
                                                                  Protokół Nr LIII/10
                                                     z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                  z dnia 29.04.2010 r.
                                                                  ( godz. 09ºº - 1010 )

A.d.1. 

Otwarcia  LIII  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,  wszystkich  Radnych,  Panią  V-ce  Skarbnik  Gminy  –  Katarzynę 
Wilczyńską, Panią Ewę Bartosiewicz - Kierownika Referatu Oświaty, Radcę Prawnego – 
Pana  Zdzisława  Pelca,  Pana  Stanisława  Bilińskiego  -  Kierownika  Referatu 
Budownictwa, Kierownika Posterunku Policji w Byczynie – Pana Jacka Mączkę, Pana 
Edwarda Różniatowskiego – Przewodniczącego  Gminnego Związku Rolników, Kółek 
i  Organizacji  Rolniczych,  Pana  Zygmunta  Chabrowskiego  -  Przewodniczącego 
Samorządu  Mieszkańców  Byczyny,  Dyrektorów  Jednostek  Organizacyjnych  Gminy, 
Sołtysów oraz pozostałych przybyłych gości. W oparciu o listę obecności Przewodniczący 
Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, więc obrady  są prawomocne. 

A.d.2. 

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 wprowadzenie dodatkowego projektu 
uchwały na druku Nr. 402 dot. wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej. 
V-ce  Przewodniczący  Rady zadał  pytanie,  czy  Burmistrz  Byczyny  może  być  członkiem 
Rady  Nadzorczej.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  stwierdził,  że  może  być 
członkiem  Rady  Nadzorczej  ponieważ  prawo  na  to  pozwala.  Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  podobną  sytuację  ma  także  Burmistrz  Wołczyna. 
Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  nowego  porządku  obrad 
ze zmianami. Nowy porządek obrad został przyjęty przez Radnych 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 LII sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny ( druk nr 396 ) po 
           uprzedniej dyskusji i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. 
           oraz po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia 
           absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
           Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu, opinią Regionalnej Izby 
           Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,



           b) zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze ( druk nr 397 ),
           c) zmian w podziale gminy na obwody głosowania ( druk nr 398),
           d) przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 399 ), 
           e) zmiany uchwały ( druk nr 400 ),
           f) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 401 ).
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
     10.Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny ( druk nr 396 )  po 
           uprzedniej dyskusji i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. 
           oraz po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia 
           absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
           Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu, opinią Regionalnej Izby 
           Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
           b) zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze ( druk nr 397 ),
           c) zmian w podziale gminy na obwody głosowania ( druk nr 398),
           d) przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 399 ), 
           e) zmiany uchwały ( druk nr 400 ),
           f) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 401 ),
           g) wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej (druk nr  402)
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
     10.Zakończenie sesji.

A.d.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 LII sesji

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

A.d. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Na początku głos zabrał Radny – Adam Radom 
który zadał  pytanie,  na jakim etapie  jest  postępowanie  sądowe w sprawie hali  sportowej. 
Kontynuując wypowiedź  Radny – Adam Radom nawiązując do śnieżnej zimy jaka miała 
miejsce w ostatnim okresie tj.  2009/2010 r.  zadał  kolejne pytanie,  czy powyższe warunki 
atmosferyczne  w  postaci  śniegu,  nie  wpłynęły  w  sposób  znaczący  na  pogorszenie  się 
konstrukcji dachowej hali gimnastycznej. Następnie Radny – Adam Radom zadał następne 
pytanie, czy po okresie zimowym o którym wcześniej była mowa, została wykonana nowa 
ekspertyza przedmiotowego dachu hali. Następnie głos zabrała  Radna – Róża Kaniewska 
i  stwierdziła,  że  przejeżdżając  przez  wieś  Roszkowice  każdy  spogląda  na  wygląd  szkoły 
podstawowej, a dokładniej  chodzi o fatalny stan elewacji szkoły.  Kontynuując wypowiedź 
Radna  –  Róża  Kaniewska poprosiła  o  uwzględnienie  w  planach  inwestycyjnych 
przedmiotowego zakresu robót. 

A.d.6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Przed  podjęciem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Byczyny 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zapoznanie 
zebranych z procedurą jaką Komisja wykonała w omawianej sprawie oraz jakie pisma 
zostały  wysłane  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o 
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, jaką uchwałę 
Komisja  Rewizyjna  podjęła  oraz  jaką  uchwałę  podjęła  Regionalna  Izba 
Obrachunkowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny. Następnie 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w piśmie przewodnim z dnia 15.04.2010r. o nr 
Or.II-0063/1/71/10  skierowanym  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej, 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  w  imieniu  Komisji  wnioskował  o  udzielenie 
absolutorium  Burmistrzowi  Byczyny  oraz   wymienił  dokumenty  załączone  do 
przedmiotowego  pisma.  Kontynuując  Przewodniczący  Rady  poprosił 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie Protokołu Nr 71/10 z posiedzenia 
Komisji  Rewizyjnej  odbytego  w  dniu  9  kwietnia  2010r.w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Byczyny. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 
Protokół  Komisji  Rewizyjnej  Nr 71/10 z  posiedzenia  odbytego w dniu 9 kwietnia 
2010r  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Byczyny  i  stwierdził,  że 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Byczynie jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy 
„ za ”) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny za 
2009r.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji 



Rewizyjnej o odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie 
podjętej  w dniu 9 kwietnia  2010r.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał 
Uchwałę  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  w  sprawie  wniosku 
o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Byczyny  za  2009r.,  w  której  Komisja 
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2009r. oraz wnosi 
do  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  o  udzielenie  Burmistrzowi  Byczyny  Ryszardowi 
Grünerowi absolutorium za 2009r. Z kolei  Przewodniczący Rady  odczytał uchwałę 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 201/2010 z dnia 19 kwietnia 2010r.,w sprawie 
opinii  do  wniosku Komisji  Rewizyjnej  w sprawie  absolutorium za  2009r.Wniosek 
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  o  udzielenie  absolutorium 
Burmistrzowi  Byczyny  z  wykonania  budżetu  za  2009r.  został  zaopiniowany 
pozytywnie  przez  RIO.  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  uchwałę 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 76/2010 z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie 
opinii o sprawozdaniu Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 
2009r.  Gdzie  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Opolu  pozytywnie  opiniuje 
sprawozdanie Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2009r. 
Następnie  Przewodniczący Rady odczytał  przedstawiony na druku nr 396 projekt 
uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi  Byczyny  po  uprzednim 
odczytaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. oraz zapoznaniu się 
z  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  dotyczącym  udzielenia  absolutorium,  opinią 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Byczyny 
sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do 
wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzieleniu  absolutorium    Przewodniczący  Rady 
otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. W związku 
z  powyższym  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona  na  druku  nr  396  została  podjęta  zwykłą  większością  głosów  (  12 
głosów „za” , 2 głosy „wstrzymujące się”). 

b) Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  w  podziale 
gminy  na  okręgi  wyborcze  (  druk  nr  397  ).  Przewodniczący  Rady poprosił  aby 
Sekretarz  Gminy  wypowiedział  się  na  temat  zmian  ujętych  w projekcie  uchwały. 
Następnie  Sekretarz  Gminy w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  udzielił 
wyjaśnień w sprawie potrzeby uchwalenia przedmiotowych uchwał podkreślając, że 
powodem  skierowania  tych  dwóch  uchwał  pod  obrady  Wysokiej  Rady  jest 
zmieniająca się liczba ludności na terenie g.Byczyna. Przewodniczący Rady otworzył 
dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Głos zabrał  Radny – Zygmunt Wiśniewski 
i  prosił  Sekretarza  Gminy  o  wyjaśnienie  powodu  zamiany  niektórych  okręgów 
wyborczych. Kontynuując wypowiedź Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że 
sołtys wsi Wojsławice podziela jego zdanie w sprawie zmiany okręgu wyborczego wsi 
Wojsławice. Kontynuując wypowiedź Radny – Zygmunt Wiśniewski zapytał, czemu 
nie  było  konsultacji  na temat  zmiany okręgów wyborczych.  Następnie  głos  zabrał 
Sekretarz  Gminy i  stwierdził,  że  każda  zmiana  okręgu  została  skonsultowana 
z Dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Opolu i była pozytywnie 
zatwierdzona. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy stwierdził, że jeżeli chodzi 
konkretnie  o  wieś  Wojsławice,  powyższa  zmiana  podyktowana  była  zaleceniami 
Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Opolu, w związku z tym, iż na jeden 



mandat musi przypadać co najmniej 650 mieszkańców. Na koniec Sekretarz Gminy 
stwierdził,  że  konsultacje  społeczne  w  przedmiotowej  sprawie,  nie  są  ustawowo 
wymagane. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona 
na druku nr 397 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ). 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w podziale gminy 
na obwody głosowania ( druk nr 398). 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 
398 została podjęta jednogłośnie  ( 14 głosów „za” ).

d)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 399 ).  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 399 została podjęta jednogłośnie  ( 14 głosów 
„za” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 
400 ). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona  na  druku  nr  400  została  podjęta  zwykłą  większością  głosów  (  13 
głosów „za” , 1 głos „wstrzymujące się”).

f) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na  2010r.  (  druk  nr  401).  Następnie  Z-ca  Skarbnika  Gminy omówiła  w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2010r.  Głos  zabrał  Radny  –  Piotr  Hoc i  wyraził  zaniepokojenie  przesuwaniem 
środków z  hali  sportowej  na  budowę  drogi  w  Nasalach.  Kontynuując  wypowiedź 
Radny – Piotr Hoc stwierdził, że nie jest przeciwnikiem budowy drogi w Nasalach 
ale bardzo niepokoi go fakt traktowania środków przeznaczonych na halę sportową 
jako kasy zapomogowo – pożyczkowej. Na koniec wypowiedzi  Radny – Piotr Hoc 
stwierdził, że jest radnym już drugą kadencję, a temat hali do dnia dzisiejszego jest nie 
załatwiony.  Następnie  głos  zabrał  Radny – Zygmunt Wiśniewski i  stwierdził,  że 
będzie głosować przeciwko budowie drogi we wsi Nasale tj.  zmianom w budżecie 
gminy  na  2010r.  Następnie  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski stwierdził,  że 
odbudowanie  hali  sportowej  za  kwotę  500  tys.  zł  nie  jest  możliwe.  Kontynuując 
wypowiedź  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski  stwierdził,  że  jest  przeciwny  takim 
ruchom  finansowym  i  że  po  powyższych  ruchach  finansowych  na  hali  pozostaje 
jedynie kwota 200 tys. zł. i co dalej. Radny – Zygmunt Wiśniewski przypomniał, że 
za kwotę 200 tys.  zł  zakupiony został  grunt  pod budowę nowej  hali  ale  w chwili 
obecnej z kwotą 200 tys.zl  tak naprawdę, nic nie można chyba zdziałać.  Radny – 
Zygmunt Wiśniewski  zadał  pytanie,  jak priorytet  w postaci  hali  sportowej  można 
zrealizować  za  kwotę  zaledwie  200  tys.  zł.  Kontynuując  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy w obecnej sytuacji warto było 
zakupywać grunt pod budowę nowej hali, skoro po przegłosowaniu przedmiotowego 
projektu  uchwały  praktycznie  nie  będzie  środków  na  wykonanie  czego  kolwiek 
w tym zakresie.  Na koniec  Radny – Zygmunt Wiśniewski  stwierdził,  że w roku 



ubiegłym byczyńskie gimnazjum ukończył rocznik, który ani razu nie  ćwiczył na hali. 
Następnie  głos  zabrała  Radna  –  Iwona  Sobania  i  stwierdziła,  że  budowa 
wspomnianej drogi w Nasalach jest bardzo potrzebna, ponieważ w czasie pogrzebu 
kondukt  żałobny  idzie  po  kolana  w  błocie,  a  karawan  czasami  trzeba  wyciągać 
traktorem.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Iwona  Sobania zwracając  się  do 
Wysokiej  Rady zaapelowała  o  przegłosowanie  przedmiotowych  zmian  w budżecie 
gminy  na  2010r.,  ponieważ  umożliwi  to  realizację  tak  oczekiwanej  i  wymarzonej 
drogi.  Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że jest jej również przykro, że środki na 
budowę tej  drogi  przesuwane są  z  hali  gimnastycznej.  Następnie  Radna – Iwona 
Sobania  wyjaśniła,  że  realizacja  drogi  uzyskała  duże  dofinansowanie  z  FOGR, 
a  środki  przesuwane  z  gimnazjum  są  wymaganym  wkładem  własnym.  Radna  – 
Iwona Sobania  stwierdziła, że przedmiotowa droga nie była by realizowana gdyby 
nie tak wielkie dofinansowanie z zewnątrz. Następnie głos zabrał Radny – Zygmunt 
Wiśniewski i stwierdził, że jednak będzie za  budową drogi w miejscowości Nasale , 
ponieważ  wie  ile  trudu  Pani  Radna  włożyła  w  realizację  budowy  w/w  drogi. 
Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski zarzucił  Burmistrzowi 
Byczyny brak konsekwencji w realizacji  priorytetów gminnych. Mianowicie budżet 
gminy  nie  jest  oparty  na  kwocie  500  tys.  zł,  czyli  na  kwocie  przeznaczonej  na 
realizację hali sportowej. Następnie Radny – Zygmunt Wiśniewski przypomniał, że 
realizacja drogi w Nasalach była  priorytetem już 4 lata temu, a powyższy wniosek 
został  wyciągnięty podczas objazdowej  sesji  po terenie  gminy Byczyna.  Następnie 
głos zabrała  Radna – Jolanta Mucha,  która stwierdziła, że sprawa hali sportowej 
zmierza w dobrym kierunku, ponieważ Pan Stępień chciał aby tą sprawę umorzono z 
powodu przedawnienia, jednak sąd odrzucił powyższy wniosek  Następnie głos zabrał 
Burmistrz Byczyny i zakomunikował zebranym , że nie dawno odbyła się pierwsza 
rozprawa  w  przedmiotowej  sprawie  i  sąd  podjął  decyzję  w  sprawie  powołania 
niezależnego biegłego, w celu wykonania niezależnej ekspertyzy stanu technicznego 
hali sportowej. Na koniec wypowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że sąd jest po 
naszej  stronie  i  kwestią  sporną  jest  tylko  wysokość  odszkodowania.  Kontynuując 
wypowiedz  Burmistrz Byczyny stwierdził, że w chwili obecnej gmina Byczyna nie 
może wykonać żadnego ruchu w zakresie remontu, ewentualnej rozbiórki, ponieważ 
hala  jest  dowodem rzeczowym w sprawie.  Następnie  głos  zabrała  Radna –  Róża 
Kaniewska i podzieliła pogląd Burmistrza Byczyny w sprawie hali. Następnie głos 
zabrał  sołtys  wsi  Nasale  Pan  Rudolf  Jana  i  poruszył  sprawę  budowy  drogi  w 
miejscowości Nasale. Kontynuując wypowiedz sołtys wsi Nasale stwierdził, że nigdy 
nie  było  środków  aby  tę  drogę  wybudować,  a  teraz  jest  dofinansowanie  z  Unii, 
w  związku  z  powyższym  szkoda  zmarnować  taką  okazję.  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania przedmiotowego projektu uchwały.  Przewodniczący Rady 
stwierdził,  że  uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  401  została  podjęta  zwykłą 
większością głosów  ( 9 głosów  „za” , 1 głos „przeciw” , 4  głosy  „wstrzymujące 
się” )

g) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie  wyznaczenia  osób do 
objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej (druk nr  402). 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 402 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ). 

A.d.7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych



Na początku głos zabrał Burmistrz Byczyny i zakomunikował, że dobrze się stało w sprawie 
hali, że nie doszło do katastrofy. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
wiatry zachodnie zrzucają śnieg z dachu. Następnie  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że nie 
wiadomo  nic  na  temat  stanu  technicznego  hali  po  okresie  zimowym,  ponieważ  nie  była 
wykonywana  opinia  w  tej  sprawie.  Z  kolei  Radny  –  Adam  Radom  doprecyzował 
wcześniejsze zapytanie, czy sąd nakazał  badania wcześniejszych ekspertyz czy niezależnej 
ekspertyzy.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że  sąd  nakazał  wykonanie  ekspertyzy  - 
badanie obiektu, a polegać to będzie na sprawdzeniu czy posiadane przez nas ekspertyzy są 
prawdziwe.  Burmistrz Byczyny odpowiadając na interpelację Radnej – Róży Kaniewskiej w 
sprawie remontu elewacji szkoły podstawowej w Roszkowicach stwierdził, że trzeba najpierw 
zbić  tynk,  żeby  nie  doszło  do  wypadku.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
tegoroczny budżet  jest  bardzo  trudny  i  nie  można  było  skierować  środków na  realizację 
remontu szkoły.  Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził, że w przypadku 
znalezienia wolnych środków można by ewentualnie pomyśleć nad realizacją tego tematu. Na 
koniec  Burmistrz  Byczyny  odpowiadając  na  zapytanie  dot.  remontu  mostu  koło  Pan 
Koniecznego  stwierdził,  że  dokumentacja  projektowa  została  wykonana,  a  koszt  remontu 
zamknie się kwotą 80 tys. zł. Niestety  w tegorocznym budżecie nie ma środków na realizację 
tego przedsięwzięcia, może w przyszłym roku uda się to zadanie zrealizować.  

A.d.8. Wolne wnioski i zapytania

Na wstępie głos zabrała  Radna – Iwona Sobania,  która podziękowała Panu Burmistrzowi 
Byczyny  jak  również  Cispol-  owi  za  upiększenie  Byczyny  w postaci  wszelkiego  rodzaju 
nasadzeń w postaci krzewów i kwiatów na terenie miasta. Następnie głos zabrał  Burmistrz 
Byczyny  który  stwierdził,  że  Byczyna  ma  swoich  „udziałowców”  w  tym  upiększaniu 
ponieważ część nasadzeń zdążyło zmienić już właściciela. Następnie głos zabrał  sołtys wsi 
Paruszowice  –Pan  Leszek  Śnieżek, który  stwierdził,  że  w  Paruszowicach  na  wszystkich 
przepustach  -  mostkach  przebiegających  pod  drogami  powiatowymi  nie  ma  barierek 
zabezpieczających, a o wypadek nie trudno. Następnie głos zabrał  Sekretarz Gminy  który 
stwierdził,  że wcześniej  Radny  Zygmunt  Wiśniewski  prosił  go  o  obejrzenie  stanu  drogi 
o przebiegu  Dobiercice – Oła i stwierdził,  że drogi powiatowe na terenie g.Byczyna będą 
łatane  oraz odkrzaczane.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz Gminy stwierdził,  że  co się 
tyczy  budowy  barierek,  przepustów  i  mostów,  to  te  prace  remontowe  są  bardzo  drogie 
i  niestety w najbliższym czasie nie będą realizowane.  Kontynuując wypowiedz  Sekretarz 
Gminy stwierdził,  że  w  najbliższym  czasie  remontowane  będą  trzy  obiekty  drogowe 
o których wspominał Pan Leszek Śnieżek. Mianowicie pierwszy most w miejscowości Piaski 
-  Gola  ,  drugi  most  w  bardzo  złym  stanie  we  wsi  Proślice  oraz  most  w  m.Pogorzałka. 
Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Janusz  Jóźwiak i  zakomunikował,  że  przy  wiadukcie 
w Proślicach nie da się przejechać, a poza tym są bardzo wielkie dziury  w tej drodze. 

A.d.9. Komunikaty 



Na wstępie głos zabrał Sekretarz Gminy zakomunikował, że w dniu 20 czerwca odbędzie się 
pierwsza  tura  wyborów  prezydenckich  jednocześnie  zaapelował,  żeby  w  okresie  ciszy 
wyborczej  tj.  19  czerwca  nie  dopuścić  do  jakichkolwiek  agitacji  politycznych.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przypomniał  o  upływającym  terminie  składania  oświadczeń 
majątkowych  w  dniu  jutrzejszym  tj.  30.04  10r.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Edward 
Rożniatowski  -  Przewodniczący  Gminnego  Związku  Rolników,  Kółek  i  Organizacji 
Rolniczych i  przypomniał  zebranym  o  zbliżających  się  obchodach  XX-lecia  powstania 
Samorządu  Terytorialnego  i  może  by  warto  było  do  tych  obchodów  w  jakiś  sposób 
przygotować się, w celu omówienia,  co było dobrze zrobione,  a co źle.  Przewodniczący 
Rady  odpowiedział,  ze  na  wniosek  Radnego  –Jana  Romańczyka  w  miesiącu  maju 
zorganizowana będzie uroczysta sesja Rady Miejskiej w w/w sprawie. 

  Ad. 10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LIII 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
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