
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XLIV/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 30.01.2014
                                                            ( godz. 12 00 –  13 50  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLIV sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny  –  Pana  Ryszarda  Grünera,  Z-cę 
Burmistrza  Byczyny  –  Panią  Ewę  Bartosiewicz,  Sekretarza  Gminy  Pana  Macieja 
Tomaszczyka,  Skarbnika  Gminy  –  Panią  Wiesławę  Różewską,  Z-cę  Skarbnika  –  Panią 
Katarzynę  Wilczyńską,  Panią  Halinę  Piasta  –  Przewodniczącą  Samorządu  Mieszkańców, 
Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelca,  przedstawiciela  lokalnej  prasy – Panią Elżbietę 
Wodecką,  sołtysów  oraz  pozostałych  przybyłych  gości.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przywitał  Panią  Iwonę Świerc i  Panią Monikę Wiecha  – pracownice Urzędu Skarbowego 
w  Kluczborku.  Na  koniec  Przewodniczący  Rady  przywitał  Pana  Wiesława  Okaja  – 
instruktora  ds.  sportu  w  Ośrodku  Kultury  w  Byczynie.  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. Nikt nie zaproponował zmian.  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił 
do  przegłosowania  porządku  obrad.  Porządek  obrad  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wystąpienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku w sprawie składania
     oświadczeń podatkowych. 
7.  Działalność klubów sportowych na terenie g.Byczyna – prezentacja. 

      8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 
               ( druk nr 383 ), 
           b) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
               budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
               Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie ( druk nr 384),
            c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
                budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 



                Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  
                w Polanowicach, Kościół Filialny w Jakubowicach.  ( druk nr 385),
             d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc
                gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 386 ),
            e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
                pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
                lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
                gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata
                2014 – 2020. ( druk nr 387), 
             f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
                 świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
                 wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania   
                  „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020. ( druk nr 388 ),   
               g) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna 
                   zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy
                   uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
                   Wodnej w Opolu w roku 2014 ( druk nr 389 ),
                h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości rynkowej przewyższającej
                   kwotę 100.000,00 zł o powierzchni 0,2000 ha ( druk nr 390 ),
                i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia 
                   indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ( druk nr 391 ), 
                j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025
                  ( druk nr 392  ),
               k) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 393 ).   
     9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11.Komunikaty.
    12.Zakończenie sesji.
 
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XLIII sesji był dostępny w Biurze Rady oraz był 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 
przegłosowania protokołu z XLIII sesji. Protokół z XLIII sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 14 głosów „za” ).



Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Krzysztof Janki i zadał pytanie, dlaczego Burmistrz Byczyny 
przydzielił lokal mieszkalny jednemu z naszych mieszkańców o bardzo niskim standardzie we 
wsi  Miechowa,  skoro  w  tej  samej  miejscowości  są  nie  zasiedlone  lokale  o  wyższym 
standardzie. 

                                                                                                                           
Ad 6. Wystąpienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku w sprawie składania

     oświadczeń podatkowych. 

Na wstępie głos zabrała Pani Iwona Świerc - pracownik Urzędu Skarbowego w Kluczborku 
i pokrótce przedstawiła praktyczne możliwości składania oświadczeń podatkowych za dany 
rok drogą internetową. Na koniec przedmiotowej prezentacji Pani Monika Wiecha podobnie 
jak jej poprzedniczka zachęcała wszystkich zebranych do składania przedmiotowych zeznań 
drogą elektroniczną. 

Ad. 7.  Działalność klubów sportowych na terenie g.Byczyna – prezentacja. 

Multimedialnej  prezentacji  dot.  działalności  klubów  sportowych  na  terenie  g.Byczyna 
dokonał  Pan Wiesław Okaj – instruktor ds. sportu w Ośrodku Kultury w Byczynie . I tak, 
w  myśl  przeprowadzonej  prezentacji  Radni  zgodnie  stwierdzili,  że  działalność  klubów 
sportowych  na  terenie  g.Byczyna  jak  i  osiągnięcia  są  na  bardzo  przyzwoitym  poziomie. 
Z  kolei  Radny  –Adam Radom podziękował  za  przygotowanie  przedmiotowej  prezentacji 
i  stwierdził,  że niektórzy z zebranych na tej  sali  nie  zdawali  sobie pewnie sprawy z  tak 
bogatej oferty klubów sportowych na terenie naszej gminy. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Byczyny i podziękował wszystkim sportowcom za bardzo godne reprezentowanie i sławienie 
naszej gminy na terenie kraju, a nawet na arenach światowych. Dobrym przykładem, może 
być  osoba  Pana  Konrada  Kardas  który  dwa  lata  temu  był  V-ce  Mistrzem  Świata 
w  Drużynowym  Karate  Tradycyjnym,  a  obecnie  jest  już  Mistrzem  Europy   w  w/w 
dyscyplinie.  Następnie  głos  zabrała  V-ce  Przewodnicząca  Rady  –  Iwona  Sobania,  która 
w imieniu Pana Zbigniewa Sitarza – trenera byczyńskiej sekcji karate podziękowała Wysokiej 
Radzie  za  wsparcie  finansowe  klubów  sportowych  na  terenie  g.Byczyna  .  Kontynuując 
wypowiedź V-ce Przewodnicząca Rady – Iwona Sobania w imieniu Pana Zbigniewa Sitarza 
poprosiła  o  rozważenie  możliwości  przekazania  dodatkowych  środków  finansowych  na 
statutową  działalność  klubów  sportowych  oraz  rozważenia  możliwości  sfinansowania 
pomieszczenia odnowy biologicznej. Przedmiotowe pomieszczenie odnowy biologicznej, jest 
wręcz  niezbędne  celem prawidłowego  odbywania  treningów sekcji  karate.  Następnie  Pan 
Wiesław Okaj zakomunikował zebranym, że Pan Zbigniew Sitarz posiada bardzo prestiżowe 
uprawnienia sędziowskie zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Kończąc wypowiedź Pan 
Wiesław Okaj stwierdził, że w naszym kraju jest tylko kilka osób posiadających tak wysokie 
kwalifikacje w tej dziedzinie. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że wskazywanie, kogo 
gmina bardziej hojniej dotuje, a kogo mniej było nie do końca w porządku. W odpowiedzi 
Pan  Wiesław  Okaj  stwierdził,  że  nie  było  to  jego  zamiarem.  Następnie  głos  zabrał  Pan 
Zdzisław Comporek i stwierdził, że tak w sumie to przedmiotowa prezentacja przygotowana 
była bardzo profesjonalnie i przedstawiała bardzo bogata ofertę ale  w większości adresowaną 



do  młodzieży  męskiej.  W  przedmiotowej  prezentacji   brakowało  oferty  skierowanej  do 
młodzieży  żeńskiej  i  to  niewątpliwie  jest  to  dużym  minusem  przedmiotowej  prezentacji 
W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że z tym równouprawnieniem w sumie nie 
jest  tak  źle,  ponieważ  jest  wiele  dyscyplin  sportu  adresowanych  również  dla 
zainteresowanych pań.  

Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
na wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk nr  383 ).  Następnie  Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu. 
Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania omawianego projektu uchwały. 
Projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  Burmistrzowi  na  wydzierżawienie 
nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  383  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 14 głosów„ za” ).

Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druk  nr  384  na  salę  obrad 
przybyła Radna – Róża Kaniewska, w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada 
obradowała  w 15 – osobowym składzie. 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie ( druk nr 
384). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie przyznania  dotacji  celowej  na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie ( druk nr 
384), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski  w  Polanowicach,  Kościół  Filialny  w  Jakubowicach  (  druk  nr  385  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie przyznania  dotacji  celowej  na  prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.  Najświętszej  Maryi  Panny Królowej  Polski 
w Polanowicach,  Kościół  Filialny  w Jakubowicach (  druk nr  385 ),  został  podjęty  przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

d)  Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  ustanowienia  wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 
2014 – 2020. ( druk nr 386 ). Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że wniosek 
Radnego  –Adama  Radoma  w załączniku  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  dopisane 



zostały  „szkoły  ponadgimnazjalne”  oraz  wykreślone  zostało  słowo  „  gminne”. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu 
uchwały.  Nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania 
omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie ustanowienia  wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie  dożywiania  „  Pomoc  gminy  w zakresie  dożywiania  ” 
na lata 2014 – 2020. ( druk nr 386 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów 
„ za” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   podwyższenia  kryterium 
dochodowego uprawniającego  do przyznania  nieodpłatnie  pomocy w zakresie  dożywiania 
w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych 
wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „  Pomoc 
państwa  w  zakresie  dożywiania  ”  na  lata  2014  –  2020.  (  druk  nr  387).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie podwyższenia  kryterium  dochodowego 
uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie 
świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim 
programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „  Pomoc  państwa 
w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020. ( druk nr 387),  został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   określenia  zasad  zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 
2014 – 2020. ( druk nr 388 ). Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „  Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania „ na lata 2014 – 2020. ( druk nr 388 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie 
( 15 głosów„ za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   uchwalenia  Regulaminu 
dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Byczyna  zadań  z  zakresu  usuwania  azbestu 
z  terenu Gminy Byczyna  przy  udziale  funduszy uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014 ( druk nr 389 ). Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu  dofinansowania ze 
środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna 
przy  udziale  funduszy  uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 



i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014 ( druk nr 389 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

h) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości  o  wartości  rynkowej  przewyższającej  kwotę  100.000,00  zł  o  powierzchni 
0,2000 ha ( druk nr 390 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  Uchwały  w  sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  o  wartości  rynkowej  przewyższającej  kwotę 
100.000,00  zł  o  powierzchni  0,2000  ha  (  druk  nr  390  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

Przed uchwaleniem kolejnego projektu uchwały na druku nr 391 salę obrad opuścił Radny  – 
Jan  Romańczyk,  w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała 
w 14 – osobowym składzie. 
 
i)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie upoważnienia  Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Byczynie  do załatwienia  indywidualnych spraw z zakresu 
administracji  publicznej  (  druk  nr  391 ).  Następnie  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią 
Joannę  Myślińską  –  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  o  przybliżenie 
omawianego projektu uchwały na druku nr 391. I tak, przedmiotowy projekt uchwały dot. 
dodatku energetycznego i przysługuje osobom, które spełniają kryteria w zakresie dodatku 
mieszkaniowego.  Wysokość  omawianego  dodatku  na  jedną  osobę  w  gospodarstwie 
domowym wynosi – 11 zł, na 2-4 osoby – 15,77 zł, na gospodarstwo domowe powyżej 4 osób 
wynosi – 18 zł. Na koniec Pani Joanna Myślińska stwierdziła, że uzyskanie przedmiotowego 
dodatku  uzależnione  jest  uiszczeniem  opłaty  skarbowej  w  wys.10  zł.  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu uchwały.  Projekt  uchwały w sprawie   upoważnienia  Dyrektora  Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Byczynie  do  załatwienia  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji 
publicznej ( druk nr 391 ),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów„ za” ).

Przed uchwaleniem kolejnych projektów  projektu uchwał na drukach nr 392 i 393 na salę 
obrad powrócił Radny  – Jan Romańczyk, w związku z powyższym w dalszej części obrad 
Rada obradowała w 15 – osobowym składzie. 

i)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  392 ).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmian w budżecie gminy na 2013r.( druk nr 393 ). 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025, 
jak również zmiany w budżecie gminy na 2014r. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Radna – Róża Kaniewska zadała pytanie, 
czy uruchomienie omawianego schroniska dla zwierząt we wsi Pszczonki jest obowiązkiem 



ustawowym gminy. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że nie,  ale polityka gminy 
w tej  kwestii  winna być  w końcu w jakiś  sposób uregulowana.  Następnie  Radna – Roża 
Kaniewska zadała kolejne pytanie, czy w związku z powstaniem planowanego schroniska dla 
zwierząt we wsi Pszczonki sytuacja finansowa schroniska dla zwierząt we wsi Sierosławice 
ulegnie pogorszeniu. Burmistrz Byczyny odpowiedział,  ze nie potrafi odpowiedzieć na tak 
zadane pytanie, ponieważ we wsi Sierosławice zlokalizowany jest hotel dla zwierząt, a nie 
schronisko. Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, dlaczego gminy sąsiednie nie chcą 
na swoim terenie przedmiotowego schroniska. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że w tym zakresie poczynione zostały już pewne kroki np. w pozyskaniu obiektu od Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu i ewentualne wycofywanie było by nie poważne. 
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.

Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr   392  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 11 głosów „ za”, 2 głosy  „ przeciw ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).

k ) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2013 rok (druk nr  393).  Następnie  Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Uchwała przedstawiona na druku nr 
376 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 rok, została podjęta przez Radnych 
zwykłą większością głosów ( 12 głosów „ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”).

Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 

Na  wstępie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  i  odpowiedział  na  zapytanie  dot.  przydziału 
mieszkania komunalnego we wsi Miechowa. I tak, osoba o której  rozmawiamy nie mogła 
otrzymać  lokalu o lepszym standardzie,  ponieważ ma za duże dochody.  Wbrew pozorom 
w  przypadku  Miechowej  lokale  socjalne,  mają  lepszy  standard  od  lokali  komunalnych. 
Ponadto  osoba  bezpośrednio  zainteresowana  przedmiotowym  lokalem  była  bardzo 
zadowolona z przydziału.    

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał pan Zdzisław Comporek i zakomunikował zebranym, że w zeszłym 
tygodniu w Byczynie obok kwiaciarni na zakręcie u zbiegu ul.Basztowej i ul.Wałowej doszło 
do  małej  kolizji  drogowej  w  postaci  wywrotu  przewożonego  drewna  z  dłużycy. 
W  następstwie  uwolnione  drewno  wyrządziło  szkody  w  postaci  uszkodzenia  znaku 
drogowego  i rosnącego tam drzewa. Na koniec Pan Zdzisław Comporek zadał pytanie, czy 
znany jest sprawa przedmiotowego zniszczenia i kto poniesie odpowiedzialność materialną za 
poniesione szkody. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny odpowiedział, że tut. urzędowi nie jest 
znany  sprawa  przedmiotowego  zdarzenia,  ponieważ  gmina  nie  jest  zarządcą  w/w  dróg. 
Wszelkie poruszane sprawy przez Pana Zdzisław Comporka leżą w gestii zarządcy tych dróg 
tj.  zarządu  dróg  wojewódzkich.  Następnie  Radna  –Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  czy 
w czasie zaplanowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, dzieci z poszczególnych 



wiosek  będą  bezpośrednio  odbierane  z  miejsca  zamieszkania  na  krytą  pływalnię. 
W odpowiedzi Pani Iwona Sarnowska – Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie  stwierdziła, 
że  powyższa  kwestia  jest  jeszcze  do  omówienia  ale  raczej  wyjazd  i  powrót  będzie 
z Byczyny. Następnie Radny – Zdzisław Biliński zadał pytanie, dlaczego Burmistrz Byczyny 
tak bardzo upierał się przy opcji wyburzenia hali gimnastycznej przy byczyńskim gimnazjum. 
Mianowicie,  niektórzy  Radni  od  początku  obstawali  przy  opcji  remontu  w/w  obiektu. 
W chwili obecnej przesądzona jest już opcja remontu, a nie wyburzania i budowy od podstaw 
hali  sportowej.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  wcześniejsze  stanowisko 
w w/w sprawie podyktowane było takim, a nie innym stanem prawnym. Na dodatek za takim, 
a nie innym rozwiązaniem przemawia również niezawisły sąd, wspomagając się wykonanymi 
wcześniej  ekspertyzami  przez  biegłych  rzeczoznawców.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że  osiem lat  zwłoki  powstało  również  w wyniku  prób wykorzystania  kodeksu 
karnego  ale  w ostateczności  przedmiotowy spór  należało  rozpatrzyć  w oparciu  o  kodeks 
cywilny.  Z kolei Pan Marek Mendel – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i 
Zawodowych w Byczynie stwierdził, że jako dyrektor nie zamykał hali, a jedynie zawiesił 
zajęcia wychowania fizycznego.

Ad. 10  Komunikaty.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i zakomunikował zebranym, że w dniu jutrzejszym 
tj. 31.01.2014r. , o godz. 9  00 odbędzie się spotkanie z rolnikami dot. możliwości rozwoju 
gospodarstw.  Kolejny  komunikat  przekazany  przez  Burmistrza  Byczyny  dot.  również 
spotkana  ale  z  byczyńskimi  przedsiębiorcami  również  w  dniu  31.01.2014r.  ,  o  godz. 
18 00. Następnie Przewodniczący Rady podziękował byczyńskiemu gronu pedagogicznemu za 
profesjonalne  przygotowanie  obchodów  dnia  patrona  byczyńskiej  szkoły  podstawowej. 
Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący Rady zasygnalizował  pomysł  nagradzania  dzieci 
w wieku szkolnym wyróżniających się w jakiś  sposób. Bardzo dobrym pomysłem byłoby 
zorganizowanie  wycieczki  do  Zamościa,  rodzinnego  miasta  Hetmana  Jana  Zamoyskiego. 
Następnie  Przewodniczący  Rady   odczytał  pismo  Kierownika  Referatu  Współpracy 
Europejskiej,  Promocji  i  Rozwoju   w  sprawie  wytypowania  czterech  osób  do  komisji 
dzielącej  środki  finansowe  na  sport.  W  odpowiedzi  zgłoszone  zostały  następujące 
kandydatury:  Radnego – Sławomira  Nędzy,  Radnego –Adama Radoma,  Radnej  –  Jolanty 
Muchy,  Radnej  –  Róży  Kaniewskiej.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  poparł  pomysł 
zorganizowania wycieczki do Zamościa  dla uczniów zaangażowanych w życie  szkoły.  Na 
koniec Burmistrz Byczyny poprosił Radnych  o pozostanie na sali po odbytej sesji. 
      
Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLIV 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.
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