
                                                                                                          

                                                                Protokół Nr LVIII/10
                                                        z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                   z dnia 30.09.2010 r.
                                                                   ( godz. 10 00 – 12 15)

A.d.1.

Otwarcia  LVIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  - 
Zdzisław Roman Biliński, który przywitał Państwa Pastwińskich wraz ze współpracownikiem ze 
Związku Sybiraków, oddział w Kluczborku, Panie Jubilatki - czyli Panie z zespołu Miechowianki 
które  obchodziły  uroczystość  35-lecia,  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda   Grünera, 
Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka, wszystkich Radnych, Skarbnik Gminy – Panią 
Wiesławę  Różewską,  Zdzisława  Pelca  –  Radcę  Prawnego,  Dyrektorów  Jednostek 
Organizacyjnych Gminy, Kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Byczynie, Pana Edwarda 
Różniatowskiego  –  Przewodniczącego  Gminnego  Związku  Rolników,  Kółek  i  Organizacji 
Społecznych, Zygmunta Chabrowskiego – Przewodniczącego Rady Mieszkańców Byczyny, Pana 
Zdzisława  Comporka,  Pana  Władysława  Zawadzkiego  –  Radnego  Powiatu  Kluczborskiego, 
Sołtysów oraz pozostałych przybyłych gości.  W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady 
stwierdził, że w sesji uczestniczy  13 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  wykreślenie  projektu  uchwały  na  druku  Nr.  (435)  dot.  nie 
wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  odwołania  darowizny.  Powodem  wycofania  przedmiotowego 
projektu uchwały na druku nr 435 jest  hipoteka w wys.  400 tys.  zł  na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wykluczenie uchwały na druku nr 435 
dot. nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny. Następnie  Przewodniczący Rady 
poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  dodatkowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  442.  Na  koniec 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad ze zmianami. Nowy 
porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie (13 głosów „za”)  

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LVII sesji .
5.  Uroczystość wręczenia Burmistrzowi Byczyny Krzyża  „ Honorowa Odznaka
      Sybiraka ”.
6.  Uroczystość Jubileuszu 35 – lecia zespołu „ Miechowianki ”.
7.  Interpelacje i zapytania radnych.

      8.  Podjęcie uchwał w sprawie :
           a) nie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny ( druk nr 435 ),



           b) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi     
               i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
               publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
               działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ),
           c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 437),
           d) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), 
           e) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 439),
           f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice ( druk nr 440 ),
           g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
               Byczyny ( druk nr 441 ),
     9.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
    10.   Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
            Byczyna. 
    11.  Upoważnienie Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Byczyny.
    12.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    13.  Wolne wnioski i zapytania.
    14.  Komunikaty.
    15.  Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LVII sesji .
5.  Uroczystość wręczenia Burmistrzowi Byczyny Krzyża  „ Honorowa Odznaka
      Sybiraka ”.
6.  Uroczystość Jubileuszu 35 – lecia zespołu „ Miechowianki ”.
7.  Interpelacje i zapytania radnych.

      8.  Podjęcie uchwał w sprawie 
           a) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi     
               i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
               publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
               działalności statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ),
           b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 437),
           c) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 438 ), 
           d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości ( druk nr 439),
           e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice ( druk nr 440 ),
           f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
               Byczyny ( druk nr 441 ),

    g) przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane w celu 
        zagospodarowania nieruchomości położonej nad zalewem Biskupice – Brzózki i realizacji 



       projektu „Kompleks rekreacyjny nad zalewem Biskupice – Brzózki w formie współpracy
      Gminy Byczyna z podmiotem prywatnym” (druk nr 442) 

     9.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
    10.   Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie 
            Byczyna. 
    11.  Upoważnienie Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Byczyny.
    12.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    13.  Wolne wnioski i zapytania.
    14.  Komunikaty.
    15.  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  ( 12 głosów „ za „ i 1 głos 
„ wstrzymujący się”)

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej bez  uprzedniego 
czytania. Protokół z LVII były dostępny w Biurze Rady oraz wyłożony przed sesją. Przewodniczący 
Rady zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  do  protokołu.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  W  związku 
z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem w/w protokołu. Protokół 
z LVII sesji Rady Miejskiej zostały przyjęty przez Radnych „jednogłośnie” (  13 głosów „za” ).

Ad. 5. Uroczystość wręczenia Burmistrzowi Byczyny Krzyża  „ Honorowa Odznaka Sybiraka ”.

Na wstępie głos zabrał Pan Roman Pastwiński – Przewodniczący Związku Sybiraków w Kluczborku
i  stwierdził,  że  obserwując  poczynania  i  zaangażowanie  Burmistrza  Byczyny  w zakresie  repatriacji 
rodaków z  byłego  Związku Sowieckiego,  Zarząd  Główny Związku  Sybiraków postanowił  przyznać 
Burmistrzowi Byczyny - Panu Ryszardowi Grünerowi  Honorową Odznaką Sybiraka. Następnie Pan 
Roman  Pastwiński  –  Przewodniczący  Związku  Sybiraków  w  Kluczborku  i  stwierdził,  że  jest  to 
najwyższe odznaczenie w/w związku. Jednocześnie stwierdził, że przyznanie omawianego odznaczenia 
jest wyrazem podziękowania za dotychczasowe poczynania, a jednocześnie może być potraktowane jako 
zachęta w zakresie dalszej repatriacji rodaków z terenów byłego Związku Sowieckiego. Następnie  głos 
zabrała  Pani  Pastwińska  i  stwierdziła,  że  jedną  z  rodzin,   która  nie  mogła  wrócić  do  polski  po 
zakończeniu działań wojennych była jej rodzina. Powodem niemożności powrotu do Polski była bardzo 
stanowcza  odmowa  przyjęcia  przez  rodziców  Pani  Pastwińskiej  obywatelstwa  sowieckiego. 
Kontynuując wypowiedź Pani Pastwińska stwierdziła, że ojciec jej powrócił do Polski dopiero w 1952r,. 
ale jako obywatel sowiecki. Na koniec Pani Pastwińska stwierdziła, że jej ojciec obywatelstwo polskie 
odzyskał  dopiero  po  wypadkach  poznańskich.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny który 
stwierdził,  że  podziękowania  należą  się  również  Radnym  tej  i  poprzedniej  kadencji  za  pomoc 
w repatriacji Polaków z byłych republik zakaukaskich. Na koniec  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że 



Gmina Byczyna będzie nadal kontynuować tradycję w zakresie repatriacji rodaków z byłych republik 
sowieckich. 

  

Ad.6. Uroczystość Jubileuszu 35 – lecia zespołu „ Miechowianki ”.

Na wstępie Burmistrz Byczyny podziękował Panią z zespołu „Miechowianki” za duże zaangażowanie 
i włożone  serce w wprowadzenie zespołu przez tak długi okres tj. 35- letni. Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz Byczyny wyraził   uznanie za tak przepiękne – śpiewające promowanie gminy na terenie 
całego  kraju.  Burmistrz  Byczyny wyraził  nadzieje,  że  Panie  z  zespołu  „Miechowianki”  na  tym 
jubileuszu nie poprzestaną. Następnie Burmistrz Byczyny wraz z Przewodniczącym Rady przystąpili 
do wręczania okolicznościowych dyplomów i wiązanek Panią z zespołu „Miechowianki”. Na koniec 
głos  zabrał  Pan  Edward  Rożniatowski  -  Przewodniczący  Gminnego  Związku  Rolników,  Kółek 
i  Organizacji  Społecznych   i  podziękował  zespołowi  „Miechowianki”  za  tak długi  i  wydajny okres 
istnienia  zespołu.  Następnie  stwierdził,  że  Panie  z  zespołu  „Miechowianki”  angażują  się  również 
w prace lokalnej społeczności i Rady Sołeckiej. Na koniec głos zabrała  Pani Katarzyna Jagieła - jedna 
z współzałożycielek  zespołu „ Miechowianki „ i dokonała krótkiej charakterystyki istnienia zespołu, jak 
również  podziękowała  wszystkim  za  okazywaną  życzliwość  i  pomoc  w  prowadzeniu  zespołu.   Na 
zakończenie uroczystości Jubileuszu 35 – lecia zespołu „ Miechowianki ” panie odśpiewały kilka swoich 
pieśni. 

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych

Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski i  zadał  zapytanie  Burmistrzowi  Byczyny 
w sprawie  kosztów  ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dobiercicach. Kontynuując wypowiedź Radny – 
Zygmunt Wiśniewski stwierdził,  że kilka miesięcy temu odbyła się kontrola przeprowadzona przez 
Komisję Rewizyjną w przedmiotowej sprawie. I tak sezon grzewczy zakończył się 31 maja 2010 roku, 
a rozliczenie za ogrzewanie Rada Sołecka otrzymała dopiero przedwczoraj.  Kontynuując wypowiedź 
Radny –  Zygmunt  Wiśniewski stwierdził,  że  w momencie  przejmowania  obiektu  po  byłej  szkole 
podstawowej  na  potrzeby  świetlicy  wiejskiej,  Burmistrz  Byczyny  zapewniał  Panią  Sołtys,  a  także 
mieszkańców,  że  fizycznie  płacić  będą  tylko  za  olej  opałowy.  Natomiast  na  rozliczeniu  kosztów 
ogrzewania jest taka pozycja i opiewa na kwotę - 3.170,48 zł wystawiona przez firmę Enerbach. Są to 
koszty związane z nadzorem technicznym tego kotła, czyli koszty związane z przeglądami tego kotła, ale 
o tym nie było wcześniej mowy. Następnie  Radny – Zygmunt Wiśniewski  podał rozkład kosztów, 
pierwszy koszt przeglądu wynosił - 354,11 zł., drugi koszt przeglądu wynosił -549,00 zł., trzeci koszt 
przeglądu  wynosił  -549,00  zł,  a  czwarty  koszt  przeglądu  wynosił  -  71,37  zł.  Radny-  Zygmunt 
Wiśniewski  stwierdził,  że  kompletnie  tego  nie  rozumie,  ponieważ te  wszystkie  kwoty  dają  sumę - 
3.170,48  zł.,  za  które  Rada  Sołecka  musi  dodatkowo  zapłacić,  o  tych  dodatkowych  opłatach  we 
wcześniejszych ustaleniach z Panem Burmistrzem nie było mowy. Kontynuując wypowiedź  Radny – 
Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że w momencie kiedy budynek należał jeszcze do szkoły podstawowej 
w  Biskupicach,  to  koszt  usługi  serwisowej  wynosił  zaledwie  –  1.229,39  zł.  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski  zadał  pytanie,   z  jakiego  powodu  jest  tak  wielka  podwyżka  w  wys.  250%.  Radny  – 



Zygmunt  Wiśniewski po  raz  kolejny  stwierdził,  że  nie  taka  była  umowa  z  Panem  Burmistrzem 
w  sprawie  ogrzewania  w/w  obiektu.  Następnie   Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski stwierdził,  że 
w momencie  przejęcia  w/w obiektu  w zbiorniku  było  900  litrów oleju  opałowego  i  Rada  Sołecka 
zapłaciła za niego 1.854,00 zł. Następnie Radny – Zygmunt Wiśniewski zadał pytanie  Burmistrzowi 
Byczyny,  czy  za  900  litrów  oleju  nie  zapłaciła  już  szybciej  Pani  Dyrektor  szkoły   podstawowej 
w Biskupicach. 

Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawie:   

 a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 
z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o  działalności 
pożytku  publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji ( druk nr 436 ),Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w 
projektem  uchwały.  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  zgłoszono 
potrzebę  wcielenia  regulaminu  przedmiotowego  projektu  uchwały  do  treści  uchwały.  Kontynuując 
wypowiedź Sekretarz Gminy stwierdził, że po konsultacji z nadzorem prawnym w Opolu, ustalono że 
przedmiotowy regulamin może być załącznikiem do uchwały i  nie musi  być jego integralną częścią 
Następnie  Sekretarz  Gminy  zakomunikował  zebranym,  że  zmianie  ulega  również  zapis  zwarty  §4 
usta.3  przedmiotowego załącznika  do uchwały,  mianowicie  będzie  miał  następujące  brzmienie  „  do 
czasu powołania Gminnych Rad Pożytku Publicznego konsultacje przeprowadza się z Organizacjami 
pozarządowymi  i  podmiotami.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania 
przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  436  z  zaproponowanymi  przez  Sekretarza  Gminy 
zmianami . Uchwała przedstawiona na druku nr 436 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”) 

b)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla 
Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 437), Następnie  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w 
projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu.  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała 
przedstawiona na druku nr 437 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”) 

c) Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały w sprawie zmian  w budżecie  gminy na 2010r. 
Następnie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła zmiany w budżecie gminy 
na  2010r.  Na  wstępie  głos  zabrał  Pan  Marek  Mendel  –  Dyrektor  ZSGLiZ  w Byczynie  i  wyjaśnił 
zebranym planowaną realizację projektu z POKL działanie 9.1.2.przewidziane do realizacji byczyńskim 
gimnazjum  w  okresie  dwu  letnim.  Projekt  dot.  realizacji  zajęć  poza  lekcyjnych  dla  uczniów 
z byczyńskiego gimnazjum i przewiduje realizację, dziewiętnastu różnych zajęć. Planowane dodatkowe 
zajęcia  przewidują  realizację  doskonalenia  kompetencji  kluczowych  ,  zajęcia  w  skutecznym 
porozumiewaniu  się  językiem oraz  doskonalenie  kompetencji  społecznych.  Kontynuując  wypowiedź 
Pan Marek Mendel stwierdził, że przewidziany jest również zakup pomocy dydaktycznych oraz cztery 
wycieczki  edukacyjne.  W  ramach  tego  programu  realizowane  będą  również  zajęcia  sportowe 
( w tym również wyjazdy na basen ). Na koniec Pan Marek Mendel stwierdził, że wartość realizowanego 
projektu wynosi 166 tys.zł.  Następnie  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały. Głos zabrał Radny – Zygmunt Wiśniewski i zadał pytanie, czy  zaległości z tytułu należnych 



składek wobec ZUS –u zostały już uregulowane. Skarbnik Gminy odpowiadając na zapytanie Radnego 
– Zygmunta Wiśniewskiego, stwierdziła, że Zus-y nie były płacone tylko i wyłącznie w placówkach 
oświatowych, ale zostały już uregulowane. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 438 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”)  

d)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenie 
nieruchomości ( druk nr 439), Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 439 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”) 

e)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy 
Miejscowości  Roszkowice  (  druk  nr  440  ),  Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w 
projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 440 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”) 

f) Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  miasta  Byczyny  (  druk  nr  441  ),  Następnie  Przewodniczący 
Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w  projektem  uchwały.  Na  początku  głos  zabrał  Radny  –  Jan 
Romańczyk  który stwierdził, że ma zastrzeżenie odnośnie tego planu, a mianowicie, chodzi o tereny 
budowlane  zlokalizowane  w  bliskim  sąsiedztwie  oczyszczalni  ścieków.  Radny  –  Jan  Romańczyk 
stwierdził,  że  obecnie  mieszkańcy  ul.  11  -  Listopada  uskarżają  się  na  przykre  zapachy  emitowane 
z oczyszczalni ścieków. Kontynuując wypowiedź  Radny – Jan Romańczyk stwierdził, że planowane 
tereny budowlane  nie  powinny być  zlokalizowane  w tak  bliskim sąsiedztwie  oczyszczalni  ścieków. 
Następnie  głos  zabrała  Pani  Helena  Nowik  która  stwierdziła,  że  przy oczyszczalni  ścieków zostały 
wyznaczone  tereny pod zabudowę mieszkaniową  z  usługami.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Helena 
Nowik stwierdziła, że nikt na siłę nie musi się tam budować, może po prostu zlokalizować usługi nie 
uciążliwe lub jakiś warsztat. Kontynuując wypowiedź Pani Helena Nowik stwierdziła, że oczyszczalnia 
ścieków zlokalizowana jest od strony zawietrznej tj. wiejące wiatry nie będą wiać w stronę planowanej 
zabudowy. Z kolei co się tyczy przepisów dot. oczyszczalni ścieków uciążliwość oczyszczalni powinna 
kończyć w granicach działki. Kontynuując wypowiedź Pani Helena Nowik stwierdziła, że  planem został 
objęty obszar miasta w granicach miasta i dot. strefy A i strefy B ochrony konserwatorskiej i głównie 
jest to teren zainwestowany, a celem planu miało być ustalenie zabudowy dla tego obszaru. Następnie 
głos zabrał Radny – Jan Romańczyk i stwierdził, że przy konstruowaniu planowaniu nowych terenów 
pod budownictwo staw był przeszkodą, natomiast przykre zapachy z oczyszczalni nie są przeszkodą. 
Następnie  głos  zabrała  Pani  Helena  Nowik  która  stwierdziła,  że  odnośnie  lokalizacji  terenów 
budowlanych  przy  stawie,  to  wiązało  się  to  z  wodami  gruntowymi  i  taki  budynek  mógłby  być 
podtapiany, a po za tym, ten teren od lat był terenem zielonym i zabudowanie go nie miało by sensu. 
Kontynuując wypowiedź Pani Helena Nowik stwierdziła, że bliskie sąsiedztwo oczyszczalni ścieków nie 
jest  aż  tak  niekorzystne  (  od  przykrych  zapachów  jeszcze  nikt  nie  umarł).  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny który stwierdził, że w tym drugim przypadku jest kwestia tego, czy Gmina chce 
ograniczyć  powierzchnie  parku,  ponieważ ten teren jest  własnością gminy.  Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz Byczyny stwierdził ,że Pan Jarosław Soroczyński ma wybudowany budynek mieszkalny na 
swojej  własności,  a  teren  o  którym rozmawiamy  jest  własnością  gminy  i  co  się  z  tym wiąże,  jest 
systematycznie podmakamy ( nawodniony ) i zupełnie nie nadaję się pod zabudowę. Na koniec głos 



zabrała Radna – Róża Kaniewska i stwierdziła, że całkowicie zgadza się z opinią Pani Heleny Nowik 
i Pana Burmistrza w sprawie nie przeznaczenia terenu przylegającego do byczyńskiego stawu, z powodu 
systematycznego  nawodnienia  i  chociażby  z  powodu  nadmiernego  uszczuplania  terenów  zielonych. 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Przed przegłosowaniem projektu uchwały na druku nr 
441 Przewodniczący Rady poddał pod głosownie odrzucenie wniosku  Pana Jarosława Soroczyńskiego 
w  sprawie  przeznaczenia  terenu  zlokalizowanego  wokół  byczyńskiego  stawu  pod  budownictwo 
mieszkaniowe.  Przewodniczący  Rady  po  przeliczeniu  głosów   (   9  głosów  „  za”,4  „  głosy  ” 
wstrzymujące się ” ) stwierdził, że wniosek Pana Jarosława Soroczyńskiego został odrzucony Następnie 
Przewodniczący Rady  przystąpił  do przegłosowania projektu uchwały na druku nr 441 z wcześniej 
przegłosowanym – odrzuconym wnioskiem Pana Jarosława Soroczyńskiego. Uchwała przedstawiona na 
druku nr 441 została podjęta zwykłą większością głosów ( 10 głosów „za” i 3 „wstrzymujące się”) 

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  postępowania 
o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane w celu zagospodarowania nieruchomości położonej 
nad zalewem Biskupice – Brzózki i realizacji projektu „Kompleks rekreacyjny nad zalewem Biskupice – 
Brzózki w formie współpracy Gminy Byczyna z podmiotem prywatnym” (druk nr 442) .  Następnie 
Przewodniczący  Rady otworzył  dyskusję  nad  w/w  projektem  uchwały.  Na  wstępie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny  i zakomunikował zebranym, że w dniu wczorajszym uczestniczył w konferencji 
dot.  Partnerstwa  Publiczno  –  Prywatnego.  Organizatorem  w/w  konferencji  był  dziennik  „Gazeta 
Prawna”. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że planowana realizacja kompleksu 
rekreacyjno  –  wypoczynkowego  na  zalewem  Brzózki   w  chwili  obecnej  cieszy  się  bardzo  dużym 
zainteresowaniem.  Mianowicie  po  zakończeniu  w/w  konferencji,  osobą  zainteresowaną  realizacją 
przedmiotowego kompleksu była osoba Pana Jerzego Widzyka. Pan Widzyk, jak większość z  Państwa 
pamięta  był  pełnomocnikiem rządu do spraw likwidacji  skutku powodzi w 1997 roku. Obecnie Pan 
Widzyk jest przedstawicielem firmy budowlanej o nazwie „Warbud”. Podczas rozmowy Pan Widzyk 
zasugerował, aby w odpowiednim czasie powiadomić jego firmę o realizacji w/w kompleksu. Na koniec 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że mimo wszelakich obaw, jakie padały na tej sali, kompleks rekreacyjny 
mimo wszystko  cieszy  się  duży zainteresowaniem.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 442 została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Ad.9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Na wstępie  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na w/w sprawozdaniem. Nikt nie zabrał głosu. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu  za  I  półrocze  2010r.  zostało  przyjęte  zwykłą  większością  głosów  (12 głosów  „za” i  1 
„wstrzymujący się”) 

Ad.10.  Informacja  o  podejmowanych  i  realizowanych  inwestycjach  gospodarczych 
w gminie  Byczyna.
Na wstępie  głos zabrał  pracownik UM w Byczynie  Pan Przemysław Mączka – Kierownik Referatu 
Współpracy  Europejskiej  i  zakomunikował  zebranym,  że  w  dniu  wczorajszym  był  z  Burmistrzem 
Byczyny w Krakowie na konferencji, która poświęcona była wykorzystaniu środków unijnych, a także 
partnerstwu  publiczno  –  prywatnemu.  Gmina  Byczyna  zdobyła  wyróżnienie  jako  gmina  miejsko  –
wiejska i zdobyła wyróżnienie jako  europejska gmina, europejskie miasto w województwie opolskim. 



Ranking ten był utworzony przez dziennik „Gazeta Prawna” oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
W tym momencie  Przewodniczący Rady przyłączył się również do gratulacji skierowanych do Pana 
Burmistrza  i  współpracowników.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  zakomunikował 
zebranym, że odbył się Konkurs pod nazwą „Kapitalni w Opolskim”. Zarząd Województwa Opolskiego 
wraz  z  Prezes  Domu  Współpracy  Polsko  –  Niemieckiej  przyznali  dyplom  dla  Gminy  Byczyna  – 
Centrum  Integracji  Społecznej  w  Polanowicach,  za  zajęcie  3-go  miejsca  w  konkursie  „Kapitalni 
w Opolskim” , w kategorii „Promocja Integracji Społecznej - programu operacyjnego Kapitał Ludzki”. 
Na  koniec  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  współpraca  w  dziedzinie  spółdzielczości  zaczyna 
owocować w woj. opolskim, jak również poza granicami województwa.  
Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  przegłosowania  informacji. 
Informacja o podejmowanych i realizowanych inwestycjach gospodarczych w gminie Byczyna została 
przegłosowana jednogłośnie (13 głosów „za”) 

Ad.11. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Byczyny.

Na początku  Przewodniczący Rady odczytał pismo - skargę na Burmistrza Byczyny. Następnie głos 
zabrał  Burmistrz Byczyny i  stwierdził,  że Państwo Irena i  Andrzej Cygowie zostali  prawomocnym 
wyrokiem sądowym zobowiązani do opuszczenia lokalu komunalnego, ponieważ nie płacili należnego 
czynszu wynikającego z umowy zajmowanego lokalu. Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  nie  jest  prawdą,  że  lokal  zajmowany  prze  Państwa  Cygów  nie  miał  zobowiązań 
finansowych, zobowiązania są i to bardzo wysokie. Następnie  Burmistrz Byczyny stwierdził, że wyrok 
sądowy  był  prawomocny  bez  przydziału  lokalu  socjalnego.  Przydzielenie  lokalu  socjalnego 
w  Gołkowicach  Państwu  Cyga  było  wyrazem  dobrej  woli.  W  dalszej  części  Burmistrz  Byczyny 
ustosunkował się do zarzutu uniemożliwienia wykupu mieszkania przez Państwa Cyga. Odnośnie tej 
kwestii  zasada  jest  jedna,  ten  kto  chce  wykupić  mieszkanie,  najpierw  musi  zapłacić  wszystkie 
zobowiązania  wobec  gminy  związane  z  tym  lokalem,  dopiero  później  można  wykupić  taki  lokal. 
Państwo Cygowie nie dopełnili żadnych formalności pozwalających na wykup przedmiotowego lokalu. 
Były również czynności umożliwiające odpracowanie należnych zobowiązań, ale niestety bez odzewu ze 
strony zainteresowanych. Na koniec  Burmistrz Byczyny  stwierdził,  że na terenie gminy jest jeszcze 
kilka takich rodzin, niepłacących za zajmowany lokal. W stosunku do tych rodzin podejmowane będą 
podobne  działania  jak  w  przypadku  Państwa  Cyga.  Na  koniec  wypowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że dla osób najniżej uposażonych są dodatki mieszkaniowe, ale jest jeden warunek, musi być 
na  bieżąco  płacony  czynsz.  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  jak  Komisja  Rewizyjna  sprawdzi 
dokumenty Państwa Cyga, to będzie mogła stwierdzić coś więcej na w/w temat. Przewodniczący Rady 
skierował   zapytanie  do Burmistrza Byczyny,  ile  wynosi  pozostałe  zadłużenie  Państwa Cyga,  skoro 
w  w/w  piśmie  jest  mowa  o  spłacie  14  tys.  zł  zobowiązań.  Burmistrz  Byczyny  odpowiedział,  że 
pozostało zadłużenie w wysokości ok. kilkunastu tys. zł.  Przewodniczący Rady stwierdził, że ogólne 
zadłużenie wynosiło w granicach 30 tys. zł. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tak. Przewodniczący 
Rady przystąpił do głosowania, aby Komisja Rewizyjna przystąpiła do rozpatrzenia skargi – zażalenia 
na  Burmistrza  Byczyny.  Upoważnienie  Komisji  Rewizyjnej  do  rozpatrzenia  skargi  -  zażalenia  na 
Burmistrza Byczyny,  zostało podjęte zwykłą większością głosów  ( 9  głosów  „za” 2 „sprzeciw” i  2 
„wstrzymujące się”) 

Ad.12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i udzielił odpowiedzi na interpelacje Radnego – Zygmunta 
Wiśniewskiego.  Mianowicie  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  za  olej  opałowy  zapłaciła  gmina 
Byczyna zgodnie z zasadami rozliczania. Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził, że 
mieszkańcy wsi Dobiercice nie zapłacili dwa razy za olej , bo nie po to komisja stwierdziła ile jego jest 
i żeby go zdjąć ze stanu, nie tylko ilościowo ale i wartościowo. Burmistrz Byczyny stwierdził, że to co 



Pan Radny twierdzi jest bardzo dużym uproszczeniem, ponieważ od samego początku była mowa, że 
wioska  będzie  partycypować  w kosztach  ogrzewania  –  całkowitych.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że sprawdzi  skąd tak duża kwota się wzięła na kosztach funkcjonowania w/w kotłowni. 
Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny  stwierdził,  że koszty funkcjonowania kotłowni badane 
były  również  prze Komisje  Rewizyjną  i  o  ile  dobrze  sobie  przypominam,  nie  było  poważniejszych 
zastrzeżeń w przedmiotowej  sprawie.  Następnie  głos zabrał  Radny – Zygmunt Wiśniewski i  zadał 
zapytanie skierowane do  Burmistrza Byczyny, czy wieś aby na pewno nie zapłaciła podwójnie za olej 
opalowy. Kontynuując wypowiedź  Radny – Zygmunt Wiśniewski wyraził głęboki żal z powodu nie 
przybycia  przedstawiciela  gminy  na  zebranie  wiejskim,  ponieważ  wiele  tematów  dotyczących 
funkcjonowania i ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dobiercicach można by było wyjaśnić.  Kontynuując 
wypowiedź  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski stwierdził,  że  nie  uczestniczył  w  pracach  Komisji, 
ponieważ  nie  chciał  być  posądzony  o  stronniczość.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Zygmunt 
Wiśniewski  stwierdził,  że główną bolączką w sprawie tej  świetlicy jest  to, że wieś musi   płacić  za 
urządzenie którego nie jest właścicielem. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny który stwierdził, że 
nie widzi powodów aby sołectwo Dobiercice, było inaczej traktowane, niż inne sołectwa. Kontynuując 
wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że jeśli sołectwo ma świetlice to wszelkie koszty związane 
z utrzymaniem świetlicy wiejskiej na terenie danej wsi, ponoszą sołtysi. Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że partycypowanie  w kosztach jest realizowanie na zasadzie zarządu nieruchomością wspólną i nie ma 
odstępstwa od tej  zasady.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz Byczyny  stwierdził,  że  w momencie 
przejmowania przedmiotowej nieruchomości ostrzegał wieś przed dużymi kosztami utrzymania, ale wieś 
na te ostrzeżenia nie reagowała.  Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania która stwierdziła, że 
pamięta zebranie wiejskie w Dobiercicach w sprawie likwidacji szkoły. Kontynuując wypowiedź Radna 
– Iwona Sobania stwierdziła, że Burmistrz Byczyny proponował aby część budynku szkoły sprzedać, 
ponieważ koszty ogrzewania są tam bardzo wysokie, jednak wszyscy mieszkańcy byli z tego powodu 
bardzo  oburzeni.  Następnie  głos  zabrał  Radny –  Zygmunt  Wiśniewski który  stwierdził,  że  mówi 
tylko  o  kwocie  3.170,48  zł,  całkowity  koszt  utrzymania  świetlicy  który  poniosła  wieś  wyniósł 
- 12,356,00 zł. Kontynuując wypowiedź Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że rozumie, że za 
zużyty olej opałowy, energię elektryczną, wodę wieś musi zapłacić, ale dlaczego ma płacić za obsługę 
konserwatorską.  Na  koniec  Radny  –  Zygmunt  Wiśniewski  stwierdził,  że  koszty  konserwacji 
przedmiotowej kotłowni winne być po stronie gminy. Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że wg. 
zapewnień  Pani  Łatyszew  –  najemcy  lokalu  komunalnego  w  w/w  obiekcie.  Otóż  Pani  Łatyszew 
stwierdziła z całą odpowiedzialnością tego co twierdzi, że ta ekipa która wystawia tak duże rachunki za 
konserwację kotłowni, nie mogła tego fizycznie wykonać, ponieważ za każdym razem nie było widać 
śladów na śniegu z ich pobytu. Na koniec Radny – Zygmunt Wiśniewski stwierdził, że świadkiem tych 
wypowiedzianych  słów  przez  Panią  Łatyszew  była  również  Pani  Sołtys.  Następnie  głos  zabrał 
Burmistrz Byczyny który stwierdził, że kotłownia jest obiektem publicznym i żeby wejść do kotłowni 
w celu dokonania przeglądu, należy mieć ku temu odpowiednie uprawnienia. Kontynuując wypowiedź 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że poprosi zarządcę o wyjaśnienie skąd, tak wielka kwota na kosztach 
funkcjonowania kotłowni. 

Ad.13. Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  głos  zabrał  Pan  Piotr  Musiał  i  skrytykował  bezczynność  byczyńskich  władz 
w spawie  bezkarnego  wylewania  gnojowicy  na  pola  uprawne.  Jak  również  niemożność  wykonania 
remontu  deptaku  400  –  Lecia  Bitwy  pod  Byczyną.  Pan  Piotr  Musiał  stwierdził,  że  poprzez  takie 
działania  tj.  wylewanie  gnojowicy  na  pola  uprawne  biodegradacji  ulegają  ujęcia  wody  pitnej  na 
dziesiątki,  a  nawet  setki  lat.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Piotr  Musiał  stwierdził,  że  wszyscy 
mieszkańcy płacą za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, prywatny kapitał wywozi 
gnojowicę na pola uprawne za darmo, bez jakich kol wiek obciążeń finansowych. Następnie Pan Piotr 
Musiał dodał, że ujęcia wody pitnej są tak skażone, że pod żadnym pozorem nie można jej podawać 



niemowlętom. Powyższa informacja została przekazana przez Pana Burmistrza na tej sali, ale z kolei 
odbiorcy skażonej  wody,  nie zostali  o tym fakcie  poinformowani.  Na koniec tego tematu Pan Piotr 
Musiał zaapelował, aby ten temat potraktować priorytetowo, chociażby z powodu planowanej dalszej 
rozbudowy fermy w Miechowej i Kostowie. Dalsze wylewanie gnojowicy na pola uprawne skończy się 
całkowitą biodegradacją ujęć wody na terenie całej gminy. Następnie Pan Piotr Musiał ustosunkował się 
do sprawy dziwnego remontu deptaku 400 –lecia Bitwy pod Byczyną. Mianowicie wg. wcześniejszych 
słów Radnego –Jana Romańczyka nie było można tam tego asfaltu ułożyć, ponieważ deptak wymagał 
wcześniejszego uzbrojenia. Kontynuując wypowiedz Pan Piotr Musiał stwierdził, że dziwnym trafem na 
początkowym odcinku od strony ul. Kośnego na w/w deptaku został ułożony dywanik, skąd ta nagła 
zmiana i kto za to zapłacił. Następnie Pan Piotr Musiał stwierdził, że Radni w osobie Pani Bilińskiej 
i Pan Romańczyka powinni się w interesie swoich wyborców zainteresować niniejsza sprawą, uchwała 
na  realizację  drogi  jest,  a  drogi  nie  ma.  Na  koniec  Pan  Piotr  Musiał  pochwalił  prace  Radnego  – 
Zygmunta  Wiśniewskiego za bardzo duże zaangażowanie  w sprawy swoich wyborców, oraz bardzo 
dobre  przygotowanie  merytoryczne  do  każdego zagadnienia.  Pan  Piotr  Musiał  skrytykował  również 
byczyńskie władze za brak pamięci, związanej z ważnymi wydarzeniami z przeszłości.  Następnie głos 
zabrał  Radny  –  Jan  Romańczyk i  stwierdził,  że  Pan  Musiał  bardzo  uprościł  sprawę.  Mianowice, 
rzeczywiście  wspominałem o potrzebie  uzbrojenia  drogi,  ale od strony dworca PKP. Następnie  głos 
zabrała Radna – Iwona Sobania która nawiązując do wypowiedzi Pana Piotra Musiała stwierdziła, że 
praca radnych na konkretnym terenie, oceniona będzie przez wyborców, ponieważ większość radnych 
będzie powtórnie ubiegać się o mandat radnego. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, 
że  zagadnienia  zgłaszane  przez  pana  Piotra  Musiała  traktowane  są  bardzo  poważnie.  Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że wykorzystał  dok. fotograficzną przekazaną przez Pan 
Piotra Musiała, ale bez spodziewanych efektów. Mianowicie mając w/w dok. fotograficzną udałem się 
do przedsiębiorcy który w danym dniu wylewał bardzo duże ilości gnojowicy, ale ta osoba stwierdziła, 
że  w  danym  dniu  wylewała  i  owszem,  ale  wodę.   Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  bardzo trudno jest  taki  fakt  udowodnić,  należało  by zlecić  bardzo kosztowne badania 
w tym zakresie. Następnie Burmistrz Byczyny zaapelował do wszystkich zebranych, że jeśli ktoś widzi 
takie  zdarzenie,  to  powinien  ten  fakt  natychmiast  zgłosić,  najlepiej  od  razu  na  policję.  Następnie 
Burmistrz  Byczyny ustosunkował  się  do  spawy  nadmiernego  skażenia  wody  pitnej  w  Kostowie. 
Mianowicie, w chwili obecnej jesteśmy po rozmowach z AWRSK w sprawie przekazania obiektu na 
potrzeby oczyszczalni ścieków ( będzie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków ). Wykonanie w/
w oczyszczalni ściek poprawi jakość wody pitnej, ponieważ najnowsze badania wykazały, że skażenie 
wody  pitnej  pochodzi  bardziej  ze  ścieków  bytowych  niż  gnojowicy.  Kontynuując  wypowiedź 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że uprawnionym organem do sprawdzenia i skontrolowania danej fermy 
jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Jest określona procedura i Inspekcja może sprawdzić każdą fermę, 
a także rolnika indywidualnego, żaden podmiot, nie może nadmiernie stosować nawozów azotowych, 
a dzieje się to zgodnie z doktryną azotanową . Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że  wszyscy rolnicy składają stosowne oświadczenia przy pozyskiwaniu środków unijnych. Kontynuując 
wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  gmina  pozyskała  środki  na  skanalizowanie  wsi 
Roszkowice, a przedmiotowe zadanie kosztuje 5 milionów zł. W całej gminie pozostają jeszcze 22 wsie 
do skanalizowania i w związku z powyższym będzie to bardzo duży wysiłek finansowy. Następnie głos 
zabrał  Pan Piotr Musiał i stwierdził, że każdy kto produkuje odpady przemysłowe, czy rolnicze tzw. 
gnojowicę powinien ponosić koszty tej utylizacji,  a nie społeczeństwo. Kontynuując wypowiedź  Pan 
Piotr  Musiał stwierdził,  że  jeśli  powstaje  ferma  to  powinna  przewidzieć  zagadnienie  utylizacji 
gnojowicy.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Piotr  Musiał zadał  pytanie,  dlaczego  mieszkańcy  naszej 
gminy mają uczestniczyć  w kosztach utylizacji gnojowicy. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że jeżeli chodzi o gnojowice, to podmiot który produkuje tą gnojowice i uzyskał stosowne 
pozwolenie wodno-prawne, to powinien wiedzieć ile gnojowicy można wprowadzić do środowiska, ale 
ile należałoby zutylizować. Na koniec  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że niektórzy mieszkańcy mają 
własne oczyszczalnie ścieków i chwała im za to, ale pozostałe osoby oczekują pomocy ze strony gminy. 



Ad.14. Komunikaty 

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  poprosił  Sołtysów  o  pozostanie  na  sali  obrad  po 
zakończeniu sesji, celem przekazania bardzo ważnych  informacji dotyczących rolnictwa. 

A.d.15 Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LVIII sesji.

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