
Protokół Nr  LI/10
z sesji Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 26.02.2010 r.
( godz. 8 00 –  8 35)

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Otwarcia  LI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
–  Zdzisław Roman Biliński,  który przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny – Ryszarda 
Grünera,  Sekretarza  Gminy  –  Macieja  Tomaszczyka,  Skarbnik  Gminy  –  Wiesławę 
Różewską,  Kierownika  Referatu  Oświaty  –  Ewę  Bartosiewicz,  Radcę  Prawnego  – 
Zdzisława Pelca,  Kierownika Referatu Budownictwa – Stanisława Bilińskiego, sołtysów i 
pozostałych przybyłych gości.  Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności (zał. Nr 1) 
stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  zebranym  wprowadzenie  dodatkowych 
trzech  projektów  uchwal  na  druku  nr  381,  382,  383.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  dwa  pierwsze  projekty  uchwał  na  druku nr  381,382 są  uchwałami 
intencyjnymi  w postaci  przystąpienia  do  danego  projektu.  Podjęcie  w/w projektów uchwał 
podyktowane  jest  zaleceniami  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy.  Z  kolei  ostatnim  projekt 
uchwały na druku nr 383 jest konsekwencją wcześniejszych projektów uchwał w postaci zmian 
w budżecie gminy na 2010r. W związku z powyższym  Przewodniczący Rady przystąpił do 
przegłosowania  nowego  porządku  obrad  z  uwzględnieniem  dodatkowych  trzech  projektów 
uchwał  na druku nr  381, 382,383.  Nowy porządek obrad został  przyjęty jednogłośnie  (  14 
głosów „za”).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco:

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a)wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwały   
              Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie : przekształcenia poprzez likwidację 
              działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
              Pulmonologiczno – Reumatycznego z siedzibą w Kup ( druk nr 378 ),
            b)planu pracy Rady Miejskiej na 2010r. ( druk nr 379),
            c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2010r. ( druk nr 380 ),
      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 L sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwały   
               Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie : przekształcenia poprzez likwidację 
               działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
               Pulmonologiczno – Reumatycznego z siedzibą w Kup ( druk nr 378 ),
            b) planu pracy Rady Miejskiej na 2010r. ( druk nr 379),
            c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2010r. ( druk nr 380 ),
            d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Byczyna do realizacji projektu 
               „ Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej ” ( druk nr 381 ),
            e)  wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Byczyna do realizacji projektu  
                  „ Potrafisz „ ( druk nr 382 ), 
            f) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 383 ).
      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  (13 głosów „ za ”, 
1 głos „ wstrzymujący się ” ).

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z L sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z L 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 L sesji Rady Miejskiej został przyjęty 
przez Radnych jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Piotr Hoc i poruszył sprawę drogi przebiegającej przez środek 
posesji  Pan  Jana  Gierasa  w  m.Jaśkowice.  Mianowicie  chodzi  o  geodezyjne  przesunięcie 
przedmiotowej drogi. Następnie Radny – Zygmunt Wiśniewski zwracając się szczególnie do 
Radnego  Powiatowego  i  zarazem  Sekretarza  Gminy  zgłosił  fatalny  stan  drogi  na  odcinku 
Dobiercice – Oła.  Kontynuując wypowiedz stwierdził, że przedmiotowa droga jest całkowicie 
połamana, praktycznie tej drogi nie ma i nadaje się do całkowitej odbudowy. Na koniec Radny 



– Zygmunt Wiśniewski poprosił aby Pan Maciej Tomaszczyk przejechał się tym odcinkiem 
drogi,  w celu dokonania oceny stanu technicznego przedmiotowej drogi

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  Rady 
Miejskiej  w  Byczynie  w  zakresie  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Opolskiego 
w  sprawie  :  przekształcenia  poprzez  likwidację  działalności  medycznej  Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatycznego z siedzibą w Kup ( druk nr 
378 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał 
głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 
378 została podjęta jednogłośnie  ( 14 głosów „za” ). 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 
2010r. ( druk nr 379).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 379 została podjęta jednogłośnie  ( 14 głosów „za” ). 

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy 
Komisji Rady na 2010r. ( druk nr 380 ).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w 
projektem uchwały.  Nikt nie zabrał głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 380 została podjęta jednogłośnie  ( 14 głosów „za” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
przystąpienie przez Gminę Byczyna do realizacji projektu „ Byczyński Inkubator Gospodarki 
Społecznej ” ( druk nr 381 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 381 została podjęta zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za”, 
1 „ głos wstrzymujący się”  ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
przystąpienie  przez  Gminę  Byczyna  do  realizacji  projektu   „  Potrafisz  „  (  druk  nr  382  ). 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku nr  382 
została podjęta zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za”, 1 „ głos wstrzymujący się”  ).

f) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 
2010r. ( druk nr 383 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 383 została podjęta zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za”, 
1 „ głos wstrzymujący się”  ).

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

Na wstępie  Burmistrz  Byczyny  udzielił  odpowiedzi  na  zapytanie  Radnego  –  Piotra  Hoca 
w sprawie drogi przebiegającej przez środek nieruchomości Pana Jana Gierasa w m.Jaśkowice. 
Mianowice  w/w  sprawa  jest  znana  ale  nie  może  być  na  razie  załatwiona,  z  powodu  nie 
wydzielenia  geodezyjnego  nowej  alternatywnej  drogi.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że jak Pan Jan Gieras wywiąże się z wcześniejszych zobowiązań, to wtedy 
pod obrady Wysokiej Rady trafi projekt uchwały w sprawie likwidacji starej drogi. Wszelkie 
koszty  związane  z  całym procesem zamiany przedmiotowej  drogi  pokryje  Pan Jan  Gieras. 



Na  koniec  tej  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  przedmiotowa  droga  musi 
spełniać będzie wszelkie wymogi drogi gminnej.  Radny – Piotr Hoc  zadał pytanie, czy Pan 
Gieras zwrócił się na piśmie w tej sprawie. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. Z kolei 
Radny – Piotr Hoc zadał kolejne pytanie, a czy Pan Gieras otrzymał odpowiedz również na 
piśmie.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie  pamięta,  musi  to  wyjaśnić.  Następnie 
Sekretarz  Gminy  ustosunkowując  się  do  zapytania  Radnego  –  Zygmunta  Wiśniewskiego 
stwierdził, że traktuje to zapytanie jako wniosek. Kontynuując wypowiedz zakomunikował, że 
oczywiście  przejedzie się tym odcinkiem drogi i  stwierdzi  w jakim stanie jest ta droga. Na 
koniec Sekretarz Gminy stwierdził, że po tak mroźnej zimie, nie tylko ta droga nadawać się 
będzie do remontu. Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że stan tej drogi przed zimą był 
fatalny, a zima swoje dołożyła. Radny – Adam Radom jednocześnie Sekretarz Rady Powiatu 
nawiązując  do omawianego tematu  stwierdził,  że  stan dróg powiatowych  po tak mroźnej 
zimie  będzie  bardzo  podobny do  omawianej  drogi.  Temat  jest  na  tyle  poważny,  ponieważ 
tematyka  była  omawiana  na ostatnim posiedzeniu  Rady Powiatu.  Zimowe utrzymanie  dróg 
powiatowych kosztowało przeszło pól miliona i niestety o taką kwotę będzie mniej na remonty 
dróg powiatowych.   Radny – Adam Radom  stwierdził,  że  tematyka  jest  bardzo poważna, 
dlatego w chwili obecnej ustalane są już harmonogramy remontowe, żeby w miarę możliwości 
jak najszybciej uporać  się z tą tematyką. Z kolei Radna – Róża Kaniewska zgłosiła potrzebę 
remontu  dróg  powiatowych  w  okolicach  Sierosławic  i  Roszkowic.  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że po takiej  zimie problem remontu dróg dotyczy wszystkich kategorii.  Radna - 
Iwona Sobania  stwierdziła, że jeśli to ma być koncert życzeń, to proszę pamiętać również o 
drogach w okolicach wsi Nasale. 

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
 
Na wstępie glos zabrał Pan Piotr Musiał który zgłosił bardzo naganne zachowanie lokalnego 
społeczeństwa.  Mianowicie  chodzi  o  wyrzucanie  śmieci  po  rowach  na  terenie  g.Byczyna. 
Następnie  Pan  Piotr  Musiał  wspomniał  jak  sąsiednia  miejscowość  poradziła  sobie  z  tym 
problemem. W m.Maciejów zakupiono lornetki i stworzono coś w rodzaju straży obywatelskiej, 
mieszkańcy  sami  pilnują  porządku  na  swoim  terenie,  z  bardzo  dużym  skutkiem.  Drugim 
problemem poruszonym przez Pana Piotra Musiała była sprawa bezpańsko poruszających się 
psów. Ostatnią poruszoną sprawą przez Pana Piotra Musiała był brak zainteresowania ze strony 
Pana  Mączki  i  Ośrodka  Kultury  obróbka  cyfrową  starych  zdjęć  Byczyny  i  utworzeniem 
archiwum  historycznego.  Taka  technologia  pozwala  ocalić  wiele  zdjęć  od  zapomnienia. 
Następnie Pan Piotr Musiał przekazał na ręce Przewodniczącego Rady i Burmistrza Byczyny 
zdjęcia  wykonane tą technologią  w celu wykazania  skuteczności  tej  technologii.  Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  problem  zaśmiecania  terenu  gminy  istnieje,  ale  po  prostu  tacy 
jesteśmy. Edukacja ekologiczna jest na bieżąco realizowana w placówkach oświatowych, może 
w  przyszłości  zaowocuje.  Burmistrz  Byczyny  ustosunkowując  się  do  sprawy  bezpańsko 
poruszających się psów stwierdził, że sprawa ta będzie załatwiona przy współudziale sołtysów. 
Odnośnie  utworzenia  archiwum  historycznego  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  sprawa 
będzie  nad  wyraz  aktualna  w  momencie  wykonania  termomodernizacji  budynku  urzędu. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  przypomniał  zebranym,  że  w  zakres  termomodernizacji 
wchodzi wykonanie nowej izby tradycji. W momencie posiadania przedmiotowej izby tradycji, 
będzie  się  można  zwrócić  z  apelem  do  lokalnego  społeczeństwa  w  celu  udostępnienia 
prywatnych  zbiorów.  Przewodniczący  Rady  podziękował  Panu  Piotrowi  Musiałowi  za 
przekazanie  bardzo  ładnego  zdjęcia  zrobionego  z  wieży  ratusza.  Kontynuując  wypowiedz 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  problem śmieci  jest  mu  osobiście  znany  i  następnie 
przytoczył  przykład  ze  swojego podwórka.  Mianowicie  przy  polach  uprawnych  zakładu  w 
którym pracuje  wyrzucone  zostały  śmieci,  osobiście  zawiadomił  straż  miejską,  oczywiście 



straż wszystko o danym zajściu się wypytała. I o dziwo, na moją prośbę o interwencję, straż 
miejska  stwierdziła,  że  zainteresują  się  tym  dopiero  w  poniedziałek.  Na  pytanie  dlaczego 
dopiero w poniedziałek, usłyszałem ze śmieci do poniedziałku nie uciekną.  

Ad. 9.  Komunikaty.

Na wstępie Burmistrz Byczyny poprosił sołtysów o przekazanie terminów zebrań wiejskich.  

Ad. 10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LI 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


