
                                                                                                          

                                                                Protokół Nr LX/10
                                                        z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                   z dnia 10.11.2010 r.
                                                                   ( godz. 10 00 – 11 20)

A.d.1.

Otwarcia  LX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  - 
Zdzisław  Roman  Biliński,  który  przywitał  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda   Grünera, 
Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka, wszystkich Radnych, Z-ca Skarbnika Gminy – 
Panią, Katarzynę Wilczyńską, Panią Wiolettę Kardas – Kierownik CISPOL-u w Polanowicach, 
Pana Zdzisława Pelca – Radcę Prawnego, Pana Edwarda Różniatowskiego – Przewodniczącego 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Społecznych, Pana Zygmunta Chabrowskiego 
– Przewodniczącego Rady Mieszkańców Byczyny, 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 Pan Burmistrz Byczyny chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
Burmistrz Byczyny  zaproponował aby uzupełnić porządek obrad o dodatkowy punkt dot. uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok na druku nr 452. Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt 3a dot. rozpatrzenia uchwały  w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2010r. na druku nr 452. Radni jednogłośnie (14 głosów „za”) przegłosowali 
zmianę porządku obrad w postaci przyjęcia dodatkowego projektu uchwały na druku nr 452 w sprawie 
zmian  w budżecie gminy na 2010r . Następnie  Przewodniczący Rady zaproponował aby porządek 
obrad  uzupełnić  jeszcze  o  dodatkowy  punkt  3b  dot.  rozpatrzenia  pisma  od  Pana  Jana  Jasińskiego 
w sprawie wycinki  drzew w parku w Gołkowicach.  Przewodniczący Rady  poddał  pod głosowanie 
przyjęcie dodatkowego  punktu 3b w w/w sprawie.  Radni jednogłośnie (14 głosów „za”) przegłosowali 
zmianę porządku obrad w postaci przyjęcia dodatkowego punktu 3b  dot. rozpatrzenia pisma od Pana 
Jana Jasińskiego w sprawie wycinki drzew w parku w Gołkowicach. Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie  przyjęcie  nowego  porządku  obrad  wraz  z  wcześniej  przegłosowanymi   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.   Przyjęcie protokołu z LIX sesji .
4.   Podsumowanie działalności Rady Miejskiej V kadencji za okres 2006-2010   
      –  wystąpienie Przewodniczącego Rady. 

      5.   Wystąpienie Burmistrza Byczyny.
      6.   Wystąpienie Radnych i zaproszonych gości. 
      7.   Zakończenie sesji.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej bez  uprzedniego 
czytania.  Protokół z LIX był  dostępny w Biurze Rady oraz wyłożony przed sesją.  Przewodniczący 
Rady zapytał czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu. Nikt nie zabrał głosu.  W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady  przystąpił  do głosowania w sprawie przyjęcia  w/w protokołu. 
Protokół z LIX sesji Rady Miejskiej zostały przyjęty przez Radnych jednogłośnie (  14 głosów „za” )

3a. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 452 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 

Na wstępie przed rozpatrzeniem projektu uchwały na druku nr 452 w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2010r. głos zabrała Z-ca Skarbnika Gminy która w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła 
zmiany  w  budżecie  gminy  na  2010r.  Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania. 
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  452  dot.  zmian  w  budżecie  gminy  na  2010r.  została  podjęta 
jednogłośnie (14 głosów „za”) 

3b. Rozpatrzenie pisma w sprawie wycinki drzew w parku w Gołkowicach 

Na wstępie  Przewodniczący Rady odczytał pismo adresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
od Pana Jana Jasińskiego dot. wycinki drzew w parku w Gołkowicach. Z treści przedmiotowego pisma 
wynikało,  że  wycinka  została  przeprowadzona  nie  zgodnie  z  dokumentacją  wykonaną  prze  Pana 
Aleksandra  Gruszczyńskiego.   W  dalszej  części  przedmiotowego  pisma  Pan  Jan  Jasiński  poprosił 
o  ustosunkowanie  się  do kilku  zapytań.  Mianowicie,  ile  zostało  wyciętych  drzew,  za  ile  m3  gmina 
otrzymała  środków finansowych,  kto był  kierownikiem  prac i  kiedy zostaną dokonane nasadzenia. 
Następnie głos zabrał  Burmistrz Byczyny  i w sposób wyczerpujący opowiedział jakie działania, ze 
strony urzędu były  podjęte  w przedmiotowej  sprawie.  I  tak,  Burmistrz Byczyny stwierdził,  że jest 
w posiadaniu dok. fotograficznej w sprawie .wyciętych drzew i poprosił radnych o zapoznanie się z tą 
dokumentacją  .  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  wykonawca  z  którym 
została  podpisana  umowa,  po  przeprowadzeniu  procedury  przetargowej,  po  prostu  przedstawił 
najkorzystniejszą  ofertę.  Następnie  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  jest  w  posiadaniu  protokółu 
odbioru  przedmiotowego  drewna  i  poprosił  radnych  o  zapoznanie  się  z  treścią  przedmiotowego 
protokołu. . Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że  wszystkie prace prowadzone 



w parku Gołkowickim prowadzone były w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Ponadto  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  gmina  nie  ma  stanowiska  ds.  leśnictwa  i  w  związku 
z  powyższym  zatrudniono  leśniczego  lasów  państwowych  z  Kluczborka.  Z  ramienia  lasów 
państwowych nad realizacją omawianych prac, nadzór sprawował Pan Kardas – Leśniczy Leśnictwa 
Nasale.  Kontynuując  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  plan  wyrębu  przygotował  Pan 
Gruszczyński,  który  ma  ku  temu  stosowne  uprawnienia,  czyli  do  prowadzenia  prac  na  zabytkach. 
Przedmiotowy kompleks podlega nadzorowi leśnemu z racji kwalifikacji terenu jako leśny.  Kontując 
wypowiedz  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  wszystkie  niezbędne  wymogi  wymagane  przy 
prowadzeniu  tego  typu  prac  zostały  spełnione  włącznie  z  protokołem  odbioru  drewna.  Następnie 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że plan wyrębu przygotowany został Pan Aleksandra Gruszczyńskiego, 
czy przez osobę posiadającą ku temu stosowne uprawnienia. Następnie głos zabrał Pan Janusz Jasiński 
który stwierdził, że nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie uprawnień  Pana Aleksandra Gruszczyńskiego. 
Kontynuując wypowiedź Pan Jan Jasiński stwierdził,  że w gminie jest cała armia ludzi i  momencie 
wycinki  mógłby  być  jeden  człowiek  i  sprawdzać  które  drzewa  należało  wyciąć.  Kontynuując 
wypowiedź Pan Jasiński zadał pytanie skierowane do Burmistrza Byczyny, kiedy był robiony obmiar 
drzewa i gdzie te zdjęcia były robione. Następnie Pan Janusz Jasiński stwierdził, że ma również zdjęcia 
ale  zrobione  w  parku  w  trakcie  wycinki,  a  nie  na  placu  tartacznym  firmy  wykonującej  zrąb. 
Kontynuując  wypowiedź  Pan  Jasiński  zadał  kolejne  pytania,  dlaczego  żadna  osoba  z  gminy  nie 
dokonywała na bieżąco obmiarów i ile gmina zarobiła na tej transakcji. Następnie Pan Jan  Jasiński 
przypomniał zebranym, że w 2004r.była podobna próba przeprowadzenia wycinki, ale z powodu mojej 
interwencji  została  w trzecim dniu wstrzymana.  Kontynuując wypowiedź Pan Jasiński stwierdził,  że 
gdyby ten temat poruszył wyżej, to gmina poniosła by z tego tytułu potężne kary, że coś strasznego. 
Następnie Pan Jan Jasiński zakomunikował zebranym o przykrym zdarzeniu jakie miało miejsce w tut. 
urzędzie w trakcie wykonywania wycinki.  Mianowicie w trakcie rozmowy z jednym  z urzędników 
zadałem pytanie ile m 3 zostało wyciętych, a ile jeszcze zostanie wyciętych. W odpowiedzi usłyszałem, 
że nikt w urzędzie takiej odpowiedzi nie udzieli, ponieważ jest Pan osobą podejrzaną. W tym momencie 
Pan Jan Jasiński zadał pytanie, kim ja jestem skoro nie można mi udzielić odpowiedzi na tak proste 
pytanie. Kontynuując wypowiedz przez cały okres wycinki miał duże problemy ze skontaktowanie się 
z właścicielem firmy wykonującym przedmiotowe zadanie,  ale w pewnym momencie tj.  wykonania 
dok. fotograficznej nagle znalazł czas i bardzo chciał ze mną rozmawiać. Na konie Pan Jan Jasiński 
stwierdził,  że  żąda  wyjaśnienia  wszystkich  okoliczności  dot.  tej  wycinki,  ponieważ  nie  zostawi  tej 
sprawy bez  echa.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny i  stwierdził,  że  dziwi  się,  aby  któryś 
z urzędników powiedział do Pana Jasińskiego, że jest osobą podejrzaną i prosił Pana Jasińskiego o imię 
i  nazwisko urzędnika  który  użył  takiego stwierdzenia  w stosunku do jego osoby.  Pan  Jan Jasiński 
stwierdził, że jest to osoba Pana Szymona Kondrackiego. W tym momencie Burmistrz Byczyny wydał 
polecenie  aby Pan Szymona  Kondracki  przybył  na  salę  obrad,  w celu  ustosunkowania  się  do w/w 
zarzutu.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz  Byczyny pokazał  fakturę  za  drewno  z  dnia  22 
października na kwotę -  15.198 zł,  a ilość sprzedanego drewna wynosiła  - 170 kubików. Następnie 
Burmistrz Byczyny poprosił zebranych o zapoznanie się z przedmiotową fakturą. Burmistrz Byczyny 
ustosunkowując się do sprawy wycinki drzew z 2004r. stwierdził, że  w omawianym okresie Pan Jan 
Jasiński napisał donos do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym proszę 
nie  mówić,  że  nic  z  tym  tematem  Pan  nie  zrobił.   Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady 
i zaproponował aby w/w sprawę przekazać Przewodniczącemu Rady VI kadencji. Następnie głos zabrał 
Radny – Adam Radom i stwierdził, że popiera stanowisko Pana Przewodniczącego, bo sprawa Pana 
Jasińskiego  jest  bardzo  poważna  i  wymaga  sprawdzenia.  Głos  zabrała  Radna –  Róża  Kaniewska 
i stwierdziła, że zgadza się ze swoimi przedmówcami w w/w sprawie. Na koniec głos zabrał Radny – 



Piotr  Hoc i  stwierdził,  że  przychyla  się  do  procedur  i  terminów  określonych  wymogami  prawa. 
Kontynuując wypowiedź  Radny – Piotr Hoc stwierdził, że gmina powinna wyjaśnić wszystkie wątki 
związane ze sprawą Pana Jasińskiego. Następnie  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie aby 
sprawą  Pana  Jasińskiego  zajęła  się  Rada  VI  kadencji.  Decyzja  w  w/w  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ) 

Ad. 4. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej V kadencji za okres 2006-2010   –  wystąpienie 
Przewodniczącego Rady.  

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady i  stwierdził,  że  Rada  V  kadencji  odbyła  60  sesji. 
W  omawianym  okresie  tj.  V  kadencji  odbyły  się  dwie  sesje  wyjazdowe,  oraz  dwie  sesje 
okolicznościowe. Jedna z sesji okolicznościowych poświęcona była matematykowi prof. Wilhelmowi 
Kutwie,  natomiast druga sesja okolicznościowa poświęcona była 20 – leciu samorządu terytorialnego. 
Na  odbytych  sesjach  Rada  podjęła  438  uchwał.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że  podjęte  uchwały  umożliwiły  realizację  niezbędnych  przedsięwzięć,  a   mianowicie 
w zakresie : budowy i remontów dróg, budowy i remontów obiektów sportowych, remonty mieszkań 
socjalnych i  komunalnych,  zabytkowych obiektów,  rozbudowy i  modernizacji  oczyszczalni  ścieków, 
realizacji  zadań  z  zakresu  odnowy  wsi,  remontów  w  placówkach  oświatowych,  rozbudowy 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Podjęte uchwały umożliwiły również repatriację naszych rodaków ze 
wschodu,  oraz  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi.  Nie  wszystkie  problemy  udało  się 
rozwiązać,  głównie  chodzi  o  problem  hali  sportowej  przy  byczyńskim  gimnazjum.  Sprawa  hali 
sportowej  ma  swój  finał  obecnie  w  sądzie.  Kolejną  porażką  tej   rady  o  której  wspomniał 
Przewodniczący Rady  była sprawa niszczejących obwarowań miasta. W czasie V kadencji nie udało 
się załatwić dofinansowania na w/w zakres prac, a realizacja z własnych środków tego zadania jest za 
bardzo  kosztownym  rozwiązaniem.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przywitał  Starostę 
Kluczborskiego Pana Piotra Pośpiecha, który w tym momencie przybył  na salę obrad.  Kontynuując 
wypowiedz  Przewodniczący Rady stwierdził,  że wielu problemów poszczególnych wsi również nie 
udało się  rozwiązać,  takich  jak np.  kanalizacja  sanitarna.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący 
Rady stwierdził,  iż  ma  nadzieję,  że  pozostałe  problemy uda  się  rozwiązać  następnej  radzie,  czego 
bardzo im życzy.  Następnie  Przewodniczący Rady w imieniu swoim, a także rady podziękował  za 
współpracę  i  współuczestnictwo  w  sesjach,  a  mianowicie:  kierownikom  poszczególnych  referatów 
Urzędu  Miejskiego  wraz  z  współpracownikami,  pracownikom  biura  rady  wraz  z  Panem  Markiem 
Rychlickim,  Sołtysom,  kierownictwu  zakładów  budżetowych  i  organizacji  społecznych,  Radcą 
Prawnym,  Kierownikowi Posterunku Policji,  oraz  mieszkańcom gminy za  duże zaangażowanie  oraz 
cenne  rady  i  sugestie.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady szczególnie  podziękował 
Burmistrzowi  Byczyny  za  4  lata  współpracy,  oraz  odczytał  podziękowania  od  Radnych.  Następnie 
Przewodniczący  Rady podziękował  wszystkim  Radnym  za  owocną  współpracę  w  rozwiązywaniu 
problemów z  jakimi przyszło im się zmierzyć. 

Ad.5. Wystąpienie Burmistrza Byczyny

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny który podziękował wszystkim zebranym za 4 lata ciężkiej 
i  owocnej  pracy,  dzięki której  udało się wiele zrobić.  Kontynuując wypowiedź  Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  społeczeństwo  doceni  wspólny  wysiłek  gminy.  Kontynuując  wypowiedz  Burmistrz 
Byczyny  stwierdził,  że przez te 4 lata udało się parę rzeczy rozwiązać wspólnie i zawsze w drodze 
kompromisu.  Następnie  Burmistrz Byczyny  złożył serdeczne podziękowania za owocną współpracę 



Przewodniczącemu  Rady  V  kadencji  oraz  wszystkim  Radnym.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
wspólnie z Burmistrz Byczyny osobiście wg. kolejności alfabetycznej złożyli serdeczne podziękowania 
wraz z małym upominkiem poszczególnym Radnym oraz Sołtysom. Następnie  Przewodniczący Rady 
złożył  serdeczne podziękowania Panu Edwardowi Różniatowskiemu za duże zaangażowanie w prace 
obecnej  kończącej  się  V  kadencji  rady.  Również  Przewodniczący  Rady złożył  serdeczne 
podziękowania  Panu Zdzisławowi Comporkowi i Panu Pawłowi Skupinowi, ogólnie .rzecz ujmując, 
wytrwałym miłośnikom Byczyny. Na koniec  Przewodniczący Rady złożył serdeczne podziękowania, 
za owocną współpracę w realizacji wspólnych przedsięwzięć Staroście Kluczborskiemu Panu Piotrowi 
Pośpiechowi. 

Ad.6. Wystąpienie Radnych i zaproszonych gości.

Na wstępie  głos  zabrał  Starosta Kluczborski  Pan Piotr  Pośpiech który podziękował  za udzielone 
podziękowania  od  Przewodniczącego  Rady,  Burmistrza  Byczyny  oraz  od  całej  Rady.  Kontynuując 
wypowiedź Starosta Kluczborski w sposób szczegółowy i wyczerpujący podsumował 4 lata kadencji 
rady  powiatu  i  gminy.  Następnie  Starosta  Kluczborski  stwierdził,  że  gmina  powinna  być  dumna 
z powodu dużej aktywności i zaangażowania Radnych Powiatowych i Burmistrza Byczyny. Mianowicie 
Starosta Kluczborski stwierdził, w/w osoby zawsze były zaangażowane w sprawy bieżące i nawiasem 
mówiąc  byli  bardzo  twardymi  negocjatorami.  Kontynuując  wypowiedź  Starosta  Kluczborski  życzył 
powodzenia  Burmistrzowi  Byczyny,  Sekretarzowi  Gminy,  a  także  Przewodniczącemu  Rady 
w  nadchodzących  wyborach  samorządowych.  Na  koniec  wystąpienia  Starosta  Kluczborski  wręczył 
Panią – Radnym po różyczce. Następnie głos zabrał  Sekretarz Gminy który w imieniu pracowników 
urzędu,  pracowników biura rady,  a także nieobecnej na sesji Pani Skarbnik Gminy, podziękował za 
współpracę i za wszystkie wspólnie podjęte uchwały. Na koniec  Sekretarz Gminy życzył wszystkim 
radnym  zwycięstwa  w  nadchodzących  wyborach  samorządowych.  Następnie  głos  zabrał 
Przewodniczący Rady który stwierdził,  że  frekwencja we wszystkich  sesjach zawsze była  wysoka. 
Następnie  głos zabrał  Radny – Jerzy Dworak i  podziękował Burmistrzowi Byczyny oraz Staroście 
Kluczborskiemu za uruchomienie remontu drogi w Jaśkowicach. Następnie głos zabrała Radna – Róża 
Kaniewska  która  podziękowała  Radnym  oraz  Sołtysom  za  konstruktywną  współpracę.  Z  kolei 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  podziękowania  należą  się  również  pracownikom  Cispol-u  za 
przygotowanie tak wspaniałych upominków, które wcześniej zostały wręczone Radnym, Sołtysom oraz 
zaproszonym  gościom.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Edward  Różniatowski  który  podziękował 
Burmistrzowi Byczyny, a także Radzie Gminy za docenianie jego pracy w Związku Kółek Rolniczych 
i Organizacji Społecznych. Kontynuując wypowiedź Pan Edward Różniatowski podziękował wszystkim 
radnym za rozwiązywanie problemów nurtujących mieszkańców g.Byczyna. Kontynuując wypowiedź 
Pan Edward Różniatowski zadał pytanie, jak wygląda sprawa kanalizacji sanitarnej z Byczyny  w stronę 
Gorzowa  Śląskiego.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Edward  Różniatowski  zadał  pytanie  Staroście 
Kluczborskiemu dot. ułożenego asfaltu na drodze powiatowej o przebiegu Byczyna – Gorzów Śląski, 
a mianowicie chodziło o wymalowanie białej linii oddzielającej pas  dla rowerów. Następnie głos zabrał 
Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie Pana Edwarda Różniatowskiego w sprawie programu 
kanalizacji  sanitarnej.  W  chwili  obecnej  podpisana  jest  umowa  z  Marszałkiem  Województwa 
Opolskiego w sprawie dofinansowania kanalizacji wsi Roszkowice. Kontynuując wypowiedź Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że  wpłynęło  pismo  od  Burmistrza  Gorzowa  Śląskiego,  że  są  na  etapie 
przygotowania dokumentacji technicznej, celem podłączenia wsi Uszyce do w/w kanalizacji. Następnie 
Burmistrz Byczyny zakomunikował, że kwota tego przedsięwzięcia oscyluje na poziomie 5,5 mln zł 
Burmistrz  Byczyny ustosunkowując  się  do  drugiego  zapytania  Pana  Edwarda  Rożniatowskiego 
stwierdził, że owiana droga jest drogą wojewódzką i Pan Starosta nie jest kompetentny w tej sprawie ale 
jednocześnie wyraził nadzieję, że w/w pasy zostaną uzupełnione. 



Ad.6. Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LX sesji oraz zamknięcia V kadencji Rady. 

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



A.d.13 Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia LX 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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