny cel, skoro nie tak dawno temu, zwiększaliśmy środki
w tym dziale. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy obecni
włodarze wiedzą, co czynią. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, z jakiego
powodu środki w wys. 8 tys. zł. są przenoszone na festyn pn.„ Lato w Mieście „
Przedmiotowa impreza nie była zaplanowana, więc po co ustalać jakieś tam plany, skoro
i tak nikt ich nie przestrzega. Na koniec Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że sołtysi mają
większy problem w zakresie przenoszenia zaplanowanych środków. W odpowiedzi
Burmistrz Byczyny stwierdził, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu niedoszacowania
budżetu gminy na dany rok. I tak, takie przypadki miały już wcześniej miejsce i nadal
będą miały. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy warto i czy jest to
uzasadnione ekonomicznie, żeby co dwa tygodnie organizować imprezy. Mianowicie,
17 lipca „Lato w Mieście „ , 27 sierpnia dożynki gminne, a na początku września „ Dni
Byczyny ”. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że zorganizowania imprezy pn.
„ Lato w Mieście ” domagają się nasi wyborcy, chociażby z powodu czasowego
zaniechania organizacji Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów. Kontynuując wypowiedź
Burmistrz Byczyny stwierdził, że przy sprawnej organizacji wszystkie trzy imprezy uda się
zrealizować. Na koniec Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że na organizację
Dni Byczyny istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Z kolei Radny – Jerzy
Pluta zadał pytanie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby połączenie gminnych dożynek
z Dniami Byczyny. Na pewno byłoby taniej i z większym rozmachem. Z kolei Radny –
Władysław Buła stwierdził, że skoro rady sołeckie organizują wszelkiego rodzaju festyny,
to dlaczego Byczyna nie może zorganizować omawianych imprez. Na koniec Radny –
Damian Gocejna stwierdził, że tak w sumie , to włodarze decydują o tym, czy dana
impreza winna się odbyć, bądź nie. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania omawianego projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 200 ), został
podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za” ).
i) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034 ( druk nr
201 ).
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 201.
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały na druku nr 201 .
Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 201.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na
lata 2016 – 2034 ( druk nr 201 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 14
głosów „ za” ).
Ad.8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Na wstępie głos zabrała Z-ca Burmistrza i odpowiedziała na zapytania Radnego –
Władysława Buły. I tak, omawiany plac zabaw, chodniki ,żywopłot i przystanek
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autobusowy zostaną w najbliższym czasie uprzątnięte. Powodem przedmiotowej zwłoki są
braki pracowników interwencyjnych w chwili obecnej, ale od lipca będą nowe nabory
pracowników interwencyjnych i wszelkie niedociągnięcia w powyższym zakresie będą
uzupełnione. Następnie Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że boisko sportowe
będzie również uprzątnięte w omawianym czasie. Ww. przedsięwzięcia, finansowane będą
z budżetu gminy. W odpowiedzi padło zapytanie z sali, a dlaczego nie z funduszu
sołeckiego. Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie będą to zbyt wielkie środki i nie
warto w powyższym zakresie się sprzeczać.
Następnie Burmistrz Byczyny odpowiedział na zapytanie Radnego – Bartłomieja
Adlera w zakresie jakości wody pitnej we wsi Roszkowice i Wojsławice. Mianowicie,
w omawianych wsiach i ościennych zaopatrujących się w wodę pitną z ujęcia wodnego
Nasale – Kastel jest problem w postaci bakterii coli w wodzie pitnej. Przedmiotowa
bakteria jest wynikiem bezpośredniego przenikania gnojowicy - ścieków do wód
gruntowych, a w następstwie do omawianego ujęcia wodnego. Następnie Burmistrz
Byczyny odczytał pismo z Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kluczborku w sprawie
jakości wody pitnej z ujęcia wodnego Nasale – Kastel. Z treści oczytanego pisma
wynikało w sposób jednoznaczny, że jakość wody pitnej z omawianego ujęcia wodnego
zanieczyszczana jest bakterią coli i nadaje się do spożycia jedynie po przegotowaniu.
Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że rozmawiał
z Panem Arturem Witkiem – Prezesem Hydrokomu w omawianej sprawie. I tak, Pan
Prezes stwierdził, że spółka już częściowo zażegnała omawiany problem, poprzez
chlorowanie i inne specjalistyczne zabiegi i na dniach wszystko będzie już w porządku.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Na wstępie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i zawnioskował zorganizowanie
wspólnej wycieczki dla radnych i sołtysów po gminach ościennych tj. Gola, Dzietrzkowice,
Łubnice i Uszyce. Powodem zgłoszenia ww. zapotrzebowania będzie zgłębianie zagadnień
dot. sprzątania, wykaszania terenów zielonych na ww. wioskach. Następnie Radny –
Jerzy Pluta stwierdził, że może ten wyjazd uzmysłowi co niektórym, że gmina nie jest od
spełniania koncertów życzeń sołtysów i radnych. W przypadku interpelacji dot. wsi
Kochłowice, to nie kto inny, ale rada sołecka winna zająć się sprzątaniem, wykaszaniem
i podcinaniem żywopłotu terenów zielonych i boiska sportowego. Następnie Radny – Jerzy
Pluta stwierdził, że dobrze byłoby połączyć obydwie wsie tj. Biskupice i Kochłowice
i może wtedy nie byłoby takich problemów. W odpowiedzi Radny – Władysław Buła
stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią poprzednika, ale jednocześnie zasugerował, że
jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie połączenie wszystkich sołectw w jedno. Z kolei
Radny – Grzegorz Bednarek podziękował tut. włodarzom za zorganizowanie akcji
w zakresie rozdysponowywania darmowych jogurtów. Następnie Radny – Grzegorz
Bednarek zasugerował wystosowanie pism do zarządców dróg tj. ul. Wałowej
i Paruszowickiej w zakresie ustawienia lustra na omawianym skrzyżowaniu. Powodem
przedmiotowego wniosku jest fakt bardzo złej widoczności na omawianym skrzyżowaniu
dróg. Następnie Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, jakie działania podjął tut. urząd
w zakresie ochrony jakości wody pitnej na terenie g.Byczyna. W odpowiedzi Burmistrz
Byczyny zakomunikował zebranym, że kontrole w powyższym zakresie są nader trudne,
bo jak ktoś wylewa np. gnojowicę czy ścieki z szamba, to robi to zazwyczaj bardzo
skrycie. Pocieszającym faktem w powyższym zakresie jest wzrastająca ilość osób
chętnych do zawarcia umowy z Hydrokomem na odbiór ścieków płynnych. Z kolei Radny
– Władysław Buła zasugerował, aby posiedzenia Rady odbywały się w godzinach
dopołudniowych tj. w godz. 1000 – 1100. Powyższa sugestia podyktowana jest brakiem
zainteresowania lokalnej społeczności obradami Wysokiej Rady. W odpowiedzi
Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższa kwestia była już omawiania na tej sali,
a o godz. posiedzeń zdecydowali mieszkańcy w sondzie internetowej, a także poprzez
wypełnianie stosownych ankiet. Na koniec Przewodniczący Rady stwierdził, że dyskusja
w powyższym temacie miała już miejsce na tej sali wcześniej i nie widzi potrzeby
powtórnego rozpatrywania omawianego tematu. Z kolei Radny – Władysław
zawnioskował głosowanie w powyższej sprawie. W odpowiedzi Przewodniczący Rady
zarządził głosownie wniosku Radnego – Władysława Buły w sprawie oceny i analizy
zmiany godz. posiedzeń Wysokiej Rady. W wyniku odbytego głosowania wniosku
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Radnego – Władysława Buły w sprawie oceny i analizy zmiany godz. posiedzeń Wysokiej
Rady uzyskano następujący rozkład głosów ( 3 głosy „ za ” , 4 głosy „ wstrzymujące się
”, 7 głosów „ przeciw” ). W związku z powyższym ww. wniosek nie został przegłosowany
przez Radnych zwykłą większością głosów. Następnie głos zabrał sołtys wsi Nasale – Pan
Rudolf Jana i zasygnalizował początek zjawiska suszy na polach uprawnych.
W powyższym zakresie należałoby przedsięwziąć stosowne kroki w chwili obecnej, a nie
w momencie zbioru płodów rolnych. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że
wszelkie działania w powyższym zakresie, mogą być podjęte dopiero, po stosownym
komunikacie – obwieszczeniu Wojewody Opolskiego w tym zakresie.
Ad.10. Komunikaty.
Na wstępie głos zabrał Radny – Damian Gocejna i w imieniu poszkodowanej
dziewczyny w wypadku drogowym na trasie S-11, podziękował za hojność Radnych
w zakresie zebranych środków finansowych. W wyniku omawianej akcji zebrano kwotę
400 zł, która została przeznaczona na zakup środków higieny osobistej.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał skargę sześciu gmin z okolic Opola w sprawie
planowanego powiększenia granic miasta Opole. Powyższa skarga została przesłana na
ręce Pani Premier Rzeczypospolitej Polskiej – Beaty Szydło. Kontynuując wypowiedź
Przewodniczący Rady odczytał podziękowanie od zespołu tanecznego Publicznej Szkoły
Podstawowej im.Jana Zamojskiego w Byczynie wraz z instruktorką Panią Danutą Łopuch,
za udzielone wsparcie Radnych Rady Miejskiej w Byczynie. Dzięki okazanemu wsparciu
omawiany zespół mógł przekuwać swoją pasję taneczną na liczne sukcesy wymienione
w ww. piśmie. Następnie Radny – Jerzy Pluta zakomunikował zebranym, że w dniu 27
czerwca 2016r. odbędzie się Konwent Sołtysów, konkretna godzina zostanie podana
w późniejszym terminie. Na koniec Przewodniczący Rady pożyczył zebranym udanych
i spełnionych planów wakacyjnych.
Ad.11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXVII sesji. Na tym protokół zakończono
i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie CD przechowywane w Biurze
Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres 6 lat.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
Adam Radom

Byczyna, dnia 23.06.2016r.
Protokołował: Marek Rychlicki
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