
                                                                 Protokół Nr LII/10
                                                     z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                  z dnia 30.03.2010 r.
                                                                  ( godz. 10ºº - 1340 )

Otwarcia  LII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
- Zdzisław Roman Biliński, który przywitał  Starostę Kluczborskiego - Pana Piotra Pośpiecha 
Burmistrza  Byczyny  –  Ryszarda  Grünera,  Sekretarza  Gminy  –  Macieja  Tomaszczyka, 
Skarbnik Gminy – Wiesławę Różewską Radcę Prawnego – Jerzego Dela, Pana Zawadzkiego - 
Radnego  Powiatowego,  Pana  Kazimierza  Morawca  -  Przedstawiciel  Izby  Rolniczej,  Pana 
Zygmunta  Chabrowskiego  -  Przewodniczącego  Samorządu  Mieszkańców  Byczyny,  Pana 
Edwarda  Różniatowskiego  –  Przewodniczącego  Gminnego  Związku  Rolników,  Kółek 
i  Organizacji  Rolniczych,  Dyrektorów  Organizacyjnych  Gminy,  Sołtysów i  pozostałych 
przybyłych  gości. Przewodniczący  Rady w  oparciu  o  listę  obecności  (zał.  Nr  1)  stwierdził,  
że w sesji uczestniczy 15 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. Nikt nie zabrał głosu, więc Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad 
przyjęciem  porządku  obrad.  Porządek  obrad  został  przyjęty  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15 
głosów „za”) i przedstawia się następująco : 

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LI sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienie Pana Piotra Pośpiecha - Starosty Kluczborskiego.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie przyznania dotacji
dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Augustyna w Kostowie na prace związane
z renowacją zabytkowego kościoła p.w św. Jacka w Miechowej ( druk nr 384 ),
b) wyodrębnienia/ nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy
Byczyna na 2011r. ( druk nr 385 ),
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 386 ),
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
( druk nr 387 ),
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 maja 2010 roku do 30 kwietnia
2011 roku ( druk nr 388 ),
f) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie ustalenia dodatkowych
dni deponowania odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach
po obniżonych stawkach ( druk nr 389 ),
g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 390 ),
h) zaciągnięcia kredytu ( długoterminowy do kwoty 830.000 zł, druk nr 391 ),
i) zaciągnięcia pożyczki ( długoterminowa do kwoty 536.000 zł, druk nr 392 ),
j) zaciągnięcia pożyczki ( długoterminowej do kwoty 355.000 zł, druk nr 393 ),



k) zaciągnięcia pożyczki ( krótkoterminowej do kwoty 499.999 zł, druk nr 394 )
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności przeprowadzonej w 2009 roku.
9. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.
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  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  V-ce  Przewodniczący  – 
Adam  Radom.  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną  kandydaturę. 
Kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie  (15 głosów „za”, )

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji.

Przewodniczący  Rady zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  LI  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  uwagi  i  zastrzeżeń  do  protokołu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania nad przyjęciem w/w protokołu. Protokół z LI sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję.  Na  początku  głos  zabrał  Radny-  Piotr  Hoc 
i  zakomunikował  zebranym  problem  nieprawidłowego  odwodnienia  nowo  wybudowanej  drogi 
o przebiegu Kochłowice – Gród. Mianowicie droga w chwili obecnej ulega licznym załamaniom - 
pęknięciom wraz z poboczem. Następnie Radny- Piotr Hoc zasugerował, ze wcześniejszy odcinek 
tej samej drogi jest również w bardzo fatalnym stanie technicznym i należało by coś z tym zrobić 
Następną sprawą którą poruszył  Radny- Piotr Hoc  była sprawa kontroli umorzeń podatkowych 
którą próbował przeprowadzić wraz z Komisją Rewizyjną w ubiegłym tygodniu u Pani Skarbnik. 
Radny – Piotr Hoc zasugerował, ze Komisja Rewizyjna nie otrzymała żadnych informacji na temat 
umorzeń, mianowicie Pani Skarbnik stwierdziła, że takie informacje chroni ordynacja podatkowa. 
Radny – Piotr Hoc zapytał, czy w powyższej sprawie głos mógłby zabrać  Radny – Adam Radom 
który posiada dużą wiedzę na ten temat, ponieważ  przez wiele lat był audytorem.Na koniec Radny 
– Piotr Hoc  stwierdził,  że po tej  kontroli  czuje się trochę zniesmaczony Następnie głos zabrał 
Radny – Jerzy Dworak,  który ponownie zwrócił  uwagę na fatalny stan drogi w Jaśkowicach. 
Następną poruszoną sprawą przez  Radnego – Jerzego Dworaka  była  sprawa nie załatwionego 
remontu mostu w Ciecierzynie koło Pana Koniecznego. Radny – Jerzy Dworak  zakomunikował, 
że Pan Konieczny zwracając się na  piśmie do Pana Burmistrza w przedmiotowej sprawie do dnia 
dzisiejszego nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Następnie Radny-  Jerzy Dworak zwracając się do 
Starosty  Kluczborskiego  Pana  Piotra  Pośpiecha  zadał  pytanie,  czy  w  budżecie  starostwa 
przewidziane są środki na realizację drogi przez wieś Jaśkowice. Następnie głos zabrał  Radny – 
Jacek  Kulisiński, który  zgłosił  fatalny  stan  drogi  o  przebiegu  Kochłowice  –  Polanowice, 
mianowicie chodzi o ponowne wytyczenie pasa drogowego, gdyż gospodarstwo rolne użytkujące 
pole  przylegające  do  przedmiotowej  drogi  częściowo  zaorało  tą  drogę.  Następnie  głos  zabrał 
Radny – Zygmunt Wiśniewski który na początku podziękował Panu Maciejowi Tomaszczykowi 
za  skuteczne  ustawienie  lustra  drogowego  w  m.  Dobiercice.  Kontynuując  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski zwrócił  się do Sekretarza Gminy i Radnego – Adama Radoma aby w najbliższym 



czasie dokonali oględzin stanu technicznego drogi o przebiegu Dobiercice – Oła. Przedmiotowa 
droga na całym odcinku jest złamana przez TIR-y które często przejeżdżają tym odcinkiem drogi. 
Następną poruszoną sprawą przez  Radnego – Zygmunta Wiśniewskiego była sprawa dotycząca 
podatków.  W gminie  Byczyna  część  wsi  płaci  podatki  na nowych  zasadach,  a  druga  część  na 
starych zasadach. Radny – Zygmunt Wiśniewski  uważa, że ludzie którzy dostali nowe decyzje 
podatkowe  powinni  być  wcześniej  o  takim  wzroście  powiadomieni.  Zdaniem  Radnego  – 
Zygmunta Wiśniewskiego mieszkańcy którzy zapłacili większe podatki winni otrzymać zwrot tych 
podatków, ponieważ wszyscy podatnicy powinni płacić na jednakowych zasadach. Następnie głos 
zabrał Radny – Piotr Hoc i zadał pytanie, czy ta ustawa dot. wzrostu podatków od nieruchomości 
weszła automatem czy na wniosek Pana Burmistrza. Dalej głos zabrała Radna – Róża Kaniewska 
która zadała pytanie,  na jakim etapie jest realizacja ustawienia pojemników na drobny złom, m.in 
puszki  i  w  jakim  czasie  można  się  spodziewać  realizacji  tego  przedsięwzięcia.  Kontynuując 
wypowiedź Radna – Róża Kaniewska zadała następne pytanie, czy zostały dokonane kontrole na 
terenie  gminy,  w  zakresie  czy   wszyscy  mieszkańcy  mają  podpisane  umowy  na  wywóz 
nieczystości.

Ad. 6.Wystąpienie Pana Piotra Pośpiecha - Starosty Kluczborskiego.

Na wstępie Pan Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski podziękował wszystkim za zaproszenie na 
Sesję Rady Miejskiej  w Byczynie.  Kontynuując wypowiedz  Starosta Kluczborski –  Pan Piotr 
Pośpiech przedstawił plany dotyczące  budowy drogi o przebiegu Biskupice - Wołczyn o długości 
13  km.,  i  wartości  4,5  mln..zł.  Następnie  Pan  Piotr  Pośpiech   -  Starosta  Kluczborski 
zakomunikował,  że  w  ramach  przedmiotowego  projektu  wykonane  będzie poszerzenie  jezdni 
i ciągu pieszo - rowerowego. Dużym plusem takiego rozwiązania technologicznego jest: problem 
odwodnienia  jak  również  odśnieżania  w czasie  zimy oraz  kanalizacji.  Kontynuując  wypowiedź 
Starosta  Kluczborski –  Pan  Piotr  Pośpiech stwierdził,  że  prace  dotyczące  przedmiotowego 
zadania w Kochłowicach potrwają do połowy lipca bieżącego roku. Starosta Kluczborski – Pan 
Piotr  Pośpiech  zakomunikował  zebranym,  że jest  jedynym  Starostą,   który zakończy kadencję 
wykonaniem 47 km. nowych dywaników. Następnie  Pan Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski 
wymienił  inwestycje  realizowane  w  ostatnim  okresie  na  terenie  g.  Byczyna  tj.  droga 
do miejscowości Janówka , modernizacja ulicy Polanowickiej w  Byczynie. Naturalną koleją rzeczy 
będzie realizacja drogi o przebiegu Biskupice – Wołczyn wraz z ciągiem pieszo – rowerowym. 
W  dalszej  części  wypowiedzi  Pan  Starosta  Kluczborski oświadczył,  że  celem  powiatu  w 
najbliższym  czasie  jest  uzupełnienie  ubytków  na  drogach  w  Kochłowicach,  Jaśkowicach, 
Łowkowicach,  Dobiercicach,  Jakubowicach  po  okresie  zimowym  masą  na  gorąco.  Starosta 
Kluczborski – Pan Piotr Pośpiech ustosunkowując się do tematu budowy drogi we wsi Jaśkowice 
stwierdził,  że  wniosek  w  przedmiotowej  sprawie  został  złożony  w  ramach  programu 
„ Regionalnego Programu Operacyjnego” i miesiącu maju będziemy wiedzieć czy przedmiotowa 
droga  uzyskała  dofinansowanie.  Realizacja  przedmiotowego  zadania  będzie  bardzo  kosztowna 
ponieważ wiąże   się  z  całkowitą  wymianą  podbudowy  i  orurowania  rowu w celu  wykonania 
chodnika. W trakcie wypowiedzi Pan Starosta Kluczborski  zakomunikował zebranym , że mają 
być  zwiększone  rejony  operacyjne  działania  karetki  pogotowia  w  powiecie  kluczborskim. 
W  przypadku  zwiększenia  przedmiotowego  rejonu  działania,  jedna  karetka  mogłaby  być 
przesunięta  do  Byczyny,  oczywiście  po  spełnieniu  odpowiednich  wymogów.  Następnie 
Przewodniczący Rady Sołeckiej  wsi  Kochłowice  Pan Michał  Buła wypowiedział  się  na temat 
asfaltowego chodnika w Kochłowicach. Kontynuując wypowiedź  Pan Michał Buła zasugerował, 
że mieszkańcy wsi Kochłowice stanowczo protestują  przeciwko narzuconej  technologii  budowy 
chodnika w asfalcie. Mieszkańcy wsi Kochłowice kategorycznie domagają się zmiany technologii 
budowy chodnika,  z  asfaltowej  na kostkę  brukową.  Przewodniczący  Rady Sołeckiej  stwierdził, 
że wykonana wycinka drzew spowodowała większe zagrożenia poprzez poszerzenie pasa jezdnego, 



a  co  się  z  tym  wiąże  pojazdy  mechaniczne  w  chwili  obecnej  rozwijają  większość  szybkość 
przejeżdżając  przez  Kochłowice.  Przewodniczący  Rady Sołeckiej  wsi  Kochłowice  Pan Michał 
Buła  stwierdził,  że  jeżeli  Pan  Starosta  nie  uwzględni  ich  petycji,  to  oni  z  kolei  postarają  się 
nagłośnić przedmiotowy problem w środkach masowego przekazu, może zwrócą się również do 
Wojewody  z  tym  problemem.  Natomiast  Pan  Piotr  Pośpiech  -  Starosta  Kluczborski zadał 
pytanie,  przeciwko czemu mieszkańcy będą protestować, przeciwko budowie nowej drogi wraz  
z  ciągiem pieszo-  rowerowym,  czy  przeciwko  poprawie  bezpieczeństwa.  W dniu  wczorajszym 
podpisany został aneks na wykonanie pielęgnacji drzew po drugiej stronie jezdni. Przedmiotowy 
projekt  realizacji  drogi  z  poszerzeniem  jezdni  wykonali  fachowcy  którzy  znają  się  na  prawie 
budowlanym  i  na  pewno  wykonali  to  rzetelnie.  Skoro  przedmiotowa  droga  otrzymała 
dofinansowanie, to można ufać, że wszystko zostało wykonane z należytą starannością. Powyższe 
rozwiązanie  podyktowane  jest  oszczędnościami  ponieważ  w   przeciwnym  wypadku  Starostwo 
Powiatowe  wykonywałoby  mniej  inwestycji  drogowych.  Kontynuując  wypowiedz  Starosta 
Kluczborski  oświadczył,  że  droga  będzie  poszerzona,  a  także  ciąg  pieszo  –  rowerowy  dla 
bezpieczeństwa  oddzielony  będzie  zatopionymi  w  asfalcie  światłami  odblaskowymi.  Następnie 
Radny  –  Piotr  Hoc zakomunikował  że  mieszkańcy  wsi  Kochłowice  wnieśli  już  protest  do 
Burmistrza Byczyny w przedmiotowej sprawie, a nie do Pana Starosty. Następnie  Radny – Piotr 
Hoc stwierdził, ze wcześniejsze nie wykonanie kanalizacji sanitarnej nie jest argumentem odnośnie 
budowy chodnika  w  technologii  brukowej.  Radny  –  Piotr  Hoc podziękował  Panu  Staroście  
za  realizacje  przedmiotowej  inwestycji,  ale  równocześnie  zaapelował  o  przemyślenie  zmiany 
technologii spornego chodnika.  Radny – Piotr Hoc  stwierdził,  że przez cały czas utrzymywane 
było  ze  chodnik  będzie  z  kostki  betonowej  i  stąd  tak  wielkie  rozgoryczenie  mieszkańców  wsi 
Kochłowice. Radny – Piotr Hoc po raz kolejny zaapelował do Burmistrza Byczyny o możliwości 
znalezienia  dodatkowych  środków na zakup kostki  betonowej  i  rozważenia  możliwości  zmiany 
technologii. Na koniec tej wypowiedzi Radny Piotr Hoc stwierdził, że Burmistrz Byczyny winien 
jest  to  mieszkańcom  Kochłowic,  ponieważ  była  to  jedna  z   wielu  obietnic  wyborczych  Pana 
Burmistrza  sprzed  wyborów.  Głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i sprostował  wypowiedz  Pana 
Starosty, a mianowicie Pan Starosta mówiąc o kanalizacji, miał na myśli odwodnienie drogi, a nie 
kanalizację sanitarną. Podobne rozwiązanie orurowania rowu jakie ma miejsce w Jaśkowicach, nie 
jest  możliwe  w  Kochłowicach,  ze  względu  na  brak  miejsca.  Następnie Burmistrz  Byczyny 
oświadczył,  że będzie poszerzana jezdnia i będzie chodnik, ale nie z kostki tylko w technologii 
asfaltowej.  Następnie  głos  zabrał  mieszkaniec  wsi  Biskupice  Pan  Zdzisław  Comporek,  który 
podziękował  Panu  Staroście  Kluczborskiemu  za  remont  drogi  w  Kochłowicach  i  jednocześnie 
zaapelował  o  rozważenie  zmiany  technologii.  W  chwili  obecnej  większość  mieszkańców  wsi 
Kochłowice to ludzie starsi, a przy takiej technologii wykonania przedmiotowej drogi, nie mogą 
czuć  się  bezpieczni.   Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  mieszkańcy  wsi  traktowani  
są przedmiotowo , a nie podmiotowo. Kontynuując wypowiedz  Pan Zdzisław Comporek  zadał 
pytanie, dlaczego są wycinane drzewa podczas prac poszerzania drogi, a następnie stwierdził, że 
drzewa te są pięknem przyrody wsi Kochłowice. Na koniec wypowiedzi Pan Zdzisław Comporek 
stwierdził, że w chwili obecnej jest przepychanka to ten albo inny odpowiada za taki obrót spraw, 
dlaczego nikt z nami nie rozmawiał wcześniej na ten temat. Może obowiązujące prawo nie wymaga 
takiej dyskusji społecznej ale na pewno była by bardziej klarowna sytuacja w przypadku spełnienia 
tego wymogu. Następnie głos zabrał Starosta Kluczborski - Pan Piotr Pośpiech który stwierdził, 
że sztuka budowlana nakazuje usunięcie jak największej ilości drzew ze względów bezpieczeństwa. 
Z kolei drzewa z drugiej strony będą jedynie podkrzesane również ze względów bezpieczeństwa. 
Kontynuując wypowiedz Starosta Kluczborski – Pan Piotr Pośpiech oświadczył, że nie traktuje 
mieszkańców wsi przedmiotowo, ale z całym szacunkiem zawsze podmiotowo. Na koniec Starosta 
Kluczborski – Pan Piotr Pośpiech stwierdził, że każde drzewo znajdujące się w pasie drogowym 
stwarza bardzo duże zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Inwestycja jest na tyle już 
zaangażowana, praktycznie nie do wyhamowania, ponieważ jest już po przetargu, została podpisana 



stosowna umowa. Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny który przypomniał,  że na zebraniu 
wiejskim w Kochłowicach była mowa o potrzebie wycinki przedmiotowych drzew, jak również  
o zmianie  technologii  budowy chodnika.  Z  kolei  Radny – Piotr  Hoc  stwierdził,  że  Burmistrz 
Byczyny nie poruszał tematyki w zakresie wycinki drzew i zmiany technologii budowy chodnika. 
Burmistrz Byczyny  stwierdził,  że stosowne pismo Pana Starosty w sprawie zmiany technologii 
było  dołączone  do  materiałów  sesyjnych  w  momencie  przegłosowywania  dofinansowania 
przedmiotowego przedsięwzięcia  przez  gminę.  Radny -  Piotr  Hoc  zadał  pytanie,  czy Państwo 
Radni otrzymaliście takie pismo, ponieważ on nie przypomina sobie takiego pisma.  Następnie głos 
zabrał  Radny -  Adam Radom, który  stwierdził,  że  kwestionowane  pismo w sprawie  zamiany 
technologii  budowy chodnika powinno się znajdować w materiałach biura rady.  Następnie  głos 
zabrał  Starosta Kluczborski  - Pan Piotr Pośpiech  i  podziękował  za zaproszenie na dzisiejszą 
sesję, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Swiąt. Dalej głos zabrał  Przewodniczący 
Rady, który podziękował Staroście Kluczborskiemu - Panu Piotrowi Pośpiechowi za przybycie 
na dzisiejszą sesję i równocześnie  zarządził 5 minutową przerwę. 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
w  Byczynie  w  sprawie  przyznania  dotacji  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.św.Augustyna  
w Kostowie na prace związane z renowacją zabytkowego kościoła p.w św. Jacka w Miechowej  
( druk nr 384 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Głos zabrał 
Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski i  wypowiedział  się  na  tematu  podział  środków.  Kontynuując 
wypowiedź  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski  stwierdził,  że  w  zeszłym  roku  komisja  miała  
do podziału 50 tys. złotych, w tym roku kwota ta wynosiła 40 tys.zł. Następnie Radny – Zygmunt 
Wiśniewski stwierdził , że jeszcze w tym roku powinien być ogłoszony nowy nabór wniosków na 
niewykorzystaną  kwotę  na  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  
dla Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w. św. Augustyna w Kostowie na prace związane z renowacją 
zabytkowego kościoła p.w. św. Jacka w Miechowej. Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny 
i stwierdził,  że jest to nie możliwe, ze względu na zakończony okres naboru wniosków na w/w 
prace.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  będzie  to  zagadnienie 
sprawdzone od strony prawnej, jeżeli będzie to możliwe to zorganizowany będzie nowy konkurs. 
Następnie głos zabrał  V- ce Przewodniczący - Adam Radom i stwierdził,  że w roku ubiegłym 
była  podobna sytuacja  w sprawie  naboru  prowadzonego   dla  wsi  Dobiercice.  Przewodniczący 
Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  384  została  podjęta 
jednogłośnie  
( 15 głosów „za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego 
w budżecie Gminy Byczyna na 2011r. ( druk nr 385 ).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
nad w/w projektem uchwały.  Głos zabrał  Burmistrz Byczyny  który stwierdził,  że na komisjach 
przedmiotowy projekt uchwały został zwykłą większością głosów przegłosowany. Następnie głos 
zabrała  Radna  -  Iwona  Sobania  która stwierdziła  ,że  fundusz  sołecki  jest  to  bardzo  fajnym 
pomysłem, ponieważ wioski  mają większy fundusz ale z drugiej strony działa to na niekorzyść rad 
sołeckich,  ponieważ  więcej  inwestycji  będzie  musiało  być  realizowane  z  owego  funduszu. 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 385 została 
podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za” ). 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu  Kluczborskiego  (  druk  nr  386  ).  Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w 



projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 386 została podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 387 ). Przewodniczący Rady otworzył 
dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania.  Uchwała przedstawiona na druku nr 387 została  podjęta  jednogłośnie (  15  głosów 
„za” )

e) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf  za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 
maja  2010 roku do 30 kwietnia   2011 roku (  druk nr  388 ).  Przewodniczący Rady otworzył 
dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał głosu.  Przewodniczący Rady  przystąpił  
do  głosowania.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  388 
została podjęta zwykłą większością głosów ( 10 głosów „za” , 5 głosów „wstrzymujących się” ). 

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
w  Byczynie  w  sprawie  ustalenia  dodatkowych  dni  deponowania  odpadów  komunalnych  
na  składowisku  gminnym  w  Gołkowicach  po  obniżonych  stawkach  (  druk  nr  389  ). 
Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w projektem uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  uchwała 
przedstawiona na druku nr 389 została podjęta zwykłą większością głosów  ( 10 głosów „za” , 2 
głosy „przeciw” , 3 głosy „wstrzymujące się” ) 

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  
na  2010r.druk  nr  390  ).  Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Pani  Skarbik  Gminy 
przedstawiła  zmiany  w  budżecie  gminy  na  2010r.  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  
i  wyczerpujący omówiła  zmiany w budżecie  gminy na 2010r.  Przewodniczący Rady zaprosił  
do dyskusji  nad w/w projektem uchwały.  Głos  zabrała  Radna –Urszula  Bilińska  i  powróciła  
do zadań inwestycyjnych. Nawiązując do wypowiedzi Starosty Kluczborskiego Radna – Urszula 
Bilińska stwierdziła, że w gminie Byczyna brak jest planowania w zakresie inwestycji. Następnie 
Radna- Urszula Bilińska  zadała pytanie, dlaczego WPI jest tak często zmieniane. Kontynuując 
wypowiedz  Radna – Urszula  Bilińska  zadała  kolejne pytanie,  co to  za ważna inwestycja  nad 
zalewem  będzie  realizowana  za  100  tys.zł.  Na  wczorajszym  posiedzeniu  Komisji  udzielił  Pan 
Burmistrz  odpowiedzi,  że  należy  wykonać  przedmiotową  dokumentację  po  to,  żeby w ramach 
partnerstwa publiczno – prywatnego pozyskać inwestorów i stworzyć nowe miejsca pracy. Radna - 
Urszula Bilińska  stwierdziła,  że przedmiotowa inwestycja  nie ma dofinansowania z zewnątrz,  
to dlaczego znalazła się w WPI. Kontynuując wypowiedz Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, 
że  na dokumentację  kompleksu  rekreacyjnego  są środki,  a  na wykonanie  deptaku 400 – Lecia 
Bitwy pod Byczyną  od kilku lat  nie  ma środków. Następnie  głos zabrał  Burmistrz Byczyny i 
stwierdził,  że  realizowane  są  inwestycje  finansowane  ze  środków  zewnętrznych.  Burmistrz 
Byczyny nawiązując  do  wypowiedzi  Pani  Skarbnik  w  sprawie  dofinansowania  z  PFRON-u 
stwierdził,  że  chodzi  o  zakup  samochodu  –  busa  przystosowanego  do  przewozu  osób 
niepełnosprawnych.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  z  środków 
pozyskanych  z  zewnątrz  realizowane  będą  również  inwestycje  drogowe.  Burmistrz  Byczyny 
ustosunkowując się do tematu nie realizacji deptaku 400 – Lecia Bitwy pod Byczyna stwierdził,  
że jest to na razie  nie możliwe ze względu na planowane uzbrojenie przedmiotowego deptaku  
w  media.  W  związku  z  powyższym  remont  nie  może  być  realizowany,  było  by  bezsensem 
wykonanie  nawierzchni,  a  za  rok  lub  dwa  rozkopanie  tej  nawierzchni.  Ustosunkowując  
się  do  tematu  kompleksu  nad  zalewem  Brzózki  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  głównym 



powodem uruchamiana tego zadania, jest dbałość o przyszłe dochody gminy, a zalew z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Następnie głos zabrała  Radna – Urszula Bilińska, 
która  doprecyzowała  swoją  wypowiedz  na  temat  planów inwestycyjnych,  a  mianowicie  miała  
na  myśli  zadania  nie  mające  dofinansowania,  a   zamieszczane   w WPI.  Następnie  głos  zabrał 
Radny – Zygmunt Wiśniewski,  który zadał pytanie Burmistrzowi Byczyny dot. realizacji dużej 
inwestycji tj. kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego bez oczyszczalni ścieków nad zalewem 
Brzózki.  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski zadał  pytanie,  czy  oczyszczalnia  ścieków  
w Polanowicach,  będzie  na  tyle  chłonna,  żeby przejąć  zrzut  z  tak  dużej  inwestycji.  Następnie 
Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że w grodzie miały powstać miejsca pracy i do gminy 
miały płynąc podatki. Kontynuując wypowiedź Radny – Zygmunt Wiśniewski zadał pytanie, ilu 
mieszkańców dostało  prace,  a  o  jakiej  ilości  wspominało  się  wcześniej.  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz  Byczyny który  stwierdził,  że  są  prowadzone  rozmowy  ze  Starostą  Kluczborskim  
na temat przejęcia na własność oczyszczalni ścieków w Polanowicach. Oczyszczalnia ta, będzie 
rozbudowywana i modernizowana, a w przyszłości będzie przyjmować ścieki z tej części gminy. 
Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził, że będą miejsca pracy w grodzie. Dalej 
Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził,  że Burmistrz  Byczyny na jednej  z sesji stwierdził,  
że ten duży projekt nie będzie refinansowany, a mianowicie nie będzie zwrotu środków. Następnie 
Skarbnik Gminy wyjaśniła sprawę dużych projektów, mianowicie na każdy projekt  zakładany jest 
odrębny rachunek bankowy na które wpływają środki , gmina środki te wydaje i następnie rozlicza. 
Kontynuując  wypowiedź  Skarbnik  Gminy stwierdziła,  że  jedynym  wyjątkiem jest  projekt  pn. 
„Drapieżna  Byczyna”.  Na  w/w  projekt  gmina  wykłada  własne  środki,  a  następnie  występuje  
o  refundację.  Przedmiotowy projekt  opiewa na kwotę  350 tys.  zł  .  Następnie  Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 390 została podjęta zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „za” 4 głosy „wstrzymujące się”). 

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  
( długoterminowy do kwoty 830.000 zł, druk nr 391 ).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
nad  w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 391 została podjęta zwykłą większością głosów 
( 12 głosów „za” , 3 głosy „wstrzymujące się”). 

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  
( długoterminowa do kwoty 536.000 zł, druk nr 392 ).  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
nad w/w projektem uchwały.  Głos zabrał  V- ce Przewodniczący Rady – Adam Radom  który 
stwierdził,  że Pani Skarbnik monitoruje i kontroluje na bieżąco sytuację w zakresie zaciąganych 
pożyczek. Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy  która stwierdziła, że będzie do przedmiotowej 
uchwały  robiła  materiały  dla  regionalnej  izby,  a  następnie  przedstawi  te  materiały  radnym. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Przed  glosowaniem  przedmiotowej  uchwały 
obrady opuścił  Radny – Piotr Hoc w związku z powyższym rada obradowała w 14 – osobowym 
składzie. Uchwała Przedstawiona na druku nr 392 została podjęta zwykłą większością głosów (11 
głosów „za” , 3 głosy „wstrzymujące się”). 

j)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   zaciągnięcia  pożyczki  
( długoterminowej do kwoty 355.000 zł, druk nr 393 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
nad  w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 393 została podjęta zwykłą większością głosów 
(11 głosów „za” , 3 głosy „wstrzymujące się”).

k)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki 
( krótkoterminowej do kwoty 499.999 zł, druk nr 394 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 



nad  w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania.  Przed glosowaniem przedmiotowej  uchwały na salę obrad powrócił  Radny – Piotr 
Hoc  w związku  z  powyższym  rada  w dalszej  części  obradowała  w 15 –  osobowym  składzie. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 394 została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za” ).

Ad. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności przeprowadzonej w 2009 roku.

Na wstępie głos zabrała  Radna – Iwona Sobania i  zadała  pytanie  Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej  w  sprawie  przybliżenia  okoliczności,  niesporządzenia  protokołu  w  sprawie  rodzin 
repatriantów.  Następnie  głos zabrał  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej –  Radny Piotr Hoc 
który stwierdził, ze sprawa rodzin repatriantów była dość trudna ponieważ większość repatriantów 
posiada już własną prywatność.  Jednym z powodów niesporządzenia przedmiotowego protokołu 
była nieprzychylność Sekretarza Gminy w przedmiotowej sprawie - brak współpracy. Kontynuując 
wypowiedz  Radny – Piotr Hoc stwierdził, że rodziny repatrianckie bardzo dobrze zaadoptowały 
się we wsi Nasale i Biskupice. Następnie Radny – Piotr Hoc  zakomunikował, że co prawda pan 
Jerzy  Pluta  bardzo  bronił  mieszkańców  wsi  Jakubowice  ale  repatrianci  nie  mogli  
się zaaklimatyzować w tej miejscowości. Radny – Piotr Hoc stwierdził, że mieszkańcy Jakubowic 
długo mieszkają w swojej miejscowości i nie zauważają jakie jest tam otoczenie. Natomiast rodzina 
repatriancka żaliła się na brud i obłocone drogi. Następnie  Radny - Piotr Hoc  stwierdził,  że w 
owym czasie pod jego adresem padły obraźliwe słowa ze strony Pana Jerzego Pluty. Radny – Piotr 
Hoc wspomniał, że zastanawiał się czy w związku z oszczerstwem ze strony Pana Jerzego Pluty nie 
założyć sprawy cywilnej w przedmiotowej sprawie. Kontynuując wypowiedź Radny – Piotr Hoc 
stwierdził,  że  są  dwa  sposoby  reakcji  na  takie  zachowanie,  jeden  to  na  chamstwo  należy 
odpowiadać siłą, a drugi to godnością osobistą. Radny stwierdził,  że wybrał drugie rozwiązanie 
czyli  godność  osobistą.  Kontynuując  wypowiedz  Radny  –  Piotr  Hoc  stwierdził,  że  w  czasie 
kontroli  komisja  zapoznała  się  fakturami  dot.  zakupu  wyposażenia  mieszkań  dla  repatriantów. 
Szczególnie komisja zainteresowała się sprawą zakupu firan, które de facto szyte i dostarczane  
są zawsze przez jedną osobę. Następnie Radny – Piotr Hoc zadał pytanie, czy Radni mają firany w 
domu  za  kwotę  2,5  tys.zł.,bo  repatrianci  mają  tak  drogie  firany.   Radny  –  Piotr  Hoc 
zakomunikował, iż komisja stwierdziła że rodzina pochodząca z Kazachstanu nie mogła wytrzymać 
z powodu nadmiernej ilości obornika i błota.  Radny – Piotr Hoc  zapytał,  dlaczego tak uparcie 
lokuje się rodziny repatriacyjne w Jakubowicach.  Kontynuując wypowiedz  Radny – Piotr Hoc 
stwierdził, że przyczyną lokowania tych rodzin jest wysokie dofinansowanie z urzędu pracy w wys. 
37  tys.  zł.  Następnie  głos  zabrał  Sekretarz  Gminy  i  stwierdził,  że  drugą  osobą  udzielającą 
wyjaśnień w przedmiotowej  sprawie była  Pani Katarzyna Olek.  Sekretarz Gminy  oświadczył,  
że  Urząd  Wojewódzki  przeprowadził  pierwszą  kontrolę  w  przedmiotowej  sprawie  w  miesiącu 
listopadzie 2008 roku, a re kontrolę przeprowadzono w miesiącu lutym 2009 roku, jeszcze przed 
kontrolą Komisji Rewizyjnej i wszystko wg. kontrolującej jednostki było w porządku. Kontynuując 
wypowiedź  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  jeżeli  chodzi  o  zaproszenie  rodzin  repatriantów 
imienne lub bezimienne, to jest wypełniana odpowiednia ankieta w tej sprawie. Następnie rodziny 
zapoznają  się  ankietą,  gdzie  i  w  jakich  warunkach  będą  mieszkać.  Sekretarz  Gminy 
zakomunikował, że część repatriantów, chcących  przyjechać do Polski to osoby mające dostęp  
do  internetu i w każdej chwili mogą wejść na stronę internetową gminy Byczyna. Kontynuując 
wypowiedz  Sekretarz Gminy stwierdził, że rodziny repatrianckie mieszkające we wsi Biskupice 
korzystały  z  internetu  przed  przyjazdem  do  Polski.  Sekretarz  Gminy  oświadczył,  że  nigdy  
nie  utrudniał  przebiegu  przeprowadzenia  kontroli.  Następnie  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  
że  dobrym  przykładem poważnego  traktowania  rodzin  przesiedlonych  jest  pomoc  w  założeniu 
Byczyńskiego Stowarzyszenia na rzecz repatriacji. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej  -  Radny  Piotr  Hoc.  Stwierdził,  że  nienapisanie   protokołu  spowodowało  wiele 
ciekawych ruchów ze strony tut. urzędu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że cel 



niepisania  został  osiągnięty,  a  na  repatriantów  nareszcie  patrzy  się  jak  na  ludzi.  Na  takie 
przedstawienie omawianej sprawy Sekretarz Gminy stwierdził, że Radny - Piotr Hoc nie był i nie 
będzie  inspiracją  dla  jego osoby w sprawie działań  na rzecz repatriacji.  Następnie  głos zabrała 
Radna – Róża Kaniewska i stwierdziła, że nie bardzo rozumie całego tego zamieszania skoro po 
spotkaniu  z  Sekretarzem  Gminy  zostało  ustalone,  że  Komisja  Rewizyjna  uda  się  do  miejsca 
zamieszkania  rodzin  repatrianckich.  Dlaczego  do  tego  wyjazdu  nie  doszło  Radna  –  Róża 
Kaniewska  stwierdziła,  że  nie  rozumie.  Następnie  głos  zabrał  Radny – Zygmunt Wiśniewski
 i zakomunikował, że usłyszał od różnych ludzi, że rodziny repatrianckie mają kłopoty finansowe 
ponieważ  w niektórych  rodzinach  pracuje  tylko  jedna  osoba,  a  należny czynsz  z  tytułu  najmu 
mieszkań  jest  dla  tych  rodzin  bardzo  wysoki.  Kontynuując  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski 
zasugerował,  że  komisja  po  prostu  chciała   z  tymi  ludźmi  po  ludzku porozmawiać.  Następnie 
Radny Zygmunt  Wiśniewski nawiązał  do  wypowiedzi  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej 
który stwierdził, że nikt z członków komisji nie ma zastrzeżeń co do mieszkańców wsi Jakubowice. 
Kontynuując wypowiedz stwierdził, że sam pochodzi i mieszka na wsi i zna uroki zamieszkiwania 
w  klimatach  wiejskich  (  np.  zapach  gnojowicy  )  Następnie  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski 
stwierdził, że umiejscowienie rodzin repatrianckich w byłym odchowalniku cieląt w Jakubowicach 
nie jest chyba dobrym pomysłem. Z kolei wybór Biskupic, Jaśkowic i Nasala jest jak najbardziej 
dobrym pomysłem. Kontynuując  Radny – Zygmunt Wiśniewski  stwierdził, że wyremontowany 
jest  klasztor  we wsi  Jaśkowice  i  wszystkie  rodziny repatrianckie  mogły  by zamieszkać  w tym 
klasztorze i na pewno łatwiej by im się było zintegrować z lokalną społecznością. Następnie głos 
zabrał  Sekretarz  Gminy który  stwierdził,  że  w Jakubowicach  mieszka  5  rodzin  w tym  jedna 
rodzina repatriantów z Kazachstanu. Rodzina nowoprzybyła z Kazachstanu ma na terenie gminy 
dwie  rodziny,  jedna  mieszkająca  we  wsi  Jaśkowice,  a  druga  mieszka  w  Nasalach.  Sekretarz 
Gminy stwierdził,  że  wg.  jego  informacji  nikt  nie  zarabia  na  repatriacji.  Następnie  Sekretarz 
Gminy ustosunkował się do sprawy drogich firan, a mianowicie nie są to jedynie firany, a również 
zasłony,  karnisze  do  całego  mieszkania.  Następnie  głos  zabrał  V-  ce  Przewodniczący  Rady  
i stwierdził, że przedmiotowe sprawozdanie winne być owocem pracy całej komisji, a nie tylko Pan 
Przewodniczącego.  Istotą  rzeczy  przedmiotowej  kontroli  była  pomoc  pewnej  grupie  społecznej 
zamieszkującej  na naszym terenie.  Na koniec  V-  ce  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy 
zdaniem komisji jest sens powrotu do kwestii losu rodzin repatrianckich, czy nie ma takiej potrzeby 
i  należy  zakończyć  ten  temat.  Głos  zabrała  Radna –  Iwona  Sobania i  zadała  pytanie  czemu 
komisja nie pojechała do tych rodzin repatrianckich.  Radna – Jolanta Mucha która stwierdziła,  
że była rozmowa z panem Sekretarzem na temat wyjazdu do rodzin repatrianckich. Kontynuując 
Radna – Jolanta Mucha stwierdziła, że Piotr Hoc miał umówić komisje na spotkanie z rodzinami 
repatrianckimi. Dalej Radna – Jolanta Mucha stwierdziła, że po jej naciskach w sprawie terminu 
wyjazdu  do  rodzin  repatrianckich  Przewodniczący  Komisji  oświadczył,  że  nie  on  to  powinien 
zrobić ale Sekretarz Gminy. Następnie głos zabrał  Przewodniczący Rady, który stwierdził, że w 
sprawie rodzin repatriantów komisja powinna się spotkać, a następnie poinformuję radę co dalej  
w   tym  temacie  komisja  postanowiła.  Przewodniczący  Rady  przystąpił do  głosowania. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności przeprowadzonej w 2009 roku zostało przyjęte 
zwykłą większością głosów ( 12 głosów „za” , 1 głos „przeciw” , 2 głosy „wstrzymujące się”)

Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny. Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Sprawozdanie  Burmistrza 
Byczyny z działalności międzysesyjnej zostało przyjęte zwykłą większością głosów  ( 14 głosów 
„za” 1 głos „wstrzymujący się” )



Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na wstępie  głos zabrał  Burmistrz Byczyny który odpowiedział  na zapytanie  Radnego -  Piotra 
Hoca  w  sprawie  wybudowanego  nowego  odcinka  drogi  o  nazwie  Trakt  Rycerski,  jest  to  nie 
wątpliwie usterka. W najbliższym czasie będzie przeprowadzony przegląd gwarancyjny i będzie to 
zgłoszone.  Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny odpowiedział, że co się tyczy II część 
traktu  rycerskiego  to  już  wcześniej  wydane  zostało  zlecenie  na  wykonanie  przedmiotowego 
remontu,  a  przedmiotowy  remontem  wykona  firma  wykonywująca  remont  ul.11  –  Listopada. 
Natomiast kosztami tego remontu obciążona będzie firma wykonywująca przedmiotowy dywanik. 
Burmistrz Byczyny  ustosunkowując się do tematu braku informacji na temat podatków stwierdził, 
że w tym temacie wypowie się Pani Skarbnik Gminy. Następnie Burmistrz Byczyny odpowiadając 
na  zapytanie,  czy  przekształcenie  nieruchomości  na  terenie  g.Byczyna  nie  było  realizowane  
na  zlecenie  Burmistrza.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  nie.  Powyższe  stwierdzenie  
z  pewnością  potwierdzi  obecny na sali  Sekretarz  Powiatu.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że  danymi  wyjściowymi  dot.  wymiaru  podatku  jest  ewidencja  gruntów, 
prowadzona przez Starostwo Powiatowe. Powyższe zlecenie na zmianę ewidencji gruntów wydało 
Starostwo  Powiatowe  w  Kluczborku,  co  zostało  wykonane  i  teraz  są  skutki  tych  działań  
w przedmiotowej sprawie. Następnie głos zabrał  V-ce Przewodniczący Rady  oraz równocześnie 
Sekretarz  Powiatu  Kluczborskiego  potwierdził,  że  z  inicjatywy  Starostwa  Powiatowego 
przedmiotowe  zmiany  ewidencji  gruntów  zostały  wykonane.  Z  kolei  do  przeprowadzenia 
powyższych  zmian  Starosta  Kluczborski  zobligowany  został  odpowiednimi  przepisami  prze 
Wojewodę Opolskiego. Kontynuując wypowiedź stwierdził, że jest to działanie ustawowe na które 
radni  nie  maja  wpływu.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  stwierdził,  że  rozmowy  
ze  Starostwem  Powiatowym  czynione  są  cały  czas,  a  bieżące  remonty  drogi  mogą  być 
przeprowadzone z funduszy rady sołeckiej.  Następnie  Burmistrz Byczyny ustosunkował się do 
sprawy remontu  mostu  do Pana Koniecznego w Ciecierzynie.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  
że pracownik urzędu nie dopełnił obowiązków w przedmiotowej sprawie. W stosunku do danego 
pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe w sprawie niedopełnienia obowiązków. 
Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny wypowiedział  się  na  temat  kontroli  w  sprawie 
wywozu nieczystości stałych, informując że  kontrole zostały przeprowadzone. Z kolei co się tyczy 
zakupu pojemników na drobny złom, to gmina czeka na kolejny nabór wniosków w przedmiotowej 
sprawie.   Następnie  Burmistrz Byczyny nawiązał do wypowiedzi  Pana Buły w sprawie zmiany 
granic miejscowości Kochłowice.  Burmistrz Byczyny stwierdził, że była rozmowa w tej sprawie 
na zebraniu  wiejskim i   gmina  może wykonać  pewne czynności  w tej  sprawie ale  mieszkańcy 
Biskupic za rzeką  nie zgodzili się ponieważ będą musieli ponieść pewne koszty z tym związane 
w postaci wyrobienia nowych dokumentów tożsamości. Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy 
i oświadczyła, że Komisja Rewizyjna rzeczywiście była na kontroli umorzeń podatkowych i tak jak 
wcześniej  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  odmówiła  udostępnienia  nazwisk  osób 
korzystających  z  ulg.  Powyższe  stanowisko  Skarbnik  Gminy  uzasadniła  tajemnicą  ordynacji 
podatkowej.   Następnie  Skarbnik  Gminy omówiła  sprawozdanie  z  budżetu  za  ten  rok  oraz 
przedstawiła kwoty umorzeń w poszczególnych przedmiotach tj. podatek od nieruchomości rolnej 
oraz od środków transportowych, dokonanie w roku ubiegłym. Następnie zabrał głos Radny - Piotr 
Hoc  stwierdził, że komisja dostała tylko kwoty od osób fizycznych i prawnych.  Radny – Piotr 
Hoc poprosił w imieniu komisji o prawne rozstrzygnięcie, czy komisja ma prawo dostępu do tych 
informacji. Następnie głos zabrał Radny – Zygmunt Wiśniewski  stwierdził, że według słów Pani 
Skarbnik  nie  może  on  być  zniesmaczony  zachowaniem Pani  Skarbnik  z  jednego  powodu, 
mianowicie nie był obecny podczas kontroli z przyczyn zawodowych. Jednakże Radny- Zygmunt 
Wiśniewski  poparł  stanowisko Przewodniczącego  Komisji  w sprawie prawnego rozstrzygnięcia 



tego  zagadnienia.  Następnie  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski  zadał  pytanie,  czy  fakt  chęci 
skorzystania z danej ulgi podatkowej musi być w jakiś sposób udokumentowany np. wszelkiego 
rodzaju zaświadczeni, oświadczenia. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak, musza być złożone 
stosowne oświadczenia i zaświadczenia, każda decyzja podejmowana jest indywidualnie. Następnie 
Radny – Zygmunt Wiśniewski  stwierdził,  że jeśli zostanie rozstrzygnięte prawnie, ze komisja  
nie ma prawa do tych dokumentów to „ok.” Następnie głos zabrał Radca Prawny i stwierdził, że w 
sprawie  umorzenia  musi  być  komplet  dokumentów i  wtedy te  dokumenty  są  przygotowane  na 
odpowiednim stanowisku. Jeżeli chodzi o gospodarstwo rolne to jeżeli jest to klęska żywiołowa tj. 
zwierzę zdechło to wtedy żąda się w tej sprawie stosownego zaświadczenia. Następnie głos zabrał 
Radny  –  Adam  Radom który  stwierdził,  że  w  przypadku  umorzeń  podatkowych  musi  być 
przestrzegana  jeszcze jedna ustawa a mianowicie  o ochronie  danych osobowych .  Kontynuując 
wypowiedź   Radny –  Adam Radom podzielił  zdanie  Pani  Skarbnik  i  Radcy Prawnego o  nie 
udostępnieniu danych w sprawie umorzeń podatkowych. Następnie głos zabrała  Radna – Iwona 
Sobania  która  zadała  pytanie  czy  rzeczywiście  Pani  Skarbnik  nie  mogła  udzielić  informacji  
na  temat  umorzeń  podatkowych  powyżej  kwoty  500  zł.  Skarbnik Gminy  odpowiedziała,  
że według obowiązującego prawa nie mogła udzielić takiej informacji 

Ad.11. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie  głos  zabrał  Radny –  Jerzy  Dworak który  zakomunikował  zebranym,  że  do  UM  
w  Byczynie  wpłynęło  podanie  w  sprawie  pomocy  w  zakupie  nowego  wozu  strażackiego, 
przedmiotowa  kwota  pomocy  opiewa  na  kwotę  30.000  zł.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz 
Byczyny który  stwierdził,  że  w  tej  sprawie  wypowie  się  Kierownik  Referatu  Promocji. 
Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że sprawa zakupu nowego samochodu 
strażackiego jest mu dobrze znana, w tej sprawie przygotowany był odpowiedni projekt uchwały. 
Przedmiotowy projekt uchwały wycofany został  z porządku obrad po uzyskaniu informacji  dot. 
awarii komputera .Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Promocji – Pan Przemysław Mączka 
który stwierdził,  że podczas generowania wniosku w sprawie zakupu nowego auta strażackiego 
nastąpiła awaria komputera iw związku z powyższym wszelkie dane zostały bezpowrotnie utracone. 
Następnie głos zabrał  Pan Piotr Musiał,  a treścią   jego wystąpienia było poskarżenie się na brak 
zainteresowania pracowników UM w Byczynie starymi unikalnymi zdjęciami Byczyny. Dalej glos 
zabrał  Pan Kazimierz Morawiec - Przedstawiciel Izby Rolniczej  który w imieniu rolników wsi 
Polanowice poprosił  o  uwzględnienie  w planach  inwestycyjnych  budowy małej  obwodnicy wsi 
Polanowice. Przedmiotowa droga miała by następujący przebieg tj. od hydroforni do Pana Nestora. 
Budowa  drogi  podyktowana  jest  względami  bezpieczeństwa.  W  okresie  letnim  przez  wieś 
Polanowice przejeżdża bardzo dużo aut osobowych w kierunku zalewu – Brzózka. Następnie pan 
Kazimierz  Morawiec  oświadczył,  że  Rada  Sołecka  przekaże  środki  na  wykonanie  podkładów 
geodezyjnych przedmiotowej drogi. Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny który stwierdził,  
że wniosek jest słuszny ale zasadniczą kwestią jest, z czego sfinansować tą drogę. Następnie głos 
zabrał  Radny  –  Adam  Radom  i  podzielił  pogląd  zasadności  budowy  tzw.  obwodnicy 
polanowickiej ale równocześnie przyznał rację Burmistrzowi Byczyny, że w chwili obecnej nie ma 
środków na realizację  przedmiotowego  zadania.  Radny -   Adam Radom stwierdził,  że  nawet 
wykonanie podkładów geodezyjnych ze środków Rady Sołeckiej nie jest do końca takie pewne. 
Ponieważ  to  przedsięwzięcie  ma  również  swoich  przeciwników,  a  wynika  to  ze  skierowania  
ze wszystkich środków na remont świetlicy wiejskiej. Kontynuując wypowiedź  Radny – Adam 
Radom stwierdził, że być może środki na wykonanie podkładów geodezyjnych będą dostępne pod 
koniec  roku.  A  warunkiem  będzie.  nie  wykorzystanie  środków  sołeckich  na  remont  świetlicy 
wiejskiej.  Burmistrz  Byczyny  z  kolei  przyznał  racje  swojemu  przedmówcy,  że  wykonanie 
podkładów  geodezyjnych  jest  pierwszym  krokiem  w  kierunku  realizacji  tego  przedsięwzięcia. 
Następnie Radny – Adam Radom powrócił do sprawy zatwierdzenia zatwierdzenia  taryf na wodę 



i ścieki, pomiędzy rokiem 2009 a 2010 cena za odbiór ścieków zwiększyła się o 50 groszy. Radny 
–  Adam  Radom skierował  pytanie  do  Burmistrza  Byczyny,  czy  byłaby  szansa  zapoznać  
się  kalkulacją  kosztów o  której  mowa  jest  w uzasadnieniu  przedłożonego  projektu  uchwały  .  
W odpowiedzi głos zabrał Burmistrz Byczyny i oświadczył, że nie widzi problemu z tą kalkulacją, 
tym  bardziej  że  była  w  tym  zakresie  przeprowadzona  kontrola   przez  pracownika  urzędu. 
Kontynuując wypowiedz  Burmistrz Byczyny stwierdził, że na dzień dzisiejszy to cena rynkowa 
jest  w przypadku  wody,   natomiast  jeżeli  chodzi  o  kanalizację  to  jest  ukryte  dofinansowanie  
z budżetu gminy. Na koniec Radny – Adam Radom zakomunikował, że ostatnio chciał skorzystać 
z protokołu swojej komisji, a na stronach BIP – u ostatnim zamieszczonym protokołem był protokół 
z dnia 23.04.2003r. W odpowiedzi na zapytanie radnego, Pracownik Biura Rady odpowiedział,  
że  nie  ma,  ponieważ  nie  ma  takiego  wymogu  prawnego.  Natomiast  Radny  –  Adam Radom 
stwierdził, że może i nie ma ale protokoły winne jego zdaniem być zamieszczane na stronach BIP- 
u podobnie jak Zarządzenia Burmistrza. Następnie głos zabrał Radny – Romańczyk Jan w imieniu 
swojej komisji złożył wniosek formalny w sprawie zwołania uroczystej sesji z okazji 20 rocznicy 
pierwszych  samorządowych  wyborów.  W  związku  z  powyższym  wypadałoby  zaprosić  na  nią 
wszystkich radnych poprzednich kadencji. 

Ad.12.Komunikaty
Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  przekazał  komunikat  skierowany  do  sołtysów  w  sprawie 
organizowanego  kursu  operatorów kombajnów zbożowych.  Szczegółowe  informacje  w sprawie 
przedmiotowego kursu zamieszczone  będą w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń UM. 
Z kolei  Burmistrz Byczyny zwracając się do sołtysów poprosił żeby rozpropagowali na sowim 
terenie możliwość pozyskania kwoty w wysokości 40 tys. na założenie własnej firmy. Możliwość 
taka  istnieje  oczywiście  po  spełnieniu  wszystkich  wymogów  formalnych  w  Byczyńskim 
Inkubatorze Gospodarki Społecznej z siedzibą w Polanowicach. Następnie głos zabrała  Radna – 
Róża  Kaniewska która  zadała  pytanie  skierowane  do  Burmistrza  Byczyny,  czy  podmioty 
gospodarcze  ubiegające  się  o  dofinansowanie  w  BIGS-ie  muszą  być  zarejestrowane  na  terenie 
g.Byczyna. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że podmioty gospodarcze muszą być zarejestrowane 
na terenie województwa opolskiego. Na koniec Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym 
życzenia z okazji zbliżających się świąt.

Ad. 13.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LII sesji.

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

                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                            Rady Miejskiej
                                                                                                              w Byczynie

                                                                                                     Zdzisław Roman Biliński

Protokołował: Marek Rychlicki
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