
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XLVII/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 04.04.2014
                                                            ( godz. 15 30 –  16 00  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz 
Kapica,  który  przywitał  Radnych,  Z-cę  Burmistrza  Byczyny  –  Panią  Ewę  Bartosiewicz, 
Sekretarza  Gminy  -  Pana  Macieja  Tomaszczyka,  Z-cę  Skarbnika  –  Panią  Katarzynę 
Wilczyńską,  Pana  Stanisława  Bilińskiego  –  Kierownika  Referatu  Budownictwa,  Radcę 
Prawnego – Pana Zdzisława Pelca,  oraz pozostałych  przybyłych  gości.  W oparciu o listę 
obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 Radnych, więc obrady 
są prawomocne. 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przeprosił Radnych za sposób powiadomienia w sprawie dzisiejszego 
posiedzenia Wysokiej  Rady.  Powodem telefonicznego powiadomienia,  była  pilna potrzeba 
zwołania  dzisiejszego  posiedzenia.  Kontynuując  wypowiedz  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że  zdaniem  wszystkich  Przewodniczących  stałych  Komisji  Rady  Miejskiej 
w Byczynie przedmiotowe spotkanie wymagało takiego trybu. Następnie Przewodniczący  
Rady  odczytał  porządek  obrad. Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  chce 
wnieść  zmiany  do  porządku  obrad. Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
przegłosowania  przedstawionego  porządku  obrad.  Porządek  obrad  został  przyjęty  przez 
Radnych jednogłośnie ( 11 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad.
 4.  Podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
     w Byczynie do przeprowadzenia kontroli procesu inwestycyjnego w zakresie 
     strony formalno-prawnej zlecenia przygotowania i prowadzenia inwestycji pn.
    Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach. 

      5. Wolne wnioski i zapytania.
      6. Komunikaty.
      7. Zakończenie sesji.
 
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem obrad  została  Wiceprzewodnicząca 
Rady  –  Iwona  Sobania  .  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 11 głosów „ za” ). 



Ad.  4.  Podjęcie  decyzji  w  sprawie  upoważnienia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej 
w  Byczynie  do  przeprowadzenia  kontroli  procesu  inwestycyjnego  w  zakresie  strony 
formalno-prawnej zlecenia przygotowania i prowadzenia inwestycji pn. Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości w Polanowicach. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady zadał  pytanie,  czy  Wysoka  Rada pragnie  zapoznać  się 
z  wyciągiem protokołu  z  ostatniej  sesji  w  sprawie  wypowiedzi  Pana  Jacka  Pawlickiego, 
w sprawie realizacji Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach. Następnie 
Radna –Iwona Sobania stwierdziła,  że na ostatnim posiedzeniu Wysokiej  Rady padły trzy 
bardzo  poważne  zarzuty,  ze  strony  Pana  Jacka  Pawlickiego  pod  naszym  adresem.  Jeden 
z  zarzutów  dotyczył  rzekomego  kruszenia  eternitu  podczas  rozbiórki  dachu  starych  hal 
w Polanowicach i w następstwie wywożenia tego urobku na drogi gminne. Następnie głos 
zabrał  Radny  –  Adam Radom i  stwierdził,  że  taki  fakt  miał  miejsce.  I  tak,  po  ostatnim 
posiedzeniu  Wysokiej  Rady  był  bardzo  zaniepokojony  takimi  informacjami 
i postanowił coś w tym kierunku przedsięwziąć.  Mianowicie,  osobiście  udał się na drogi 
gminne w Polanowicach i postanowił poszukać rzekomego eternitu w gruzie. Kontynuując 
wypowiedz Radny – Adam Radom stwierdził,  że w wyniku poszukiwań nie udało mu się 
znaleźć  ani  jednego  kawałka  zmielonego  eternitu.  Następnie  Radny  –  Adam  Radom 
stwierdził, że wg. informacji uzyskanych od sołtysa wsi Polanowice, przedmiotowa rozbiórka 
eternitu odbywała się w sposób prawidłowy i  przez wyspecjalizowaną do tego typu robót 
firmę.  Z  kolei  Radny  –  Zdzisław  Biliński  stwierdził,  że  Pan  Jacek  Pawlicki  nie  stawiał 
zarzutów  w  stosunku  do  Radnych,  a  jedynie  zadał  pytanie,  czy  Państwo  Radni  wiedzą 
o  powyższych  faktach.  Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  wyciąg  z  protokołu  Nr 
XLVI/14 z  dnia 27 marca  2014r.w sprawie wypowiedzi  Pana Jacka Pawlickiego.  Z kolei 
Radny – Adam Radom zakomunikował zebranym ,że w dniu dzisiejszym podpisane zostały 
dwie  decyzje  przez  Naczelnika  Wydziału  Budownictwa  w  Starostwie  Powiatowym 
w  Kluczborku  –  Pana   Krzysztofa  Lewandowskiego,  w  sprawie  umorzenia  dwóch 
postępowań.  Mianowicie,  pierwsza  decyzja  dotyczyła  umorzenia  postępowania  w sprawie 
postępowania  dot.  rozbiórki,  druga  decyzja  dotyczyła  uzyskania  pozwolenia  na  budowę. 
Przedmiotowe  decyzje  zostały  podjęte,  po  dokonaniu  wizji  lokalnej  przez  pracownika 
Starostwa  Powiatowego  w  Kluczborku  w  dniu  02.04.2014r.  W  następstwie  powyższych 
decyzji sprawa została przekazana do zbadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w  tym  zakresie  do   Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego   w  Kluczborku. 
Następnie głos zabrał Radny – Władysław Buła i stwierdził, że może na razie nie upoważniać 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie, skoro niektóre zawiłości prawne  związane 
z tym zagadnieniem wyjaśniają się praktycznie z marszu. Radna – Iwona Sobania stwierdziła, 
że  mimo  wszystko,  powyższe  upoważnienie  winno  mieć  miejsce,  chociażby  z  powodu 
rzekomej  nie  prawidłowej  utylizacji  eternitu.  Poniekąd  wiadomo,  że  podczas  rozbiórki 
eternitu był cały czas obecny na budowie pracownik z Państwowej Inspekcji Pracy. Radny – 
Adam Radom stwierdził, że jego poprzedniczka ma stu procentową rację w tym zakresie.      
Następnie  głos  zabrał  Jacek  Kulisiński  zadał  pytanie,  to  kogo  mianowicie  mielibyśmy 
kontrolować w tym zakresie. Radna - Iwona Sobania stwierdziła, że Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Byczynie z wszystkimi zapytaniami winna zawracać się do Burmistrza Byczyny.



Przed  przegłosowaniem w nw.  sprawie  na  sale  obrad  przybył  Radny  –  Jan  Romańczyk, 
w  związku  z  powyższym  w  dalszej  części  obrad  Rada  obradowała  w  12  –  osobowym 
składzie. 

Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do przegłosowania  stanowiska Wysokiej  Rady 
w  sprawie  upoważnienia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  do 
przeprowadzenia  kontroli  procesu  inwestycyjnego  w  zakresie  strony  formalno-prawnej 
zlecenia przygotowania i prowadzenia inwestycji pn. Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości 
w  Polanowicach.  Stanowisko  Rady  w  sprawie  upoważnienia  Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Miejskiej w Byczynie do przeprowadzenia kontroli procesu inwestycyjnego w zakresie strony 
formalno-prawnej zlecenia przygotowania i prowadzenia inwestycji pn. Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości,   zostało  przez  Radnych  przegłosowane  zwykłą  większością  głosów 
( 11 – głosów „ za”, 1 głos „ wstrzymujący się ”).

Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie głos zabrał Radny –Adam Radom i zakomunikował zebranym, że widzi potrzebę 
dokonania wizji lokalnej realizowanych inwestycji w formie sesji objazdowej. Radna – Iwona 
Sobania stwierdziła,  że takie objazdówki miały już miejsce, chyba że chodzi o inwestycje 
realizowane  w  tym  roku.  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  dom  socjalny 
w Jakubowicach  został  już  zasiedlony.  Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  Pani  Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Byczynie   podpisała  umowy z  mieszkańcami  Jakubowic, 
którzy  mieli  zamieszkać  w wybudowanym  w tym  celu  budynku  w Jakubowicach  (  tzw. 
mieszkania chronione )  ale  nie wie, czy mieszkańcy ci  już przeprowadzili  się do nowego 
domu. Następnie Radny – Leszek Śnieżek zadał pytanie, dlaczego na terenie byczyńskiego 
skate parku nie ma opiekuna. Powodem  przedmiotowego stwierdzenia, że strony Radnego –
Leszka  Śnieżka  są  pojedyncze  przypadki  jazdy  rowerem  po  terenie  skate  parku.  Z  –ca 
Burmistrza  odpowiedziała,  że  pierwszy  raz  słyszy,  jakoby  na  terenie  ww.  skate  parku 
dochodziło  do  takich  ekscesów.  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  ww.  teren  jest 
ubezpieczony. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nie wie,  ale sprawdzi to zagadnienie.  
Z kolei Radny – Jacek Kulisiński zakomunikował zebranym, że osobiście słyszał o rzekomym 
wstrząśnieniu  mózgu  u jednego z dzieci z Byczyny na tym obiekcie. Na koniec Rady –Jacek 
Kulisiński  poprosił  Komisje  Rewizyjną  o  pozostanie  na  sali  po  odbytej  sesji,  celem 
uzgodnienia jednej kwestii. Z kolei Radna –Iwona Sobania zadała pytanie, jaki byłby koszt 
wykonania  fragmentarycznego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów 
z oznaczeniem  RPO. W odpowiedzi Pan Stanisław Biliński odpowiedział, że w granicach 60 
–  70  tyś  zł.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  zaapelowała  do  zebranych,  o  dokładne 
przeanalizowanie  budżetu  gminy,  celem  wyszukania  niezbędnych  środków  na 
fragmentaryczną  zmianę  plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów z oznaczeniem 
RPO.  Na koniec  Radny –  Adam Radom stwierdził,  że  przy  tworzeniu  projektu  uchwały 
w sprawie fragmentarycznej  zmiany planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
z oznaczeniem RPO, nie mamy do dyspozycji mocnej podstawy prawnej.  



Ad. 10  Komunikaty.

Brak 

Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLVII sesji.
Na  tym  protokół  zakończono  i  podpisano.  Integralną  jego  częścią  jest  nagranie 
magnetofonowe ( 1 kaseta ) przechowywane w Biurze Rady,  zgodnie z § 30 Statutu 
Gminy, przez okres jednego roku.

    
                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                             Grzegorz Kapica

 Protokołował: Marek Rychlicki
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