
    
                                                        
                                                        Protokół Nr  XLIX/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                               z dnia 29.05.2014
                                                            ( godz. 14 00 – 15 10  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia XLIX  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,  Skarbnika  Gminy  –  Panią  Wiesławę 
Różewską,  Z-cę Skarbnika – Panią Katarzynę Wilczyńską, Sekretarza Gminy – Pana Macieja 
Tomaszczyka, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelc, Kierownik Referatu Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Pana Stanisława Bilińskiego, przedstawiciela lokalnej 
prasy – Panią Elżbietę  Wodecką,  sołtysów oraz pozostałych przybyłych  gości.  W oparciu 
o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 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 
( 15 głosów „ za ”). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

     1.  Otwarcie sesji.
     2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:
           a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 427 ), 
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 428 ),
            c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 429 ),
            d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej    
                ( druk nr 430 ),
            e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 431 ),
            f) 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 roku 2014. ( druk nr 432 ).



     7. Przedstawienie strategii rozwoju Gminy Byczyna. 
     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
     9. Wolne wnioski i zapytania.
   10. Komunikaty.
   11. 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 ( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej bez 
uprzedniego czytania. Protokół z XLVIII sesji był dostępne 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  XLVIII sesji. Protokoły z XLVIII  sesji został  przyjęty przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „za” ).

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Władysław Buła i zadał pytanie skierowane do Burmistrza 
Byczyny,  czy  chodnik  we  wsi  Kochłowice  będzie  realizowany.  Powyższe  zapytanie 
podyktowane jest rozsiewanymi plotkami przez sołtysa wsi Kochłowice, jakoby ww. chodnik 
nie miałby być w ogóle realizowany. Następne Radny – Władysław Buła zwrócił uwagę, że 
firma  wykonująca  remonty  torowisk  kolejowych  na  terenie  g.Byczyna,  systematycznie 
niszczy drogę i chodnik  we wsi Chodoba. Na koniec Radny – Władysław Buła zadał pytanie,  
dlaczego Starosta Kluczborski i Przewodniczący Rady Powiatu Kluczborskiego wykazują tak 
małe  zaangażowanie  w  kwestii  budowy chodnika  we  wsi  Kochłowice.  Z  kolei  Radny  – 
Leszek Śnieżek zadał pytanie, dlaczego przydrożne rowy przy drogach powiatowych, nie są 
do dnia dzisiejszego  wykoszone. 

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie przyjęcia  zmiany  Statutu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 427 ). 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 przyjęcia  zmiany  Statutu  Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego 
w Opolu ( druk nr 427 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów   „  za ” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2013  –  2025  (druk  nr  428  ).  Przewodniczący  Rady 
poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2013 – 2025, jak również zmiany w budżecie gminy na 2014r.( druk nr 429 ). 



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. Z kolei Radna  –  Iwona  Sobania 
stwierdziła, że w dniu wczorajszym podczas posiedzenia Komisji Oświaty, nie do końca była 
świadoma  pewnych  faktów.  Mianowicie,  nie  posiadała  wiedzy,  na  temat  nie  wykonania 
przyłączy  wodociągowych,  jak  również  nawet  dokumentacji  technicznej  w  zakresie 
uzbrojenia  działek  przy  ul.  Nasalskiej.  Kontynuując  wypowiedź  Radna  –  Iwona  Sobania 
stwierdziła,  że  realizacja  uzbrojenia  działek  przy  ul.  Borkowskiej  w  tym  przypadku  jest 
jednym wielkim nieporozumieniem. Wypadałoby najpierw załatwić problem  ul. Nasalskiej, 
a  dopiero  później  przymierzać  się  do  tematu  ul.  Borkowskiej.  Nabywcy  działek  przy 
ul.Nasalskiej,  jak do tej  pory,  to  i  tak wykazali  się  dużą wyrozumiałością  w powyższym 
temacie , ale w chwili obecnej niektórzy mają wybudowane domy i chcieliby już zamieszkać. 
Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  jak  w  dzisiejszych  czasach  można 
mieszkać  bez bieżącej  wody.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że  uzbrojenie 
działek  przy  ul.Nasalskiej  leży  w  gestii  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z.o.o. 
w  Byczynie,  ponadto  przedmiotowe  zadanie  umieszczone  jest  również  w  planie 
inwestycyjnym  spółki. Ponadto Burmistrz Byczyny dodał, że działki przy ul. Nasalskiej były 
sprzedawane  jako  nie  uzbrojone,  a  powyższy  fakt  miał  przełożenie  na  cenę  zakupu 
przedmiotowych działek. Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że nie przyjmuje do 
wiadomości powyższych faktów, ponieważ gmina posiada 100% udziały w przedmiotowej 
spółce i   Burmistrz  Byczyny ma duży wpływ na działalność ww. podmiotu.  Kontynuując 
wypowiedź   Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  podobne  przypadki  miały  również 
miejsce  w przeszłości.  Dobrym przykładem podobnej  sprawy może  być  przypadek   Z-cy 
Burmistrza, podobnie  jak nabywcy działek przy ul.Nasalskiej wybudowała dom i nie miała 
wody, ale jakoś można było to w miarę szybko załatwić. Nabywcy działek przy ul. Nasalskiej 
podobnie  jak  Z-ca  Burmistrza  deklarują  możliwość  finansowania  przedmiotowej  sieci 
wodociągowej.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  skieruje  zapytanie  do 
Prezesa  ZGK  Sp.z.o.o.,  dlaczego  do  dnia  dzisiejszego  nie  wykonał  przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy Burmistrz Byczyny 
nie ma wpływu na działalność spółki. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że jak 
najbardziej,  ale  jego  działania  ograniczają  się  jedynie  do  powołania  lub  ewentualnego 
odwołania członków zarządu danej spółki. Na koniec głos zabrał Radny – Władysław Buła 
i  stwierdził,  że  we  wsi  Chodoba  miał  podobny  problem,  ale  w  jego  przypadku  spółka 
wywiązała się ze swoich zobowiązań  w 100%, być może działania Radnych z tego terenu, są 
nie do końca właściwe.
  
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  428  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 10 głosów „ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”, 2 głosy „ przeciw ”).

c)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 429 ).  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 zmian 



w budżecie  gminy  na  2014  rok  (  druk  nr  429  ),  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 10 głosów „ za”, 4 głosy „ wstrzymujące się ”, 1 głos „ przeciw ”).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
na wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk nr  430 ).  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  430  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów   „  za ” ).

e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 431 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Burmistrz Byczyny dodał, że powyższa 
kwota  dofinansowania  przeznaczona  będzie  na remont  drogi  gminnej,  która  leży w ciągu 
drogi powiatowej, a nie odwrotnie. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kluczborskiego (druk nr 431 ),  został  podjęty przez Radnych jednogłośnie  (  15 
głosów „  za ” ).

e)  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  roku  2014.  (  druk  nr  432  ).  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  roku  2014.  (  druk  nr  432  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów   „  za ” ).

Ad. 7. Przedstawienie strategii rozwoju Gminy Byczyna.

Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że kompletna strategia przedstawiona będzie na 
wrześniowym posiedzeniu Rady. Powodem przedmiotowego opóźnienia, są zmieniające się 
przepisy w tym zakresie.  

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

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że chodnik we wsi Kochłowice będzie 
w  najbliższym  czasie  realizowany.  W  chwili  obecnej  wykonywane  są  czynności 
poprzedzające przedmiotową inwestycje tj.  podkłady geodezyjne,  jak również zarurowanie 
przydrożnych  rowów.  W  kwestii  niszczenia  drogi  we  wsi  Chudoba,  przez  pojazdy 
wykonujące  remonty  torowisk  kolejowych  na  terenie  g.Byczyna,  Burmistrz  Byczyny 



zakomunikował  zebranym,  że  zawarta  została  umowa  z  wykonawcą,  że  w  przypadku 
zniszczenia  jakiegokolwiek  odcinka  drogi,  wszelkie  prace  remontowe  wykonane  będą  na 
koszt wykonawcy.  Następnie Burmistrz  Byczyny ustosunkował się w kwestii  zbyt  małego 
zaangażowania  się Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kluczborskiego, w sprawie 
budowy chodnika  we wsi Kochłowice.  Mianowicie,  w przedmiotowej  sprawie ponowiona 
będzie prośba dot. nadania ww. zadaniu priorytetu. Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy 
i odpowiedział na zapytanie dot. koszenia przydrożnych rowów przy drogach powiatowych. 
I tak, przedmiotowe zadanie zostało już uruchomione, o czym poświadczyć mogą sołtysi wsi 
Janówka,  Ciecierzyn,  Miechowa  i  Kostowa.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz  Gminy 
zapewnił,  że  wszystkie  rowy  przy  drogach  powiatowych,  będą  w  przyszłym  tygodniu 
wykoszone. Następnie Sekretarz Gminy powrócił do zapytania Radnego – Adama Radoma, 
w  sprawie  zatwierdzenia  symboliki  gminy  przez  Komisję  Heraldyczną.  Mianowicie, 
przedłożone  projekty  symboliki  g.Byczyna  nie  zostały  zaakceptowane  pozytywnie,  przez 
Komisję  Heraldyczną.  W chwili  obecnej  oczekujemy na  pisemną  opinię  w ww.  sprawie. 
W  momencie  otrzymania  pisemnej  opinii,  będziemy  mogli  ustosunkować  się  do 
przedstawionych  niedociągnięć.  Z  kolei  Radny –Adam Radom stwierdził,  że  przedłożone 
symbole  gminy  do  zatwierdzenia  Komisji  Heraldycznej  wykonywał  zawodowy heraldyk, 
w czym problem, tego nie rozumiem.  Następnie Radny – Jan Romańczyk zadał pytanie, czy 
będą  organizowane  spotkania  z  zainteresowanymi  mieszkańcami  w  sprawie  ewentualnej 
lokalizacji  elektrowni  wiatrowych.   Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Jan  Romańczyk 
zakomunikował  zebranym,  że  wg.  wypowiedzi  jednego  z  urzędników,  przedmiotowe 
konsultacje nie są wymagane. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i przyznał, że jest to 
prawda, co stwierdził jeden z urzędników, ale mimo wszystko przedmiotowe spotkania będą 
miały miejsce. Oczywiście organizatorem ww. spotkania jest przede wszystkim sołtys danej 
wsi. Następnie głos zabrał sołtys wsi Kochłowice – Pan Arkadiusz Ostrowski i zadał pytanie, 
czy  Radny  może  opisać  fakturę  danego  sołectwa  bez  podpisu  sołtysa.  W  odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że taka sytuacja może mieć miejsce, pod warunkiem opisania 
danej faktury przez pozostałych członków rady sołeckiej. Kontynuując wypowiedź Burmistrz 
Byczyny zadał pytanie, dlaczego taki fakt miał miejsce. Następnie Burmistrz Byczyny sam 
odpowiedział na wcześniej zadane pytanie, bo Pan sołtys często wyjeżdża i jest nieobecny 
i  co w takiej  sytuacji  ma  uczynić  rada  sołecka.  Kończąc  wypowiedź  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  mimo  wszystko  rachunki  należy  płacić  w  terminie.  Z  kolei  sołtys  wsi 
Kochłowice – Pan Arkadiusz Ostrowski stwierdził, że jego częste wyjazdy to nie problem, 
ponieważ  co  tydzień  jest  w  domu.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Władysław  Buła 
i  stwierdził,  że  z  tymi  przyjazdami  Pana sołtysa  bywa różnie,  a  sołtys  potrzebny jest  na 
okrągło,  celem  prawidłowego  funkcjonowania  sołectwa.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, ze skoro częsta nieobecność sołtysa jest tak bardzo  uciążliwa, to może należałoby 
zorganizować  zebranie  i  wybrać  nowego sołtysa.  Następnie  głos  zabrała  Z-ca  Burmistrza 
i zakomunikowała zebranym, że  w ubiegłym  tygodniu odbył się przegląd techniczny placu 
zabaw we wsi Kochłowice. Wg. firmy która zajmuje się tego typu pracami, ww. plac zabaw 
nie nadaje się do dalszej naprawy, a co się z tym wiąże, do dalszej  eksploatacji. Ponadto Z-ca 
Burmistrza  stwierdziła,  że  na  całym  obiekcie  sportowym  był  bałagan,  co  na  pewno  nie 
świadczy dobrze o gospodarzu, czyli o sołtysie. Następnie głos zabrał sołtys wsi Janówka – 
Pani Antoni Olek i zadał pytanie, czy wcześniejsza obietnica Burmistrza Byczyny w sprawie 
budowy hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie będzie spełniona. 



Kontynuując wypowiedź  Pan Antoni Olek zakomunikował zebranym, że środki na budowę 
ww. obiektu miałyby pochodzić z oszczędności powstałych w wyniku przekształcenia PSP 
w Kostowie w szkołę stowarzyszeniową. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził,  że 
powyższy  fakt  miał  miejsce  i  w  najbliższym  czasie  przedmiotowa  inwestycja  zostanie 
uwzględniona  WPF-ie,  co  w  konsekwencji  skutkować  będzie  jej  realizację.  Następnie 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że od ww. inwestycji nie ma odwrotu, ponieważ był to jeden 
z główniejszych warunków mieszkańców okolicznych wiosek, w momencie wyrażania zgody 
na  zmianę formy organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie. Następnie głos 
zabrał Pan Zdzisław Comporek i zakomunikował zebranym ,że na terenie g.Byczyna brakuje 
witaczy tj. plansz – tablic witających przyjezdnych na naszym terenie, w przeciwieństwie do 
gmin  sąsiednich.  Kontynuując  wypowiedź   Pan  Zdzisław  Comporek  dodał,  że  brakuje 
również plansz, broszur  w zakresie informacji turystycznej np. co warto by było zwiedzić. 
Następnie Pan Zdzisław Comporek stwierdził,  że przy istniejących obiektach zabytkowych 
brakuje  tablic  informacyjnych   dot.  opisu  danego  obiektu.  Kontynuując  wypowiedź  Pan 
Zdzisław  Comporek  zakomunikował  zebranym,  że  podstawowe  elementy  chluby  naszej 
gminy, są za mało rozpowszechnione w postaci punktu widokowego na wieży i izby tradycji. 
Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest  nieczynny urząd w weekendy, może warto by 
było  zastanowić  się  nad  powyższym  utrudnieniem.  Następnie  Pan  Zdzisław  Comporek 
zaproponował,  aby  w  weekendy  wprowadzić  dyżury  w  tut.  urzędzie,  chociażby  w  celu 
załatwienia pilnych spraw dla lokalnej społeczności  np. pobranie aktu zgonu. Na koniec Pan 
Zdzisław Comporek zadał pytanie, w jaki sposób  Spółdzielnia Socjalna „Gród „ aplikuje tak 
wielką  ilość  projektów  z  Lokalnej  Grupy  Działania,  a  gminie  nic  w  tym  zakresie  nie 
wychodzi ( na 12 projektów złożonych w Lokalnej Grupie Działania z woj. opolskiego, 10 
pochodziło z ww. spółdzielni). Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował, zebranym że 
sprawa witaczy jest  już  w trakcie  realizacji,  w dniu  wczorajszym pierwszy witacz  został 
zamontowany  od  strony  Polanowic.  Odnośnie  zamontowania  brązowych  tablic 
informacyjnych  danego  terenu  Burmistrz  Byczyny  nie  miał  dobrych  wieści,  ponieważ 
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Opolu sukcesywnie odmawia zamontowania ww. 
tablic. Następnie Burmistrz Byczyny dodał, że w tym przypadku nie wiele może zdziałać,  
ponieważ  w tym  punkcie  dyrekcja  jest  nie  ugięta,  a  wręcz  twierdzi,  że  to  gmina  winna 
opracować  projekt,  a  następnie  na  swój  koszt  wykonać  i  zamontować,  oczywiście   po 
wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu. Odnośnie składanych projektów do LGD Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że  Pan Andrzej  Kościuk – Prezes  Spółdzielni  Socjalnej  „  Gród”  za 
bardzo się w tej ilości zagalopował. Powodem takiego stwierdzenia, jest fakt zrealizowania, 
co  najmniej  3  projektów  przez  tut.  urząd  firmowanych  przez  LGD.  W  kwestii  pracy 
urzędników w wolne soboty Burmistrz Byczyny zakomunikował zabranym, że przedmiotowe 
rozwiązanie nie jest  możliwe w realizacji,  chociażby ze względu na obowiązujący kodeks 
pracy. Przedmiotowy kodeks przewiduje 40 godzinny wymiar czasu pracy w ciągu tygodnia, 
być  może  wyjściem  z  powyższego  zagadnienia  byłoby  przyjęcie  pracownika  w  okresie 
wakacyjny.  Ponadto  przyjęcie  takiego  pracownika  wiązałoby  się  z  przyjęciem  pewnej 
odpowiedzialności  materialnej,  ponieważ  byczyńska  izba  tradycji  posiada  dosyć  pokaźne 
zbiory. Odnośnie organizacji pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego, to powyższa kwestia jest 
rozwiązana, w postaci dyżuru telefonicznego, kierownika lub zastępcy USC. Następnie Pan 
Zdzisław Comporek stwierdził,  że bardziej chodzi o łączenie niektórych świąt i wtedy nie 
wiadomo, czy dany urząd jest czynny lub nie. Kończąc Pan Zdzisław Comporek stwierdził, że 



był świadkiem jednego zdarzenia, jak pracownicy banku przywieźli gotówkę do bankomatu 
i  byli  bardzo zdziwieni,  że   tut.  urząd jest  nieczynny.  W odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził, że takie instytucje jak banki winne znać się na podstawowej obsłudze komputera, 
ponieważ każda zmiana czasu pracy zamieszczana jest na stronie internetowej  tut.  urzędu. 
Następnie głos zabrała Pani Kazimiera Liebert i po raz kolejny zaapelowała o uruchomienie 
chociażby jednej publicznej toalety na terenie miasta, ponieważ przybywający turyści mają 
poważne  problemy  z  załatwieniem  podstawowych  potrzeb  fizjologicznych.  W  kwestii 
uruchomienia  punktu  widokowego  na  wieży  i  izby  tradycji  Pani  Kazimiera  Liebert 
stwierdziła, że wystarczyłoby  tylko jednemu pracownikowi zmienić grafik w ciągu tygodnia 
i sprawa byłaby załatwiona.  Następnie Pani Kazimiera Liebert  przypomniała wcześniejszy 
wniosek  dot.  pilnego  remontu  ogrodzenia  starego  cmentarza.  W  odpowiedzi  Burmistrz 
Byczyny stwierdził,  że w kwestii zmiany grafika pracy pracownika, to sprawa nie jest tak 
prosta, jak by się wydawało. Mianowicie kodeks pracy jest taki, a nie inny, ponadto względy 
bezpieczeństwa nakazywałyby obecność co najmniej dwóch pracowników. Odnośnie remontu 
ogrodzenia starego cmentarza Burmistrz Byczyny stwierdził, że w końcu udało się uzyskać 
zgodę  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Opolu  na  wykonanie  ww.  prac 
i najbliższym czasie przedmiotowy remont zostanie wykonany. Na koniec Burmistrz Byczyny 
odpowiedział  na zapytanie  dot.  dostępności do publicznej  toalety.  I  tak,  w chwili  obecnej 
dostępna  jest  toaleta  na  placu  targowym,  a  po  zakończeniu  inwestycji  dot.  byczyńskiego 
rynku, będzie większa oferta w tym zakresie. Z kolei Przewodniczący Rady  zadał pytanie, co 
słychać  w  kwestii  potencjalnego  stacjonowania  karetki  pogotowia  na  terenie  Byczyny. 
W odpowiedzi  Sekretarz Gminy stwierdził,  że  na dzień  dzisiejszy,  nie  zwiększono liczby 
oddziałów ratunkowych na terenie powiatu i w związku z powyższym ww. karetka nie będzie 
stacjonować  na  naszym  terenie.  Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że  teren 
Opolszczyzny ma tendencje spadkowe w zakresie liczby ludności, a liczbę karetek przelicza 
się z kolei na liczbę ludności i w najbliższym czasie nie zanosi się na poprawę sytuacji w tym  
zakresie.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  opowiedział  zebranym,  jakie  miał  przykre 
doświadczenia w zakresie zapewnienia podstawowej opieki medycznej, w zeszłym tygodniu 
miał  okazję  sprawdzić  efektywność funkcjonowania   pogotowia ratunkowego na naszym 
terenie.  I  tak,  w zeszłym tygodniu  Przewodniczący Rady zadzwonił  na telefon alarmowy 
celem  wezwania  karetki  pogotowia  i  zakomunikował  osobie  przyjmującej  zgłoszenie,  że 
pacjentka  miała  wstrząs  septyczny  i  ciśnienie  230/  170.  W odpowiedzi  Pani  dyspozytor 
odpowiedziała, że nie ma wolnej karetki pogotowia  i zaproponowała przywiezienie pacjentki 
we  własnym  zakresie.  Po  przewiezieniu  pacjentki  i  przebadaniu,  lekarz  wypisał  receptę 
i  poprosił  o  wykupienie  leków,  ponieważ takowych  leków nie  miał  na stanie.  Na koniec 
Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy  tak  powinna  funkcjonować  służba  zdrowia, 
w świetle obowiązującego prawa. Następnie głos zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, 
że  tak  się  dzieje,  ponieważ  firma  „Falck”  zmonopolizowała  rynek  w  zakresie  wynajmu 
karetek pogotowia.   

Ad.9.  Wolne wnioski i zapytania.

Brak 

Ad. 10  Komunikaty.



Burmistrz Byczyny poprosił sołtysów o pozostanie na sali po odbytej sesji, celem omówienia 
jednej pilnej sprawy. 
,
Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XLIX 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

                                                                                             Grzegorz Kapica

 Protokołował: Marek Rychlicki
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