
                                                            Protokół Nr LV/10
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                           z dnia 29.06.2010 r.
                                                           ( godz. 1000 – 1150 )

A.d.1.

Otwarcia  LV sesji  Rady Miejskiej  w Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady Miejskiej  - 
Zdzisław  Roman  Biliński,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny  –  Ryszarda  Grünera, 
wszystkich Radnych, Panią Z-cę Skarbnika Gminy – Katarzynę Wilczyńską, Panią Ewę 
Bartosiewicz  –  Kierownik  Referatu  Oświaty,  Pana  Przemka  Mączkę  -  Kierownika 
Referatu  Współpracy  i  Promocji,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca,  Pana 
Zdzisława Comporka , 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.  (427)  dot.  zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości  Miechowa” 
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 LIV sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
a) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Byczyna i jej 
jednostkom  podległym  oraz  warunki  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną ( druk nr 410 ),
b) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 411 ),
c) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 412 ),
d) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 413 ),
e) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 414 ),
f) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 415 ),
g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 416 ),
h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 417 ),



i) zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za pierwsze półrocze ( druk nr 418 ),
j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ( druk nr 419 ),
k)  zakresu  i  form informacji  o  przebiegu wykonania  budżetu  Gminy Byczyna  za  pierwsze 
półrocze ( druk nr 420 ),
l) zakresu i form informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za pierwsze 
półrocze ( druk nr 421 ),
m) wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany ( druk nr 422 ),
n) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora 
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku i wolontariacie sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania ( druk nr 423 ),
o) zmiany uchwały ( druk nr 424 ),
p) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostów na lata 2010 – 2017 ( druk nr 425 ),
r)  zmiany  uchwały  Nr  LIV/395/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  27  maja  2010  r.
w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 426 )
7. Stan prac nad remontem ( budową ) hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie.
8.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
9.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.  Komunikaty.
12.  Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LIV sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
a) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Byczyna i jej 
jednostkom  podległym  oraz  warunki  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną ( druk nr 410 ),
b) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 411 ),
c) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 412 ),
d) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 413 ),
e) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 414 ),
f) zaciągnięcia kredytu ( druk nr 415 ),
g) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 416 ),
h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna ( druk nr 417 ),



i) zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za pierwsze półrocze ( druk nr 418 ),
j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ( druk nr 419 ),
k)  zakresu  i  form informacji  o  przebiegu wykonania  budżetu  Gminy Byczyna  za  pierwsze 
półrocze ( druk nr 420 ),
l) zakresu i form informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za pierwsze 
półrocze ( druk nr 421 ),
m) wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany ( druk nr 422 ),
n) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora 
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku i wolontariacie sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania ( druk nr 423 ),
o) zmiany uchwały ( druk nr 424 ),
p) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostów na lata 2010 – 2017 ( druk nr 425 ),
r)  zmiany  uchwały  Nr  LIV/395/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  27  maja  2010  r.
w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 426 )
s) zmiany uchwały Nr XLIII/311/09 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia 
„Planu Odnowy Miejscowości Miechowa” ( druk nr 427 ).
7. Stan prac nad remontem ( budową ) hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie.
8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.  Komunikaty.
12.  Zakończenie sesji.

A.d.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 (14 głosów „za)

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z LIV 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. Na wstępie głos 
zabrała  Radna  –  Urszula  Bilińska  i  stwierdziła,  że  ostatnia  sesja  była  bardzo  burzliwa. 
Mianowicie  Radna – Urszula Bilińska  powróciła do remontu drogi 400 – lecia Bitwy pod 
Byczyną. Kontynuując wypowiedź Radna – Urszula Bilińska stwierdziła, że nie ma żadnych 
zastrzeżeń do Pana który sporządzał  protokół ale ma gorącą prośbę,  aby wnioski formalne 
które są składane  były dokładnie  zapisane  w protokole.  Kontynuując wypowiedź  Radna – 
Urszula Bilińska zasugerowała, aby wnioski formalne były zapisywane w protokole w takiej 
formie, w jakiej zostały przez Radną na piśmie do Pana Przewodniczącego Rady złożone.



Na takie stwierdzenie Radnej  Przewodniczący Rady  przyznał, że taki wniosek formalny od 
Pani Radnej rzeczywiście wpłynął ale w natłoku zajęć zapomniał przekazać ten wniosek w w/w 
sprawie  osobie  sporządzającej  protokół.  Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania nad przyjęciem w/w protokołu. Protokół z LIV sesji Rady Miejskiej został przyjęty 
przez Radnych zwykłą większością głosów ( 13 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”).

A.d. 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.  Na wstępie  głos zabrał  V-ce -  Przewodniczący 
Rady  Adama  Radom i  zadał  pytanie  Burmistrzowi  Byczyny,  na  jakim  etapie  jest 
termomodernizacja z RPO. Następnie głos zabrał Radny – Piotr Hoc i zadał pytanie dotyczące 
podziału  środków  przez  Byczyński  Inkubator  Gospodarki  Społecznej  działający 
w  Polanowicach.  Mianowicie  Radnemu –  Piotrowi  Hocowi chodziło  o  nieprawidłowości 
zaistniałe przy podziale w/w środków dla przedsiębiorców. Kontynuując wypowiedź Radny – 
Piotr  Hoc zakomunikował,  iż  w  ostatnim  czasie  zgłosiła  się  do  niego  pewna  osoba 
i  zasygnalizowała   powyższy  problem.  Radny  –  Piotr  Hoc zwracając  się  do  Burmistrza 
Byczyny  poprosił  o  wyjaśnienie  powyższej  sprawy.  Następnie  głos  zabrał  Radny –  Jerzy 
Dworak i zadał  pytanie, gdzie ludzie mają wywozić śmieci skoro od pewnego czasu nie wolno 
wywozić  śmieci  na  wysypisko  w  Gołkowicach.  W  wyniku  takich  działań  mieszkańcy  g. 
Byczyna wywożą śmieci na okoliczne pola, rowy i do lasu. Następnie Radny – Jerzy Dworak 
zasygnalizował, że droga łącząca ulice Stawową z ulicą Brzozową  jest wypłukana przez opady 
atmosferyczne i w ogóle jest nieprzejezdna i należałoby coś z tym tematem zrobić. Następnie 
głos zabrał V-ce Przewodniczący Rady Adam Radmo0 i zakomunikował, że  Pani Gawleta z 
Sarnowa prosiła o wyjaśnienie sytuacji dot. podtopień i czy gmina jest władna pomóc jej w tym 
zakresie i na jakim etapie jest ta pomoc. Następnie głos zabrała  Radna – Róża Kaniewska 
która zadała pytanie, jak wygląda sprawa przystosowania świetlicy wiejskiej w Roszkowicach 
na  salę  gimnastyczną,  ponieważ  nic  w tym kierunku  się  nie  dzieje.  Następnie  glos  zabrał 
Przewodniczący Rady i zadał pytanie skierowane do Burmistrza Byczyny, kto był wykonawcą 
pierwszego  etapu  budowy  dróg  ul.  Okrężnej  i  Długiej.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, że Burmistrz Byczyny wcześniej  zapewniał, że gwarancja 
na realizację przedmiotowych dróg wynosi 3 lata. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, 
że jest zaniepokojony złym stanem technicznym nowo wykonanych dróg. Mianowicie część 
kamieni  z  których  wykonane są  parkingi  są  już w chwili  obecnej  wyłupane,  podobnie jest 
z kostką na niektórych odcinkach, widoczne są już wyraźnie zagłębienia od kół pojazdów.

A.d.6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia 
szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,  odraczania  i  rozkładania  na  raty 
należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny  ,   przypadający  Gminie 
Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki  dopuszczalności pomocy publicznej 
w  przypadkach,  w  których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną
(druk nr 410). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 410 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

b) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu 
(druk nr 411 ), Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 411 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).



c)  Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu 
(druk nr 412) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona  na  druku  nr   412  została  podjęta  zwykłą  większością  głosów
(12 głosów „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”)

d) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu 
(druk nr 413) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 413 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

e)  Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu 
(druk nr 414) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona  na  druku  nr  414  została  podjęta  zwykłą  większością  głosów
(10 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się”)

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie  zaciągnięcia  kredytu 
(druk nr 415) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 415 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie 
gminy na 2010r (druk nr 416) Następnie  Z-ca Skarbnika Gminy omówiła w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2010r. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie 
zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona 
na druku nr 416 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

h)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
skonsolidowanego  bilansu  Gminy  Byczyna  (druk  nr  417) Przewodniczący  Rady 
otworzył  dyskusję  nad  w/w projektem uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że w przedstawionym bilansie jest  wyjaśnienie  tego co robimy, 
a mianowicie patrząc na bilans na koniec roku i na początek tego roku, widać, że te 
kredyty nie idą na przejedzenie, a majątek gminy systematycznie wzrasta. Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  V-ce  Przewodniczący  Rady  a  także 
Przewodniczący Rady zadawali  pytanie  czy do tych  inwestycji  jest  dofinansowanie. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  wszystkie  inwestycje  mają 
dofinansowanie  i  gmina  staje  się  bardziej  bogata,  a  majątek  gminy  z  roku  na  rok 
wzrasta.  Przewodniczący Rady  przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na 
druku nr 417 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zakresu  i  form 
informacji o  przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
za pierwsze półrocze ( druk nr 418 ), Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/
w projektem uchwały. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Nikt nie zabrał 
głosu.  Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  418  została  podjęta  jednogłośnie  (  14 
głosów „za” ).



j) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej (druk nr 419) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w 
projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 419 została podjęta jednogłośnie ( 14 
głosów „za” ).

k)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zakresu  i  form 
informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Byczyna  za  pierwsze  półrocze
(druk nr 420). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 420 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

l)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zakresu  i  form 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,  za pierwsze półrocze 
( druk nr 421 ), Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 421 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

m) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej lub jej zmiany ( druk nr 422 ) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
w/w projektem uchwały. Przewodniczący  Rady  przystąpił  do głosowania.  Nikt  nie 
zabrał głosu. Uchwała przedstawiona na druku nr 422 została podjęta jednogłośnie ( 14 
głosów „za” ).

n)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu 
postępowania  o  udzielenie  dotacji  podmiotom  nie  zaliczonym  do  sektora  finansów 
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania  inne niż określone 
w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  pożytku  i  wolontariacie  sposobu  jej 
rozliczania  oraz  sposobu kontroli  wykonywania  zleconego  zadania  (  druk nr  423 ), 
Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję  nad w/w projektem uchwały.  Głos zabrał 
Burmistrz  Byczyny który  stwierdził,  że  ta  uchwała  dotyczy  ujednolicenia  zasad 
przyznawania  dotacji  np.  na odnowę wsi  i  chodzi  o  to,  aby można było  te  dotacje 
udzielać. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na 
druku nr 423 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

o)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
(druk nr 424), Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 424 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

p)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu 
Odnowy  Miejscowości  Kostów  na  lata  2010  –  2017
(druk nr 425) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. 
Nikt  nie  zabrał  głosu. Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 425 została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

     r) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/
395/10 Rady Miejskiej  w Byczynie  z  dnia  27  maja  2010r.w sprawie  zasad  i  trybu 
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  ( druk nr 426 ) Przewodniczący Rady 



otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 426 została podjęta 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).

     s)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XLIII/311/09 z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 
Miejscowości Miechowa”(druk nr 427). Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 
w/w projektem uchwały. Na wstępie głos zabrała  Sołtys wsi Miechowa Pani Jadwiga 
Olszak i zadała pytanie, czego dotyczy przedmiotowa zmiana uchwały. W odpowiedzi 
głos zabrał  Burmistrz Byczyny i stwierdził,  że zmiana dotyczy adaptacji obiektu po 
byłej oborze na świetlicę wiejską, natomiast druga zmiana dotyczy instalacji gaszącej 
w  kościele  we  wsi  Miechowa.  Następnie  głos  zabrała  Sołtys  wsi  Miechowa Pani 
Jadwiga Olszak i stwierdziła,  że zmiana powinna być ustalona z sołtysem jak również 
powinna być zreferowana na zebraniu wiejskim. Następnie powinno się określić co jest 
priorytetem  i  co  będzie  realizowane  w  pierwszej  kolejności.  Ponownie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny  który stwierdził,  że zebranie wiejskie odbyło się w niedzielę po 
mszy w kościele.  Głos  zabrała  Sołtys  wsi  Miechowa Pani  Jadwiga  Olszak i zadała 
kolejne pytanie,  kto zwołał  zebranie  wiejskie.  Burmistrz Byczyny odpowiedział,  że 
zgodnie ze statutem zebranie wiejskie zwołuje Sołtys lub Burmistrz. Z kolei Pani Sołtys 
stwierdziła, że nic nie wiedziała o tym zebraniu i dlatego nie uczestniczyła w nim. Dalej 
Pani  Sołtys stwierdziła,  że  od zwoływania  zebrania  wiejskiego jest  sołtys  oraz rada 
sołecka. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że zgodnie z zasadami 
„Odnowy Wsi” każda wieś ma do dyspozycji pół miliona zł w okresie programowania 
2007-2013  z  Odnowy  Wsi.  Konkursy  na  w/w  program  ogłasza  Marszałek 
Województwa  Opolskiego  w  ramach  programu  lider  plus.  Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że  wieś Miechowa nie straci tych 500 tys. zł i są te 
pieniądze zabezpieczone na świetlicą wiejską w Miechowej. Kontynuując wypowiedz 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  czekał  na  decyzję  ze  strony  wsi,  a  decyzja  w 
przedmiotowej sprawie powinna być już podjęta na poprzedniej sesji. Gmina nie mogła 
już dłużej czekać na decyzję ze strony wsi Miechowa, a wieś jest bardzo skłócona w tej 
materii i nie umie się porozumieć. Następnie głos zabrała Pani  Sołtys wsi Miechowa 
i stwierdziła, że wieś umie i potrafi się ze sobą porozumieć. Kontynuując wypowiedź 
Pani  Sołtys  stwierdziła,  że były niedociągnięcia w sprawie obory,  a mianowicie Pan 
Burmistrz  wie że teren  na  planowaną inwestycję  nie  został  jeszcze  przyjęty i  nadal 
trwają negocjacje z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu. Następnie zabrał głos 
Burmistrz  Byczyny,  który stwierdził,  że  przesunięcie  było  z  innego  powodu. 
Kontynuując, Burmistrz Byczyny stwierdził, że będzie tak jak  w przypadku „Odnowy 
Wsi” Kostów, ponieważ gmina ma bardzo poważny problem, który był zasugerowany 
na ostatniej sesji przez Pana Musiała i jest to problem w postaci kanalizacji sanitarnej. 
Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził, że będą ogłaszane konkursy 
tak jak do tej  pory na tzw. udział  własny z tym, że będą one połączone z kosztami 
kredytów, które te organizacje będą musiały zaciągnąć. Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że podobnie było w przypadku OSP Janówka a także OSP Nasale i nie widzi potrzeby 
zmiany  tych  zasad  w  pozostałych  programach,  okres  programowania  się  skończy, 
a jeszcze nie rozpoczęły się negocjacje na temat kolejnego okresu programowania 2013 
– 2020 i niektórzy politycy mówią , że powinno się zrezygnować z tych programów. 
Następnie głos zabrała Pani Sołtys i  stwierdziła, że nie wie co jest tematem „Odnowy 
Wsi”  i  jaka  zmiana  nastąpiła.  Ponownie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny, który 
stwierdził,  że  została  dodatkowo  wprowadzona  instalacja  gasząca  w  omawianym 
kościele w Miechowej , a jeżeli Pani Sołtys uważa, że stać jest nas na to, żeby co chwilę 



paliły  się  zabytkowe  kościółki,  podczas  gdy dużym  wyrzeczeniem  wyremontowany 
został  kościół  w  Miechowej,  to  jest  bardzo  przykre.  Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  sprawa  remontu  zabytkowego  kościółka 
w  Miechowej  jest  zadaniem  priorytetowym  Gminy.  Głos  zabrała  Pani  Sołtys która 
podkreśla, że nie widziała nowego planu Odnowy Wsi Miechowa i dlaczego ten plan 
został  zmieniony.  Następnie  zabrał  głos  Burmistrz  Byczyny który  stwierdził,  że 
zebranie  wiejskie  odbyło  się  w  kościele.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Sołtys 
i stwierdziła, że nic nie wiedziała  o zebraniu wiejskim. Kontynuując wypowiedź Pani 
Sołtys stwierdziła,  że powinna być powiadomiona o zebraniu.  Następnie Pani  Sołtys 
zadała  pytanie  po  co  jest  sołtys  i  rada  sołecka,  skoro  nic  nie  wiedziała  o  zebraniu 
wiejskim a jednocześnie stwierdziła, że Burmistrz na sesji mówi co innego, a co innego 
na zebraniu wiejskim. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny który stwierdził żeby 
Pani  Sołtys  liczyła  się  ze słowami,  bo nic  innego nie  mówił  na zebraniu  wiejskim. 
Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  są  oszczędności  na 
odnowie  wsi  Janówka  w  wysokości  160 tys.  zł,  natomiast  na  adaptację  obory na 
świetlicę w Miechowej jest pół miliona złotych.  Burmistrz Byczyny stwierdził, żeby 
nie mówiono, że on kłamie. Następnie głos zabrała Pani Sołtys i wypowiedziała się na 
temat obory, a mianowicie chodziło jej o to, że jest to duża inwestycja i jest to raczej 
nierealne do wykonania. Ponownie  Pani Sołtys stwierdziła, że oprócz tego są jeszcze 
inne niedociągnięcia. Głos zabrał  Burmistrz Byczyny który stwierdził, że stanowisko 
wioski  w  sprawie  rezygnacji  z  tego  przedsięwzięcia  zostało  przekazane   nie  jemu 
osobiście, a pracownikowi urzędu przez telefon. Stwierdził również, że to co przekazał 
Radnemu – Januszowi Pustkowskiemu było dokładnie tą samą informacją, jaka została 
przekazana mieszkańcom na spotkaniu. Kontynuując Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
dlaczego  miałby  kłamać,  skoro  taką  samą procedurę  przeszły  w zeszłym  roku dwa 
stowarzyszenia  i  otrzymały  tę  pomoc.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Sołtys i  zadała 
pytanie,  dlaczego  program „Odnowy Wsi”  robiony  jest  za  plecami  Sołtysa  i  Rady 
Sołeckiej,  a  zebranie  powinno być  zwołane przez Sołtysa  danej  wsi.  Następnie  głos 
zabrał Burmistrz Byczyny który stwierdził, że sprawy kościoła nie są tylko i wyłącznie 
sprawami sołtysa. Głos zabrała Pani Sołtys i stwierdziła, że Pan Burmistrz dobrze wie, 
jaka  jest  sytuacja  we wsi  Miechowa.  Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady 
i stwierdził, że wg. zapewnień Pani Sołtys w ogłoszeniu o którym wcześniej była mowa, 
nie było  ani słowa na temat remontu zabytkowego kościółka w Miechowej w ramach 
realizacji programu odnowy miejscowości Miechowa.  Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że wszyscy mieli  możliwość uczestniczenia  w omawianym zebraniu.  Następnie Pani 
Sołtys  wsi  Miechowa  stwierdziła,  że  w  związku  z  takim  obrotem  sprawy  złożyła 
rezygnację  z  funkcji  sołtysa.  Przewodniczący  Rady  odparł,  że  nie  Rada  wybierała 
sołtysa i w związku z powyższym również Rada nie jest władna w sprawie przyjęcia 
rezygnacji. Następnie głos zabrała  Radna – Iwona Sobania która stwierdziła, że jest 
oburzona  tym,  że  Pani  Sołtys  nie  wiedziała  o  zebraniu  wiejskim  oraz  wszelkiego 
rodzaju niejasnościami  dot.  ogłoszenia  o  zebraniu i  taka sytuacja  nie  powinna mieć 
miejsca.  Kontynuując wypowiedz  Radna  -  Iwona Sobania stwierdziła,  że czytając 
„Plan  odnowy  wsi”  Miechowa  najbardziej  spodobał  się  jej   punkt  dot.  „założenie 
systemu  gaszenia  pożaru  mgłą  wodną.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Iwona 
Sobania stwierdziła,  że w ten zabytkowy kościółek zostało zainwestowane mnóstwo 
środków, które pochodziły z różnych źródeł, a kościół jest przepiękny i musimy go za 
wszelką  cenę  chronić.  Następnie  głos  zabrał  V-ce  Przewodniczący Adam Radom 
i  stwierdził,  że po wysłuchaniu swoich przedmówców, to nastąpił  tutaj  spór prawny 
wynikający co do zasady z legalności zwołanego zebrania. Kontynuując wypowiedź V-
ce Przewodniczący Adam Radom stwierdził, że ma dylemat, bo chciałby aby wszyscy 



mieszkańcy  byli  zadowoleni  z  realizacji  programu  Odnowy  Wsi  Miechowa.V-ce 
Przewodniczący Adam Radom  stwierdził,  że  nie  wie  jak  ma  głosować,  skoro  nie 
wszyscy  mieszkańcy wsi  Miechowa pragną  realizować  ten  program.  Następnie  głos 
zabrał  Przewodniczący  Rady który  stwierdził,  że  należało  by  ponownie  zwołać 
zebranie z radą sołecką i przedyskutować sprawę „Planu Odnowy Wsi” i wtedy dopiero 
podjąć stosowną uchwałę.  V-ce Przewodniczący Rady Adam Radom stwierdził,  że 
jest  to  dla  wsi  Miechowa  bardzo  poważna  sprawa  i  trudno  jest  w  chwili  obecnej 
podejmować  konkretną  decyzję  w  postaci  uchwały  rady.  V-ce  Przewodniczący 
zaproponował aby rada poszła na rękę mieszkańcom wsi Miechowa  i zaproponował 
aby radni zebrali się w najbliższym czasie na sesji nadzwyczajnej, żeby przegłosować 
stosowną uchwałę. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny który stwierdził, że to nie 
chodzi  o dogadanie się z  Burmistrzem ale  uzgodnienie  wspólnego stanowiska Rady 
Sołeckiej  i  Pani  Sołtys.  Burmistrz  Byczyny oznajmił,  że  został  podobnie  jak  inni 
zaskoczony decyzją Biskupa Kaliskiego dot. przeniesienia Proboszcza Parafii Rzymsko 
–  Katolickiej  w  Kostowie.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski 
i  stwierdził,  że  z  tego  co  zdążył  zrozumieć  i  z  tego  co  Pani  Sołtys  przekazała,  na 
zebraniu,  które  odbyło  się  w  kościele,  to  zebrani  podjęli  uchwałę  o  zaciągnięciu 
kredytu.  Z kolei Pani Sołtys  stwierdziła,  że tego tematu nie było w porządku obrad. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Zygmunt Wiśniewski zadał pytanie skierowane do 
Pani Sołtys, czy osoby, które uczestniczyły  w spotkaniu które odbyło się w kościele, są 
we  władzach  Rady  Sołeckiej  i  czy  są  członkami  tego  stowarzyszenia.  Na  tak 
sformułowane zapytanie Pani Sołtys  odpowiedziała, że nie było takiego tematu na tym 
zebraniu , a tylko wyłącznie była wyrażona chęć przystąpienia do programu „ Odnowy 
Wsi” . Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny i stwierdził, że wniosek w sprawie 
przystąpienia  do  programu  „  Odnowy  Wsi  „  złożył  Proboszcz  do  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, natomiast wniosek w sprawie adaptacji 
świetlicy wiejskiej składany będzie do Lidera + w Rudnikach. Następnie Pani Sołtys 
stwierdziła, że na kręgielnie powinno być 100% pokrycie kosztów z budżetu gminy, 
ponieważ na to zadanie nie ma środków.  Burmistrz Byczyny który stwierdził, że na 
jedno zadanie nie można dostać pieniędzy z dwóch różnych źródeł. Z kolei Pani Sołtys 
zauważyła, że na budowę tej kręgielni jest zbyt mało pieniędzy, a pan Burmistrz bardzo 
dobrze o tym wie. Następnie głos zabrała Radna – Jolanta Mucha i stwierdziła, że bez 
zebrania  sołeckiego nie można stwierdzić  -  ustalić  co wieś Miechowa tak naprawdę 
chce,  a  mianowicie  czy  chodzi  im o kręgielnie,  czy o system gaśniczy w kościele. 
Następnie głos zabrał Radny – Zygmunt Wiśniewski  i zadał pytanie Pani Sołtys, czy 
na tym zebraniu stowarzyszenie podjęło uchwałę o zaciągnięciu kredytu. Pani Sołtys 
odpowiedziała, że stowarzyszenie nie podjęło uchwały o zaciągnięciu kredytu. Radny – 
Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że inwestycja będzie realizowana w 60, 70 lub 80 % 
z dofinansowania. Kontynuując wypowiedz  Radny Zygmunt Wiśniewski  stwierdził, 
że  przedmiotowa  inwestycja  może  być  realizowana  tylko  i  wyłącznie  za  zgodą 
mieszkańców  wsi  i  równoczesnej  chęci  zaciągnięcia  kredytu  przez  stowarzyszenie. 
Następnie  głos  zabrała  Radna – Iwona Sobania stwierdziła,  że  Radny Wiśniewski 
mówi,  że  jest  to  kontrowersyjna  sprawa.  Kontynuując  Radna  –  Iwona  Sobania 
stwierdziła,  że podobnie ludzie bali  się zaciągnąć kredyt  w przypadku uruchomiania 
„ Odnowy wsi Nasale, ponieważ stowarzyszenie zaciągnęło bardzo duży kredyt poprzez 
OSP ale tak, czy owak, to gmina jest gwarantem przedmiotowego kredytu i to jest duży 
plus. Dalej głos zabrał Przewodniczący Rady który stwierdził, że sytuacja jest bardzo 
trudna, aczkolwiek należy przystąpić do głosowania przedmiotowego projektu uchwały. 
Głos  zabrał  Burmistrz Byczyny który stwierdził,  że  rada daje  możliwość składania 
wniosków  i  nie  jest  tak,  że  inwestycja  od  razu  ruszy.  Warunkiem  niezbędnym  do 



rozpoczęcia  przedmiotowego  przedsięwzięcia  jest  złożenie  wniosku  przez 
stowarzyszenie,  a  nikt  tego  za  nich  nie  zrobi.  Następnie  głos  zabrał  V-ce 
Przewodniczący Adam Radom i stwierdził, że jeżeli radni przegłosują tą uchwałę to 
stworzony zostanie dokument prawnym  ale mimo wszystko powinno odbyć się jeszcze 
jedno  zebranie  wiejskie  i  wszyscy  mieszkańcy  powinni  ustosunkować  do  nowo 
planowanego  przedsięwzięcia.  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 427 została  podjęta zwykłą większością głosów 
( 10 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się”)

Ad.7. Stan prac nad remontem (budową) hali sportowej przy ZSGLiZ w Byczynie.

Na wstępie głos zabrał  V-ce Przewodniczący Adam Radom  który stwierdził,  że analizując 
przedmiotowy dokument stwierdził, że zawarte w nim informacje znane są Wysokiej Radzie od 
wielu lat.  Dnia  6  lipca  br.  odbędzie  się  ekspertyza  i  badanie  stanu faktycznego hali  przez 
biegłego  sądowego.  Kontynuując  wypowiedź  V-ce  Przewodniczący stwierdził,  że  na 
posiedzeniu Komisji Oświaty został złożony wniosek, aby po przerwie wakacyjnej zapoznać 
radnych  z  przedmiotową  opinią.  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że 
przedmiotowa informacja nie będzie przegłosowywana, a temat powróci pod obrady Wysokiej 
Rady po przerwie wakacyjnej w momencie wykonania opinii przez biegłego sądowego. 

Ad.8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  w/w sprawozdaniem.  Nikt  nie  zabrał  głosu. 
Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  przedmiotowego  sprawozdania. 
Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  międzysesyjnej  zostało  zwykłą  większością 
głosów (13 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”)  przyjęte przez radę. 

A.d.9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny który  wypowiedział  się  na  temat 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i stwierdził, że wniosek w przedmiotowej 
sprawie został  już uzupełniony,  a chodziło  przede wszystkim o współczynniki  zastosowane 
w kosztorysie  inwestorskim.  W przypadku  województwa  więcej  było  takich  niedociągnięć 
w związku z powyższym Urząd Marszałkowski przesunął ostateczny termin rozstrzygnięcia 
konkursu. Następnie głos zabrał  V-ce Przewodniczący który stwierdził, że mieszkańcom wsi 
Polanowice bardzo zależy na tym aby świetlica wiejska zaczęła funkcjonować, bez względu na 
dalsze losy termomodernizacji. Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny i wypowiedział się 
na temat Pani Gawlyty  z Sarnowa i stwierdził,  że zostanie wykopany rów odprowadzający 
wodę  z  opadów  atmosferycznych  z  posesji  Pani  Gawlyty.  Zadanie  to  wykonane  będzie 
w ramach usuwania skutków popowodziowych. Następnie głos zabrał  V-ce Przewodniczący 
Adam Radom  i  stwierdził,  że  Pani  Gawlyta  wyraża  zgodę na wykopanie przedmiotowego 
rowu.  Na  temat  konkursu  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu  Społecznego  działanie  6.2.  dot.  dofinansowania  dla  osób  rozpoczynających 
działalność  gospodarczą.  Na  pytanie  Radnego  –  Piotra  Hoca,  dlaczego  tak  długo  trwa 
procedura.  Burmistrz Byczyny  odpowiedział : „ po sesji zarządziłem spotkanie z partnerem 



projektu ( firmą komercyjną która w drodze konkursu została wybrana ) i na tym spotkaniu 
przekazałem  sugestie  Rady  w  sprawie  podziału  środków”.   Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  na  tym  spotkaniu  wyraził  swoje  zaniepokojenie,  co  do 
zasadności podziału środków, jak również przekazał sugestie Wysokiej Rady dot. ponoszenia 
kosztów utrzymania BIGS-u, a korzyści z jego istnienia czerpać będą inne gminy.  Burmistrz 
Byczyny oznajmił  również,  że  powołał  nową  komisję,  która  bardzo  skrupulatnie  zbadała 
wszystkie  wnioski.  W  wyniku  takiego  obrotu  sprawy  partner  projektu  poskarżył  się  do 
instytucji  drugiego  stopnia  tj.  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy,  że  został  pominięty  przy 
rozpatrywaniu wniosków. Z kolei okazało się, że partner też popełnił błąd, ponieważ umieścił 
się w pracach komisji, a czegoś takiego nie mógł uczynić. Na taki obrót sprawy Wojewódzki 
Urząd Pracy przyznał Burmistrzowi Byczyny rację, w związku z powyższym pierwsza komisja 
została rozwiązana i jej praca nie została wzięta pod uwagę. Natomiast w wyniku negocjacji 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy ustalono, że partner jednak musi być i musiał uczestniczyć w 
projekcie. W związku z powyższym zostały unieważnione wyniki pracy Gminnej Komisji, po 
czym  została  powołana  komisja  wspólna  już  bez  udziału  partnera,  natomiast  byli 
przedstawiciele  z  sąsiednich  Powiatowych  Urzędów  Pracy  tj.  Kluczborka,  Olesna 
i Namysłowa. Okazało się, że komisja w 80% przyjęła wnioski zaakceptowane przez Gminną 
Komisję. Wytypowane podmioty Wojewódzki Urząd Pracy przyjął i listę ogłosił, a teraz jest 
czas  na  składanie  odwołań.  Następnie  Burmistrz  Byczyny odpowiedział  na  interpelacje 
Radnego  –  Jerzego  Dworaka.  Oznajmiając,  że  zgodnie  z  przyjętą  uchwałą  w  sprawie 
utrzymania czystości i porządku są firmy które mają koncesję i każde gospodarstwo domowe 
powinno podpisać stosowną umowę  na odbiór śmieci.  W tym momencie  Przewodniczący 
Rady  zwrócił  uwagę,  że  najprawdopodobniej  uchwała  w  sprawie  utrzymania  czystości 
i porządku jeszcze się nie uprawomocniła.  Burmistrz Byczyny  odpowiedział, że nie ale czy 
wysypisko było czynne  w sobotę tego nie wie. Następnie  Burmistrz Byczyny odpowiedział 
na  drugie  zapytanie  Radnego  –  Jerzego  Dworaka,  że  droga  łącząca  ul.  Stawową 
z  ul.Brzozową  nie  będzie  już  drogą,   ponieważ  nie  spełnia  parametrów  drogi  publicznej. 
Powodem takiego  stwierdzenia,  jest  po  prostu  fakt  błędnego  wytyczenia  omawianej  drogi 
w  przeszłości  i  najprawdopodobniej  przedmiotowa  droga  spełniać  będzie  wymogi  tylko 
deptaku  ale  stan  nawierzchni  w  miarę  możliwości  będzie  naprawiony.  Dalej  Burmistrz 
Byczyny wypowiedział się na temat interpelacji Radnej – Róży Kaniewskiej w sprawie sali 
gimnastycznej  w  Roszkowicach,  a  raczej  adaptacji  świetlicy  na  salę  gimnastyczną. 
Poinformował,  że został  złożony  wniosek  do  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej 
w  sprawie  utworzenia  świetlicy  socjoterapeutycznej  i  w  związku   z  powyższym  należy 
wykonać niezbędny remont. W chwili obecnej czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku, a 
nie  ulega  wątpliwości,  że  przedmiotowa  sala  jest  bardzo  potrzebna.  Następnie  Burmistrz 
Byczyny odpowiedział  na  interpelację  Przewodniczącego  Rady   w  sprawie  wadliwego 
wykonania dróg, wyjaśniając, że drogi o których wspomniał Przewodniczący Rady realizowane 
były w ramach tzw. programu Schetynówki, a realizowała to firma z Krzepic. Przedmiotowe 
usterki  zostały  już  wcześniej  zgłoszone  Wykonawcy i  w przyszłym  tygodniu  odbędzie  się 
narada, na której będą omówione sposoby ich usunięcia. 



A.d.9. Wolne Wnioski i zapytania

Na  wstępie  głos  zabrała  Radna  –  Róża  Kaniewska i  podziękowała  Pani  Kierownik 
CISPO – lu za wspaniałe  zorganizowanie konferencji  na zakończenie  projektu dot.  uszycia 
wspaniałych  średniowiecznych  ubiorów  dla  radnych.  Następnie  głos  zabrał  V-ce 
Przewodniczący Adam Radom który zakomunikował zebranym, że ponad 2 lata nie zostało 
przyznane  żadne  odznaczenie  „Zasłużonych  dla  Byczyny”  z  prostej  przyczyny,  z  powodu 
niezebrania się w pełnym składzie Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji  obradującej  w  Warszawie.  Kontynuując  wypowiedź  V-ce  Przewodniczący 
Adam  Radom  stwierdził,  że  sytuacja  jest  kuriozalna,  ponieważ  zmieniło  się  prawo 
i  orzecznictwo w zakresie  przyznawania  odznaczeń i  gdybyśmy dzisiaj  bez opinii  Komisji 
Heraldycznej  podjęli   stosowną  uchwałę  o  przyznawaniu  zasad,  co  do  przyznawania 
odznaczenia  „ Zasłużony dla Byczyny”  .To w sposób istotny naruszylibyśmy obowiązujące 
przepisy  prawa.  Na  koniec  V-ce  Przewodniczący  Adam  Radom  stwierdził,  że  bardzo 
ubolewa z powodu takiego stanu rzeczy, ale Komisja której przewodniczy nie jest w stanie nic 
zrobić, bez przedmiotowej opinii Komisji Heraldycznej. 

A.d.10. Komunikaty

Na  wstępie  głos  zabrał Przewodniczący  Rady  który  stwierdził,  że  jest  rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie uchylenia  uchwały w sprawie: zasad udzielenia 
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących 
stanowiska  kierownicze  zespołu  szkół,  szkoły  podstawowej  lub  przedszkola  dla  których 
organem prowadzącym jest Gmina Byczyna z powodu naruszenia obowiązujących przepisów 
prawa.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz Byczyny  który stwierdził,  że  wracając  do sprawy 
Komisji Heraldycznej, to rada może podjąć stosowną uchwałę na najbliższej sesji ale w sposób 
istotny  naruszy  się  obowiązujące  przepisy  prawa.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że może być problem z obsadzeniem stanowisk kierowniczych w oświacie 
z powodu bardzo małej  różnicy w wynagrodzeniu dyrektora danej placówki, a nauczyciela. 
Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  organizowana  była  akcja 
pomocowa dla powodzian i w tym momencie chciałby podziękować wszystkim sołectwom za 
udział w w/w akcji. Następnie głos zabrała Pani Sołtys wsi Biskupice i zadała pytanie,  czy 
Biskupice  to  jest  taka  wieś  niewidoczna  z  Byczyny,  ponieważ  we wtorek  miał  przyjechać 
samochód po dary dla powodzian, ale nie dojechał. Kontynuując wypowiedź zadała kolejne 
pytanie, dlaczego nikt nie poinformował mieszkańców, że samochód nie dojedzie z jakiś tam 
powodów. Następnie głos zabrała Pani  Sołtys wsi Miechowa i zadała pytanie skierowane do 
Burmistrza Byczyny „ na kiedy  ustalony zostanie  termin zebrania wiejskiego w sprawie Planu 
Odnowy Wsi Miechowa”. Z kolei  Burmistrz Byczyny odpowiedział, że terminy zwoływania 
zebrań wiejskich określone są  statucie.  Następnie głos zabrał Pan Jerzy Pluta – Sołtys wsi 
Jakubowice  i zwrócił uwagę zebranych na niewykoszone łąki na naszym terenie i zasugerował, 
żeby  te  łąki  wykosić,  a  zebrane  siano  przesłać  powodzianom  jako  pomoc.  Kontynuując 
wypowiedź  stwierdził,  że  jest  to  technicznie  wykonalne,  ponieważ  osobiście  zajął  by  się 
koszeniem tych  łąk,  a ludzie  mieli  by korzyść w postaci  utrzymania  dopłat.  Następnie  Pan 
Jerzy Pluta stwierdził, że kiedyś zadał pytanie, co się dzieje z brakującymi znakami drogowymi 



we wsi Jakubowice i do dnia dzisiejszego tych znaków nadal nie ma. Kontynuując wypowiedź 
Pan Jerzy Pluta stwierdził, że kiedyś w gazecie „Kulisy Powiatu” ukazał się bardzo obraźliwy 
artykuł  na  jego  temat  oraz  mieszkańców  miejscowości  Jakubowice,  dlaczego  do  dnia 
dzisiejszego nie ma żadnej reakcji ze strony władz w tej sprawie. 

Ad. 11.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LV sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie magnetofonowe 
(2 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

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu
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