
Protokół Nr XLIX/10
z sesji Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28.01.2010 r.
( godz. 9 00 – 1020 )

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał  Przewodniczący Rady Miejskiej 
–  Zdzisław Roman Biliński,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny –  Ryszarda Grünera, 
Z-cę  Burmistrza  Byczyny  –  Krzysztofa  Sikorskiego,  Sekretarza  Gminy  –  Macieja 
Tomaszczyka,  Skarbnik  Gminy  –  Wiesławę  Różewską,  Z-cę  Skarbnika  -  Katarzynę 
Wilczyńską,  Dyrektorów  i  Kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  Radcę 
Prawnego – Zdzisława Pelca, Radnych, Pana Zdzisława Comporka. Sołtysów i pozostałych 
przybyłych gości. Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności (zał. Nr 1) stwierdził, że 
w sesji uczestniczy 13 Radnych, więc obrady są prawomocne.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych w zawiadomieniu o sesji otrzymał 
porządek obrad i zapytał czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny chce wnieść zmiany do 
porządku  obrad.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  na  wszystkich  Komisjach  został 
zgłoszony przez  Z-cę  Burmistrza  dodatkowy projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały 
( dot, likwidacji ZGK na druku nr 375 ). W związku z powyższym  Przewodniczący Rady 
przystąpił do przegłosowania nowego porządku obrad z uwzględnieniem projektu uchwały na 
druku nr 375. Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów „za”).

Stary porządek obrad przedstawiał się następująco:

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty    

             budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Ewangelicko -   

            Augsburskiej w Wołczynie przy kościele pw. św. Mikołaja w Byczynie (druk nr 369 ),

          b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

             budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 

             Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Łowkowicach na prace przy 

             kościele pw. św. Jana z Dukli  w Dobiercicach ( druk nr 370 ),

         c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

             budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 

             Rzymskokatolickiej pw. św. Jana  Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 371 ),



         d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

             przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

             Antoniego w Roszkowicach ( druk nr 372 ),

         e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

             przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

             Augustyna w Kostowie na prace przy kościele pw. św. Jacka w Miechowej   

            ( druk  nr 373 ),

         f) zmian w budżecie gminy na 2010 rok ( druk nr 374 )

      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco :

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty    

             budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Ewangelicko -   

            Augsburskiej w Wołczynie przy kościele pw. św. Mikołaja w Byczynie (druk nr 369 ),

          b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

             budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 

             Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny w Łowkowicach na prace przy 

             kościele pw. św. Jana z Dukli  w Dobiercicach ( druk nr 370 ),

         c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

             budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 

             Rzymskokatolickiej pw. św. Jana  Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 371 ),

         d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

             przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

             Antoniego w Roszkowicach ( druk nr 372 ),

         e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

             przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

             Augustyna w Kostowie na prace przy kościele pw. św. Jacka w Miechowej   

            ( druk  nr 373 ),



         f) zmian w budżecie gminy na 2010 rok ( druk nr 374 ), 

         g) zmiany uchwały ( dot. likwidacji ZGK, druk nr 375 ).

      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

Ad. 3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował aby Sekretarzem obrad został V-ce Przewodniczący – 
Grzegorz  Kapica.  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną  kandydaturę. 
Kandydatura została przyjęta przez Radnych zwykłą większością głosów  (12 głosów „ za ”, 
1 głos „ wstrzymujący się ” ).

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej bez 
jego uprzedniego czytania. Protokół był dostępny w Biurze Rady oraz wyłożony przed sesją. 
Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do  protokołu.  Nikt  
z Radnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do protokołu.  Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania  nad  przyjęciem w/w protokołu.  Protokół  z  XLVIII  sesji  Rady Miejskiej  został 
przyjęty przez Radnych jednogłośnie (13 głosów „za”).

Ad. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Piotr Hoc i zadał pytanie w sprawie budowy chodnika we wsi 
Kochłowice.  Mianowicie  wg.  wcześniejszych  ustaleń  miał  to  być  normalny  chodnik  z 
krawężnikami  i  kostce,  a  w  chwili  obecnej  okazuje  się,  że  będzie  to  chodnik  asfaltowy 
oddzielony od jezdni białą linią. Kontynuując wypowiedz  Radny – Piotr Hoc  stwierdził, że 
skoro tak się spawy mają, to zadał pytanie, czy warto wycinać drzewa z pobocza w związku z 
tą  modernizacją.  Przedmiotowa  wycinka  drzew bardzo negatywnie  wpłynie  na wizualizacje 
wsi.  Następnie  Radny  –  Piotr  Hoc  podziękował  Sekretarzowi  Gminy  za  jego  osobiste 
zaangażowanie w przedmiotową inwestycję, ale jednocześnie poprosił o wyjaśnienie, dlaczego 
sprawy tak się mają. Na koniec swojej wypowiedzi  Radny – Piotr Hoc ustosunkował się do 
ostatniego spotkania opłatkowego i wypowiedzi Burmistrza Byczyny  w sprawie zakładania 
stowarzyszeń  i  w konsekwencji  tego,  niektóre  wsie  nie  będą  miały  czegoś  tam.  Następnie 
Radny – Piotr Hoc stwierdził, że chodzi mu konkretnie o świetlicę wiejską w Kochłowicach. 
I tak np. w gminie Kluczbork są dwa stowarzyszenia, które z powodzeniem piszą projekty i nie 
ma potrzeby zakładania osobnych stowarzyszeń. Radny – Piotr Hoc stwierdził, że wspólnego 
programu sprzed ośmiu lat nie wiele zostało ( nic oprócz jednakowych fryzur ). Praktycznie 
rzecz ujmując to temat świetlicy nie załatwiony, kanalizacji w ogóle nie ruszony, a w sprawie 
chodnika  zaczęło  się  coś  ostatnio  dziać.  Kontynuując  wypowiedz  Radny  –  Piotr  Hoc 
stwierdził, że w gminach ościennych bardzo dużo się dzieje w przedmiotowych sprawach, a w 
naszej gminie jakoś idzie to bardzo wolno. Z kolei Radna – Róża Kaniewska wyraziła obawy 
w sprawie wjazdu samochodem na rynek, a mianowicie chodziło jej o bardzo duże oblodzenie i 
szybkie  zaradzenie  tej  sprawie.  Kontynuując  wypowiedz   Radna  –  Róża  Kaniewska 
stwierdziła,  że  podobna sytuacja  jest  również  na  ul.  Wałowej.  Radna –  Róża  Kaniewska 
zadała pytanie, a jak wygląda sprawa odśnieżania dachów na gminnych budynkach. Następnie 
Radna – Róża Kaniewska powróciła do tematu doświetlenia na terenie g.Byczyna i zażyczyła 



sobie kserokopie pisma do Zakładu Energetycznego w tej sprawie, ponieważ nic się nie dzieje 
w tym kierunku. Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego we 
wsi Wojsławice nie został zamontowany znak „ zakaz wjazdu pojazdów powyżej kilkunastu 
ton”.  Następnie  Radna  –  Róża  Kaniewska  poprosiła  również  o  kserokopię  pisma  do 
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  sprawie  mylnego  terminu  realizacji  remontu 
pałacu w Roszkowicach. 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty  budowlane  przy zabytku  wpisanym do rejestru 
zabytków dla Parafii Ewangelicko -  Augsburskiej w Wołczynie przy kościele pw. św. Mikołaja 
w Byczynie  (druk nr  369 ).  Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 369 została podjęta jednogłośnie  ( 13 głosów „za” ). 

b) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Najświętszej Marii Panny w Łowkowicach na 
prace przy kościele pw. św. Jana z Dukli  w Dobiercicach ( druk nr 370 ).  Przewodniczący 
Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący 
Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  370  została  podjęta 
jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

 c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ) przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana  Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 
371.  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał 
głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 
371 została podjęta jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

d) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Roszkowicach ( druk nr 372 ).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  372 
została podjęta jednogłośnie ( 13 głosów „za” ).

e)  Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie przyznania  dotacji  na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  św.  Augustyna  w  Kostowie  na  prace  przy 
kościele  pw.  św.  Jacka  w  Miechowej  (  druk   nr  373  ). Przewodniczący  Rady otworzył 
dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił 
do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  373  została  podjęta  jednogłośnie 
( 13 głosów „za” ).

f)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowej  uchwały  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią 
Skarbnik Gminy o przedstawienie powyższych zmian w budżecie gminy na 2010r.  Skarbnik 
Gminy  w sposób  szczegółowy i  wyczerpujący  przedstawiła  zmiany  w budżecie  gminy  na 
2010r.  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2010 rok ( druk nr 374 ).  Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję nad w/w projektem 



uchwały.  Burmistrz Byczyny wyjaśnił zebranym źródło pochodzenia darowizny i stwierdził, 
że chodzi o firmę Van Kopen – Van Ejk, która przekazała kwotę 5000 euro na modernizację 
przedszkola w Jakubowicach. Powyższe środki ze względu na przepisy musiały przejść przez 
stowarzyszenie,  a  nie  przez  jednostkę  samorządową.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 374 została podjęta jednogłośnie 
( 13 głosów „za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
likwidacji ZGK, druk nr 375 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 375 została podjęta jednogłośnie  ( 13 głosów „za” ).

Ad. 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na  wstępie  głos  zabrał   Burmistrz  Byczyny  który  stwierdził,  że  na  pierwsze  zapytanie 
Radnego – Piotra Hoca odpowiedzi udzieli Sekretarz Gminy równocześnie radny powiatowy. 
Burmistrz  Byczyny  ustosunkowując  się  do  zapytania  Radnego  –  Piotra  Hoca   w sprawie 
świetlicy  wiejskiej  w  Biskupicach  stwierdził,  że  Pan  radny  jest  trochę  nie  zorientowany 
w temacie, ponieważ lokal na pomieszczenie świetlicy został już przejęty od AWRSP w Opolu. 
Cała procedura w sprawie pozyskania środków unijnych na ten cel została już przygotowana 
i  w najbliższym czasie  zostanie  uruchomiona.  Następnie  Burmistrz Byczyny  stwierdził,  że 
dwa stowarzyszenia dla Gminy Kluczbork, to chyba stanowczo za mało, dla gminy która liczy 
40 tys. mieszkańców i jego skromnym zadaniem nie jest to dobry przykład do naśladowania. 
Wracając do tematu kanalizacji Burmistrz Byczyny stwierdził, że w czasie tej kadencji udało 
się  opracować   pełną  dok.  techniczną  na  przedmiotową  inwestycję  wraz  z  wszystkimi 
uzgodnieniami i pozwoleniem budowlanym dla całej gminy. W najbliższym czasie  planowana 
jest realizacja I etapu tj. kanalizacja wsi Roszkowice wraz z przyłączeniem gminy sąsiedzkiej 
tj. Gorzów Śląski ( chodzi o wieś Uszyce ) przedmiotowa inwestycja ma swoje odbicie w WPI. 
Ponadto w Jakubowicach w ostatnim czasie udało się wybudować przydomową oczyszczalnię 
ścieków  dla  kilku  gospodarstw  domowych.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny 
przypomniał, że w czasie tej kadencji oddana została nowa oczyszczalnia ścieków w Byczynie 
o  wartości  3  mln.zł.  Może powinno robić  się  więcej  w tym kierunku ale  na  tyle  nas  stać. 
Na koniec odpowiedzi na zapytania Radnego – Piotra Hoca Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
być  może  radny  w  natłoku  spraw  zapomniał  o  tych  inwestycjach.   Burmistrz  Byczyny 
ustosunkowując  się  do  interpelacji  Radnej  –  Róży  Kaniewskiej  w  sprawie  udrożnienia  – 
przejezdności  ul.Wałowej stwierdził, że  jest to ulica wojewódzka i być może gmina do tego 
stanu trochę się przyczyniła poprzez awarie sieci wodociągowej. Przez długi okres były tęgie 
mrozy i nie było sensu sypać solą tej drogi ale w miarę wzrostu temperatury na pewno będzie 
posypana  przez  zarządcę.  Co się  tyczy  odśnieżania  dachów stanowiących  własność  gminy, 
zostały w tym zakresie  wydane stosowne zalecenia  w sprawie przeciwdziałania  wszelkiego 
rodzaju  zagrożeń.  W  praktyce  usuwaniem  śniegu  z  naszych  obiektów  zajmuje  się  OSP 
Byczyna. Pisma o których wspominała Radna –Róża Kaniewska zostaną skserowane i drogą 
pocztową  przesłane.  W  sprawie  ograniczenia  ruchu  pojazdów  powyżej  12  ton  we  wsi 
Wojsławice  Burmistrz Byczyny  stwierdził,  że wyjaśni tą sprawę, czy w ogóle powinien on 
tam  być  umiejscowiony.  Następnie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy  który  stwierdził,  że 
inwestycja w Kochłowicach realizowana jest przez powiat i prawdą jest, że chodnik z kostki i 
krawężnikiem  będzie  tylko  do  warsztatów,  a  dalej  będzie  z  nawierzchni  bitumicznej 
oddzielonej białą linią. Kontynuując wypowiedz  Sekretarz Gminy  stwierdził, że taki,  a nie 
inny chodnik narzuca dok. techniczna zatwierdzona prawomocnym pozwoleniem budowlanym. 
Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że w dniu dzisiejszym temperatura na zewnątrz wynosi 



minus sześć stopni i być może sól zadziała. Powyższe oblodzenie jest przyczyną wielu kolizji 
na terenie miasta. W odpowiedzi  Z-ca Burmistrza  odpowiedział, że względu na liczne apele 
ekologów miasto  nie  jest  posypywane solą.  Właściciele  dróg powiatowych  i  wojewódzkich 
posypują solą,  ponieważ takie mają zalecenia odgórne. Radny – Piotr Hoc powrócił do tematu 
uruchomienia świetlicy we wsi Kochłowice który stwierdził,  że wieś Kochłowice była przez 
wiele  lat  mamiona  obietnicą  uruchomienia  świetlicy  wiejskiej.  W  dalszej  części  swojej 
wypowiedzi Radny – Piotr Hoc stwierdził, że nie wiele czasu zostało do końca tej kadencji i 
dobrze  by  było  wywiązać  się  z  wcześniejszych  obietnic,  chociażby  w  sprawie  świetlicy  i 
chodnika. 

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  Pan  Piotr  Musiał  poruszył  sprawę  sprzedaży  działki  gruntowej  na  której 
posadowiony jest  jego blok mieszkalny.  Mianowicie w momencie sprzedaży przedmiotowej 
działki, nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, czyli była to sprzedaż w ciemno. Kontynuując wypowiedz 
Pan Piotr Musiał stwierdził, że w granicach zakupionego gruntu przez Byczyńską Spółdzielnie 
Mieszkaniową  znajduje  się  wjazd  na  posesję  Wałowa  28,  posadowiony  tam  budynek  jest 
własnością gminy. Wjazd i część podwórka Wałowej 28 została sprzedana BSM , a sprzedała 
nam  to  gmina,  to  dlaczego  spółdzielczy  mają  teraz  płacić  za  regulację  geodezyjną  w  tej 
sprawie. Z przeprowadzonej rozmowy z Z-cą Burmistrza dowiedziałem się, ze jednak ta droga 
będzie wydzielana na koszt członków BSM. Następnie Pan Piotr Musiał zadał kolejne pytanie, 
czy Pan Burmistrz  i  Wysoka Rada akceptuje  taki  tryb  sprzedaży.  Podobny przypadek miał 
miejsce  w  trakcie  sprzedaży  byłej  siedziby  po  ZGKiM  przy  ul.  Kluczborskiej.  Burmistrz 
Byczyny  w odpowiedzi na zadane pytanie w sprawie sprzedaży gruntów BSM stwierdził, że 
powyższa sprzedaż jest konsekwencją działań z końca lat 80-tych BSM. Burmistrz Byczyny 
ustosunkowując  się  do  następnego  zapytania  stwierdził,  że  na  pewno  chodzi  tu  o  deptak 
400 – lecia  Bitwy pod Byczyną,  a  nie  o byłą  bazę ZGKiM. Powyższa  regulacja  drogi jest 
konsekwencją wcześniejszych błędów w postaci niepoprawnego wytyczenia drogi w momencie 
układania krawężników również z końca lat osiemdziesiątych. W związku z powyższym nikt 
nie sprzedał drogi, a w ręcz odwrotnie jest to chwili obecnej regulowana wg. stanu władania 
gruntem. Burmistrz Byczyny powracając do tematu działki BSM stwierdził, że przedmiotowe 
wydzielenie  drogi  nie  mogło  być  wcześniej  przeprowadzone  ponieważ stworzono by nową 
działkę i nie możliwe było by przekształcenie tej działki.  Na koniec tego tematu  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  tak,  czy  owak,  to  i  tak  BSM  zobowiązana  jest  do  zapłacenia 
przedmiotowego  podziału  geodezyjnego  –  wydzielenia  drogi.  Powyższe  stwierdzenie 
podyktowane jest uregulowaniem prawnym z zakresu gospodarki nieruchomościami, ponieważ 
wszelkie koszty geodezyjno – szacunkowe ponosi nabywca danej nieruchomości. Z kolei Pan 
Piotr  Musiał  stwierdził,  że  nie  widzi  potrzeby  wydzielania  osobnej  drogi,  a  wystarczyło 
zapewnić służebność drogową na rzecz mieszkańców posesji przy ul. Wałowej 28. Następnie 
głos zabrał Sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i zakomunikował zebranym o fatalnym 
stanie podjazdu przed mostem Polanowickim w Byczynie, jest tam bardzo ślisko. Powyższy 
podjazd jest bardzo uciążliwy w przypadku przewożenia znacznych ładunków towarowych, do 
każdego  transportu  musi  być  wysyłany  dodatkowy  zestaw  w  celu  wciągnięcia  danego 
transportu  na  most  Polanowicki.  W dalszej  części  wypowiedzi  Pan Jerzy Pluta  jako  osoba 
równocześnie  odpowiedzialna  za  odśnieżanie  dróg  gminnych  z  ramienia  firmy  Pola  –  Rol 
stwierdził, że ten rok jest wyjątkowy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy powinni włączyć się 
w usuwanie skutków zimy.  Następnie Pan Jerzy Pluta zadał pytanie,  kto z ramienia  gminy 
wydał  jego  zdaniem  absurdalne  polecenie  odśnieżenia  drogi  przebiegającej  wśród  działek 
usytuowanych  nad  zalewem.  W dalszej  części  wypowiedzi  Pan  Jerzy  Pluta  wyraził  swoje 
wątpliwości co do skuteczności, odśnieżania dróg powiatowych i wojewódzkich. Mianowicie 



na w/w drogach jeżdżą piaskarki z podniesionym pługiem i wyłączoną piaskarką, jaki jest sens 
wysyłania tych pojazdów. Krótko mówiąc jest to bez sensu, a wręcz wyrzucanie publicznych 
środków w błoto ( śnieg ). Kontynuując wypowiedz Pan Jerzy Pluta stwierdził, że w przypadku 
należytego odśnieżania w/w dróg nie było by tej warstwy lodu na spodzie drogi i nie było by 
tak ślisko. Następną poruszoną sprawą przez Pana Jerzego Plutę była sprawa z zakresu opieki 
społecznej. Mianowicie są osoby w Jakubowicach bardzo nie zaradne życiowo i jak były te 
mrozy po minus dwadzieścia stopni, to te osoby nie ogrzewały w ogóle mieszkania. Następnie 
Pan Jerzy Pluta  zadał  pytanie,  czy opieka  społeczna  wie o tych  osobach i  czy coś  w tym 
zakresie  zrobiła.  Burmistrz  Byczyny  w  odpowiedzi  na  zapytanie  dot.  wydania  polecenia 
odśnieżenia  drogi  wewnętrznej  przebiegającej  przez  działki  nad  zalewem stwierdził,  że  on 
osobiście  wydał  to  polecenie.  Powyższe  polecenie  podyktowane  było  koniecznością 
odśnieżenia  drogi  dojazdowej  dla  osoby  zamieszkałej  na  stałe  nad  zalewem.  Przez  okres 
trwania  tegorocznej  zimy,  po  raz  pierwszy została  taka  usługa  zlecona.  Na  zapytania  dot. 
kwestii dróg powiatowych Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie pozwala Sekretarzowi Gminy 
w  tej  kwestii  się  wypowiadać,  ponieważ  później  wychodzi  na  to,  że  to  właśnie  gmina 
odpowiada  za te  drogi.  Następnie  głos zabrał  Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej  – Pan 
Bolesław  Gierczyk  stwierdził,  że  zna  sprawę  tej  rodziny,  a  nawiasem mówiąc  sprawa  tej 
rodziny ma swój finał w sądzie w dniu 18.02.2010r. Kontynuując wypowiedz Pan Bolesław 
Gierczyk stwierdził, że jest to rodzina w znacznym stopniu upośledzona i kontakt z tą rodziną 
jest bardzo trudny. Jako przykład Pan Bolesław Gierczyk podał fakt przywiezienia tej rodzinie 
opału, a jeden z członków tej rodziny odpowiedział, że woli leżeć pod pierzyną, niż palić w 
piecu.  Kolejnym  przykładem  sprawnego  działania  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  fakt 
przyznania  tej  rodzinie  zasiłku  ale  nikt  z  tej  rodziny,  nie  pofatygował  się  w celu  odbioru 
przedmiotowego  świadczenia.  Na  koniec  swojej  wypowiedzi  Pan  Bolesław  Gierczyk 
zaapelował  do  zebranych,  żeby  wszystkie  przypadki  udzielenia  pomocy  danej  rodzinie 
zgłaszać, naprawdę nikt z tego tytułu się nie obrazi. Różne sytuacje się zdarzają i na pewno 
możemy o wszystkim jako Opieka Społeczna wiedzieć, stąd jeszcze raz prośba o zgłaszanie 
takich  przypadków  i  na  pewno  takie  działanie  ułatwi  udzielanie  pomocy  osobom 
potrzebującym.  Z-ca  Burmistrza  ustosunkowując  się  do  zapytania  Radnego  –  Zygmunta 
Wiśniewskiego  zadane  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  obowiązkowego 
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w przypadku posiadania takiej kanalizacji na danym 
terenie. Kontynuując wypowiedz Z-ca  Burmistrza powołując się na wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego stwierdził, że jest bezwzględny obowiązek podłączenia się do kanalizacji w 
przypadku  posiadania  takiej  kanalizacji.  Następnie  głos  zabrał  Pan Wojciech  Całka  – Z-ca 
Dyrektora ZSGLiZ w sprawie sprostowania informacji zamieszczonej na łamach Kulis Powiatu 
w sprawie rzekomej likwidacji szkoły w Polanowicach. Mianowicie szkoła w Polanowicach nie 
ulega likwidacji, a tylko i wyłącznie przeniesieniu z pałacyku do budynku internatu. Na koniec 
Pan Wojciech Całka – Z-ca Dyrektora ZSGLiZ poprosił o sprostowanie tej błędnej informacji 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Radna – Róża Kaniewska zasugerowała, że 
skoro  taka  informacja  ukazała  się  na  łamach  prasy,  to  może  przedmiotowe  sprostowanie 
również zamieścić również na łamach prasy.  Z kolei Pan Wojciech Całka – Z-ca Dyrektora 
ZSGLiZ stwierdził, że z treści artykułu nie wynikało jednoznaczne zamknięcie szkoły ale być 
może  ten  artykuł  był  niefortunnie  zredagowany.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
dziennikarze bardzo często przekręcają fakty, takie są po prostu media.  Z kolei Radny – Piotr 
Hoc  w nawiązaniu do tematu mediów stwierdził,  że w ostatnim wydaniu Kulis Powiatu był 
zamieszczony  ranking  gmin  dot.  wykorzystywania  środków  unijnych.  Z  treści  artykułu 
wynikało,  że  gmina  Byczyna  w  powiecie  zajmuje  jedno  z  ostatnich  miejsc,  a  w  skali 
województwa podobnie.  Jeśli  to nieprawda,  to może zamieścić  sprostowanie w tej  sprawie, 
czyżby media kłamały.  Burmistrz Byczyny odpowiedział, że radni powinni sami sobie na to 
pytanie odpowiedzieć, ilość pozyskanych środków ma odbicie w budżecie gminy. Na koniec 



Radny – Piotr Hoc stwierdził, że skoro jesteśmy tacy dobrzy w sprawie pozyskiwania środków 
unijnych, to dlaczego media tak źle piszą o gminie Byczyna.   

Ad. 9.  Komunikaty.

Na wstępie  Przewodniczący  Rady  przypomniał  radnym o obowiązku złożenia  oświadczeń 
majątkowych  w  biurze  rady  do  dnia  30.04.2010r.  Na  koniec  Skarbnik  Gminy  poprosiła 
sołtysów o pozostanie w sali obrad w celu omówienia realizacji funduszów sołeckich. 
 
Ad. 10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLIX sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie magnetofonowe 
( 1 kaseta ) przechowywana w Biurze Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres jednego 
roku.

                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                            Rady Miejskiej
                                                                                                              w Byczynie

                                                                                                     Zdzisław Roman Biliński

Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu


