
                                                                     Protokół Nr II/10
                                                        z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                    z dnia 3.12.2010 r.
                                                                   ( godz. 15 00 – 16 30)

Ad.1. Otwarcie sesji.

Otwarcia  II  sesji  Rady Miejskiej  w Byczynie  dokonał  Przewodniczący Rady Miejskiej  –  Grzegorz 
Kapica  który przywitał Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda  Grünera, Panią V-ce Burmistrz – Ewę 
Bartosiewicz, Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka, wszystkich Radnych, Skarbnik Gminy 
– Panią Wiesławę Różewską, Z-ce Skarbnika Gminy – Panią Katarzynę Wilczyńską, Pana Zdzisława 
Pelca – Radcę Prawnego, Sołtysów oraz pozostałych przybyłych gości. W oparciu o listę obecności 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy  14 radnych, więc obrady  są prawomocne.

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych w zawiadomieniu o sesji otrzymał porządek 
obrad i zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  punkt  9  zamienić  na  punkt  5  oraz  zamienić 
kolejność  dwóch  druków,  tj  druk  nr  7  na  druk  nr  6,  a  druku  nr  6  na  druk  nr  7.  Następnie 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę w/w porządku obrad. Zmiana porządku obrad 
w postaci przesunięcia pkt 9 w miejsce pkt 5 oraz zamiana kolejności druku nr 7 na druk nr 6, a druk nr 
6 na druk nr 7 została przez Radnych jednogłośnie przyjęta  (14 głosów „za”).  Przewodniczący Rady 
poddał pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad 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.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z I sesji .
5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie :
          a) uchwalenia programu współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi  
              i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011    
             ( druk nr 4 ),
          b) uchylenia uchwały ( dot. zakupu kompaktora , druk nr 5 ),
          c) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia kredytu do kwoty 469.500,00 zł., druk nr 6 ),
          d) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty 422.500,00 
              druk nr 7 ), 
          e) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 8 ),
          f) likwidacji rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Byczyna ( druk 
              nr 9 ),
          g) wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwały Sejmiku
              Województwa Opolskiego w sprawie : przekształcenia poprzez likwidację 



              działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
              Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup ( druk nr 10 ).
      7. Rozpatrzenie pisma od Pana Jana Jasińskiego w sprawie wycinki drzew w parku   
          w Gołkowicach.
      8. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych, 
          Licealnych i Zawodowych w Byczynie.  

9. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Byczyny.
    10.  Informacja Burmistrza o stanie gminy.
    11.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
    12.  Wolne wnioski i zapytania.
    13.  Komunikaty.
    14.  Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco:

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z I sesji .

      5.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Byczyny.
      6.  Interpelacje i zapytania radnych
      7.  Podjęcie uchwał w sprawie :
          a) uchwalenia programu współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi  
              i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011    
             ( druk nr 4 ),
          b) uchylenia uchwały ( dot. zakupu kompaktora , druk nr 5 ),
          c) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty 422.500,00 
              druk nr 6 ), 
          d) zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia kredytu do kwoty 469.500,00 zł., druk nr 7 ),
          e) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 8 ),
          f) likwidacji rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Byczyna ( druk 
              nr 9 ),
          g) wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie w zakresie projektu uchwały Sejmiku
              Województwa Opolskiego w sprawie : przekształcenia poprzez likwidację 
              działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
              Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup ( druk nr 10 ).
      8. Rozpatrzenie pisma od Pana Jana Jasińskiego w sprawie wycinki drzew w parku   
          w Gołkowicach.
      9. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych, 
          Licealnych i Zawodowych w Byczynie.  
    10.  Informacja Burmistrza o stanie gminy.
    11.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Komunikaty.
14. Zakończenie sesji.



Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby Sekretarzem  obrad  została V-ce  Przewodnicząca  –  Iwona 
Sobania.  Przewodniczący Rady  poddał  pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę.  Kandydatura została 
przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za”)

Ad.4. Przyjęcie protokołu z I sesji. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  I  sesji  Rady  Miejskiej  bez  uprzedniego 
czytania. Protokół z I sesji był 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 w sprawie  przyjęcia  w/w protokołu. 
Protokół z I sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez Radnych „jednogłośnie” (  14 głosów „za” )

Ad.5.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Byczyny.

Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  -  Pan  Wojciech  Całka  odczytał  treść  zaświadczenia 
w sprawie wyboru Pan Ryszarda Grünera na Burmistrza Byczyny.  Następnie  Przewodniczący Rady 
odczytał rotę ślubowania. 
Obejmując  Urząd  Burmistrza  Gminy,  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam  wierności  prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy  
Byczyna. Burmistrz Byczyny dopowiedział  „ Tak mi dopomóż Bóg.” 

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych

Brak 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  uchwalenia  programu współpracy 
Gminy  Byczyna  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność  pożytku  publicznego  na  2011   (  druk  nr  4  )  Następnie  Przewodniczący  Rady 
otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 4 została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie ( 14  głosów „za” )   

b) Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  uchylenia  uchwały (  dot.  zakupu 
kompaktora , druk nr 5 ). Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem 
uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania.  Uchwała 
przedstawiona na druku nr 5 została podjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „za” ) 

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia 
kredytu do kwoty 469.500,00 zł., druk nr 6 ). Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 



nad  w/w  projektem  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady przystąpił  do 
głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 5 została podjęta przez Radnych jednogłośnie 
(14 głosów „za”)

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały ( dot. zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej do kwoty 422.500,00 druk nr 7 ). Następnie  Przewodniczący Rady 
otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 7 została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie (14 głosów „za”) 

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. 
(  druk nr  8  ).  Na wstępie  Skarbnik  Gminy w sposób szczegółowy i  wyczerpujący omówiła 
zmiany w budżecie gminy na 2010r. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad w/
w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania. 
Uchwała przedstawiona na druku nr 8 została podjęta przez Radnych jednogłośnie  (14 głosów 
„za”) 

f) Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  likwidacji  rachunku  dochodów 
w jednostkach  budżetowych  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  9).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 9 została podjęta przez Radnych 
jednogłośnie  ( 14 głosów „za” ) 

g) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia opinii Rady Miejskiej w 
Byczynie  w  zakresie  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  w  sprawie  : 
przekształcenia poprzez likwidację  działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Szpitali  Pulmonologiczno – Reumatologicznych  z siedzibą w Kup (  druk nr  10 ). Następnie 
Przewodniczący Rady  otworzył  dyskusję nad w/w projektem uchwały.  Nikt nie zabrał  głosu. 
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Uchwała przedstawiona na druku nr 10 została 
podjęta przez Radnych jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Ad.8. Rozpatrzenie pisma od Pana Jana Jasińskiego w sprawie wycinki drzew w parku w Gołkowicach.

Przewodniczący Rady stwierdził, aby w/w sprawę bez uprzedniego czytania skierować do rozpatrzenia 
przez Komisję Rewizyjną.  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w stanowisko. 
Sprawa rozpatrzenia pisma od Pana Jasińskiego przez Komisję Rewizyjną została przegłosowana przez 
Radnych jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Ad.9.  Rozpatrzenie  skargi  na  działalność  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Gimnazjalnych,  Licealnych 
i Zawodowych w Byczynie.  

Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w sprawa winna być również zbadana przez Komisje 
Rewizyjną.  Następnie  głos  zabrał  Radny – Jan Romańczyk  i  stwierdził,  że  Komisja  Rewizyjna  nie 
powinna  się  tą  sprawą  zajmować.  Kontynuując  wypowiedź  Radny –  Jan  Romańczyk  stwierdził,  że 
szkoła na co dzień musi się zmagać z wandalizmem, przemocą itp. Następnie Radny – Jan Romańczyk 



stwierdził,  że popiera zdanie Pana Mendla,  że wandalizm i przemoc,  to naturalne elementy rozwoju 
młodzieży. Kontynuując wypowiedź Radny – Jan Romańczyk stwierdził, aby w/w sprawę  przekazać do 
rozpatrzenia przez Komisję Oświaty. Na koniec wypowiedzi Radny – Jan Romańczyk stwierdził, że Pan 
Marcisz od początku winien zwrócić się z ta sprawą do Rady Rodziców działającej przy byczyńskim 
gimnazjum. Następnie głos zabrał Pan Marek Mendel – Dyrektor ZSGLiZ i stwierdził, że dziwi go fakt 
działalności Pana Marcisza  i oświadczył, że nie będzie się ustosunkowywał do treści skargi, ponieważ 
jej  nie  widział.  Kontynuując  wypowiedź  Pan Mendel  stwierdził,  że  po trzech  rozmowach  z  Panem 
Marciszem ustalili wspólnie, że 14 grudnia br. w szerszym gremium podejmą działania zmierzające do 
wyjaśnienia pewnych sytuacji. Na koniec wypowiedzi Pan Marek Mendel stwierdził, że szkoła wspiera 
rodziców  w wychowaniu dzieci, a nie wychowuje za rodziców. Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy 
i stwierdził, że zgodnie z rozdziałem 7 kodeksu postępowania administracyjnego, skargi na kierowników 
jednostek  organizacyjnych  rozpatruje  Rada  Miejska.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz  Gminy 
stwierdził,  że  skargi  kierowane  są  do  rozpatrzenia  przez  Komisję  Rewizyjną,  która  wydaje  opinię, 
jednak to  Państwo jako Rada decydują,  czy  pismo zatytułowane  jako skarga,  te  znamiona  posiada. 
Następnie Sekretarz Gminy stwierdził, że w przypadku w którym Rada stwierdzi, że dane pismo nie nosi 
znamion skargi, to nie zostanie ono przekazane Komisji Rewizyjnej celem wydania opinii. Następnie 
głos zabrał  Radny – Adam Radom i stwierdził,  że jeśli dane pismo ma znamiona skargi,  to kodeks 
postępowania  administracyjnego,  ani  żaden  inny  akt  wykonawczy,  nie  przewiduje  sytuacji  nie 
rozpatrzenia danej skargi. Kontynuując wypowiedź Radny – Adam Radom stwierdził, że jeśli z treści 
pisma  wynika  ze  jest  to  skarga,  to  musi  być  rozpatrzona  i  nie  ma  odstępstwa  od  tej  reguły.  Na 
potwierdzenie  swoich  racji  Radny –  Adam Radom poprosił  Radcę  Prawnego  o  zajęcie  stanowiska 
w w/w sprawie. Radca  Prawny  - Pan Zdzisław Pelc stwierdził, że przychyla się do stanowiska Radnego 
–  Adama  Radoma  w  przedmiotowej  sprawie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  wniosku  w  sprawie  przekazania  w/w  sprawy  -  skargi  do  zbadania  przez  Komisję 
Rewizyjną. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek w sprawie przekazania w/w skargi do zbadania 
przez Komisję Rewizyjną został zwykłą większością głosów przez Radę przegłosowany ( 10 głosów 
„za”, 3 głosy „wstrzymujące się” i 1 głos „przeciw”). 

Ad.10. Informacja Burmistrza o stanie gminy 

Na wstępie głos zabrał  Burmistrz Byczyny i stwierdził,  że g.Byczyna jest gminą miejsko – wiejską, 
w skład której wchodzą 23 sołectwa plus miasto Byczyna. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny 
stwierdził,  że  na  dzień  30  września  2010 roku liczba  mieszkańców g.Byczyna  wynosiła  9.709 tys. 
mieszkańców, z czego 3.792 mieszkańców mieszka w Byczynie, a pozostała część tj. 5.917 mieszka na 
terenie gminy. Następnie Burmistrz Byczyny w sposób szczegółowy i wyczerpujący przedstawił radnym 
stan gminy na dzień  30 września  2010r.  Przedmiotowa prezentacja  przedstawiona  przez Burmistrza 
Byczyny  dot.  wielkości  budżetu  gminy,  stanu  zadłużenia,  stanu  mienia  komunalnego,  ilości 
pozyskanych środków zewnętrznych ( w tym unijnych ) oraz zrealizowanych i realizowanych inwestycji 
na terenie g.Byczyna. 

Ad.11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Brak



Ad.12  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrała Radna –Róża Kaniewska i zakomunikowała zebranym, o braku podjazdu dla 
niepełnosprawnych w byczyńskim ośrodku zdrowia. Następnie Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że 
wie o zamiarze termomodernizacji w/w obiektu w najbliższym czasie, ale ten podjazd potrzebny jest od 
teraz.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Róża  Kaniewska  stwierdziła,  że  znane  jej  są  przypadki 
wychodzenia lekarzy na zewnątrz do pacjentów – niepełnosprawnych. Sekretarz Gminy odpowiedział, 
że  były  czynione  próby  zamontowania  tego  podjazdu  z  funduszy  PFRON-u  w  ramach  programu 
likwidacji barier architektonicznych, ale nie udało się tego przedsięwzięcia zrealizować, ze względu na 
znaczne  okrojenie  środków  PFRON-u  przez  budżet  centralny.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz 
Gminy stwierdził,  że obawia się podobnej sytuacji  w latach następnych.  Następnie Sekretarz Gminy 
stwierdził,  że  w  sprawie  podjazdu  winne  zaangażować  się  również  niepubliczne  zakłady  opieki 
zdrowotnej mieszczące się w w/w obiekcie.  Z kolei Burmistrz Byczyny stwierdził,  że przedmiotowy 
podjazd dla niepełnosprawnych zostanie wykonany, w przypadku zaoszczędzenia środków z  przetargu 
na  termomodernizację  w/w  obiektu.  Radna  –  Róża  Kaniewska  stwierdziła,  ze  powyższy  problem 
nieposiadania podjazdu dla niepełnosprawnych zgłosiła jej osoba – niepełnosprawna. Na koniec Radna – 
Róża  Kaniewska  zadała  pytanie,  czy  CISPOL nie  mógł  by  wykonać  tego  podjazdu  np.  sposobem 
gospodarczym. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że żadne sposoby gospodarcze nie wchodzą w grę,  ze 
względu na złożoność problemu. Na koniec Burmistrz Byczyny stwierdził, że podtrzymuje wcześniejsze 
swoje  zapewnienie  dot.  wykonania  podjazdu  z  oszczędności  środków  finansowych  pochodzących 
z termomodernizacji przedmiotowego obiektu. 

Ad.13   Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady zakomunikował  zebranym,  ze Referat  Współpracy i  Promocji  tut. 
urzędu zwrócił się z prośbą o oddelegowanie czterech radnych, do prac w komisji dzielących środki na 
ratowanie zabytków. Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnych, o zgłaszanie swoich kandydatur 
do pracy w w/w komisji. I tak Radny – Jacek Kulisiński, Radny – Leszek Śnieżek, Radny – Władysław 
Buła,  Radna  –  Róża  Kaniewska  wyrazili  chęć  uczestnictwa  w  pracach  w/w  komisji.  Następnie 
Przewodniczący Rady przekazał drugi komunikat, że w dniu 07.12.2010r., o godz. 17 00 odbędzie  msza 
święta, w intencji nowo wybranej rady. Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że w najbliższym 
czasie Urząd Pocztowy w Byczynie przestanie być urzędem kluczowym, a będzie jedynie filią Urzędu 
Pocztowego w Wołczynie.  Z kolei służby doręczycieli  ( 7 listonoszy ) przejdą do pracy w Urzędzie 
Pocztowym w Wołczynie, wśród tych 7 doręczycieli jest Pan Wojtoń, który równocześnie jest sołtysem 
wsi  Gosław.  Następnie  Sekretarz  Gminy stwierdził,  że  powyższe  działania  zmierzają  do utworzenia 
agencji lub ewentualnej likwidacji Urzędu Pocztowego w Byczynie. Konsekwencją powyższych działań, 
ze  strony  Poczty  Polskiej  będzie  uciążliwość  polegająca  na  nadawaniu  lub  odbieraniu  przesyłek 
w Kluczborku lub ewentualnie w Wołczynie. Kontynuując wypowiedź Sekretarz Gminy zakomunikował 
zebranym, że zostanie wystosowane pismo do Dyrekcji Poczty Polskiej z kategorycznym sprzeciwem, 
w sprawie likwidacji oddziału pocztowego w Byczynie – jako urzędu kluczowego. Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że w ostatnich dniach rozmawiał w tej sprawie z sąsiednimi gminami i możemy całkowicie 
liczyć na ich wsparcie w tej sprawie.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania 
stanowiska Rady w sprawie wystosowania pisma dot. kategorycznego sprzeciwu w sprawie likwidacji 
oddziału pocztowego w Byczynie – jako urzędu kluczowego. Powyższe stanowisko zostało jednogłośnie 
( 14 głosów „ za ” ) przegłosowane przez Radnych.  



Ad.14  Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia II sesji oraz zamknięcia VI 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 

           Grzegorz Kapica

Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu
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