
                                                        
                                                        Protokół Nr  LII/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                         z dnia 01.08.2014
                                                        ( godz. 8 00 – 8 45  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia  LII 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, 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. 

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że nie każdy z Radnych otrzymał porządek 
obrad, w związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. Następnie 
Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  lub  Burmistrz  Byczyny,  chce  wnieść 
zmiany  do  porządku  obrad.  W  następstwie  Burmistrz  Byczyny  poprosił  o  uzupełnienie 
porządku obrad o kolejne trzy projekty uchwał w zakresie planowania przestrzennego tj.
na druku nr 447 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/329/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  27 września  2013r.  dotyczącej  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  fragmentu  obrębów  geodezyjnych  Ciecierzyc,  Miechowa,  Proślice, 
Polanowice  w  gminie  Byczyna,  na  druku  nr  448  w  sprawie  zmiany  uchwały 
Nr XLVIII/403/2014 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014r. o przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 
w obrębach: Gołkowice,  Proślice,  Sarnów, Byczyna,  Roszkowice, Ciecierzyn,  na druku nr 
449  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Byczyny w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej 
w obrębie ulicy Brzozowej. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania 
uzupełnienia  porządku  obrad  o  kolejne  trzy  projekty  uchwał  zgłoszone  przez  Burmistrza 
Byczyny.  Uzupełnienie  porządek  obrad,  o  kolejne  trzy  projekty  uchwał  zostało 
przegłosowane  przez Radnych  jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). Na koniec Przewodniczący 
Rady przystąpił  do przegłosowania nowego porządku obrad.  Nowy porządek obrad został 
przegłosowany przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 
      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad
      4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
               a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
                   2014 2025 ( druk nr 445 ),  
               b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 446 )      



      5. Wolne wnioski i zapytania.
      6. Komunikaty.
      7. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 
      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad
      4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
               a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
                   2014 2025 ( druk nr 445 ),  
               b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr 446 ),
               c) zmiany uchwały Nr XXXIX/329/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 
                     września 2013r. dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
                   przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyc, Miechowa, 
                   Proślice, Polanowice w gminie Byczyna ( 447 ),
               d)  zmiany uchwały Nr XLVIII/403/2014 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 
                   kwietnia 2014r. o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
                    zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: 
                      Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice, Ciecierzyn ( druk nr 448),
                 e)  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
                   miasta Byczyny w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej 
                   w obrębie ulicy Brzozowej ( druk nr 449).
      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 ( 14 głosów „ za” ). 

Ad 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025  (druk  nr  439  ).  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 445 ). 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane 
zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025, 
jak również zmiany w budżecie gminy na 2014r.  Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy 
przeniesienie  środków z wynagrodzeń na inne zadania jest dobrym rozwiązaniem. Skarbnik 
Gminy odpowiedziała, że tak, ponieważ są tam dość znaczne oszczędności. 
                                                                                                                                          



Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  445  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 12 głosów „ za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).

b)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 446 ).  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  446  ),  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 12 głosów „ za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”).

c)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie )  zmiany  uchwały  Nr 
XXXIX/329/13  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  27  września  2013r.  dotyczącej 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  obrębów 
geodezyjnych  Ciecierzyc,  Miechowa,  Proślice,  Polanowice  w  gminie  Byczyna  (  447  ). 
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 zmiany  uchwały  Nr 
XXXIX/329/13  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  27  września  2013r.  dotyczącej 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  obrębów 
geodezyjnych Ciecierzyc, Miechowa,  Proślice, Polanowice w gminie Byczyna ( 447 ), został 
podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „  za ” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr 
XLVIII/403/2014 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014r. o przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 
w obrębach:  Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice, Ciecierzyn ( druk nr 448).
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 zmiany  uchwały  Nr 
XLVIII/403/2014 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014r. o przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 
w obrębach:  Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice, Ciecierzyn ( druk nr 448), 
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „  za ” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyny w części dotyczącej 
przebiegu drogi  gminnej  osiedlowej  w obrębie  ulicy Brzozowej  (  druk nr  449).Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Z kolei 
Pan  Stanisław  Biliński  dopowiedział,  że  podjęcie  przedmiotowego  projektu  uchwały 
usprawni  proces  likwidacji  drogi  przy  ul.  Brzozowej.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Byczyny w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej 
( druk nr 449), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 14 głosów „  za ” ).



             
Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie Radna – Iwona Sobania zadała  pytanie,  na jakim etapie  jest  sprawa realizacji  
Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że na dzień dzisiejszy umorzone zostało postępowanie w zakresie samowoli budowlanej na 
ww. obiekcie. Wykonawca poprawnie wykonał dokumentacje techniczną i na dniach wydane 
będzie prawomocne pozwolenie budowlane na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 
W konsekwencji takich działań,  podpisany został  również aneks dot. przesunięcia  terminu 
realizacji  ww.  przedsięwzięcia  na  dzień  15.12.2014r.  Następnie  Radna  -   Iwona  Sobania 
złożyła  wniosek formalny dot.  zbadania  zasadności  umorzenia  należnych  odsetek  w wys. 
1.600.000,00 zł przez Burmistrza Byczyny. Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że 
nie widzi zasadności badania ww. zagadnienia, skoro Wojewoda Opolski również umorzył 
przedmiotowe odsetki,  widocznie miał ku temu podstawy. Burmistrz Byczyny dopowiedział, 
że  przedmiotowe  umorzenie  nie  dotyczyło  umorzenia  należnych  odsetek,  a  zaniechania 
wydania stosownego pozwolenia na budowę. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest 
w posiadaniu dokumentów , których ze zrozumiałych względów nie może upublicznić, ale 
z treści ww. dokumentów wynika w sposób jednoznaczny , że jedynym rozsądnym wyjściem 
z całej tej sytuacji, było umorzenie należnych odsetek  z równoczesnym podpisaniem aneksu 
w  zakresie  wydłużenia  terminu  realizacji  przedmiotowego  zadania  na  dzień  15.12.2014r. 
Z kolei Radny – Władysław Buła stwierdził, że nie widzi potrzeby przeprowadzania żadnej 
kontroli,  ale jedynie należałoby  się zapoznać z dokumentami tzw. utajnionymi.  Następnie 
Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  jakie  rzędu  były  kary  umowne  na  realizację 
Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, 
że dokumentacja projektowa miała być wykonana do dnia 26.12.2013r., a kara umowna za 
każdy dzień zwłoki w tym przypadku wynosiła 500 zł. Z kolei proces inwestycyjny winien 
być ukończony w dniu 10.03.2014r., a kary umowne  za każdy dzień zwłoki w tym przypadku 
wynosiły ok. 13 tys. zł. Do momentu  podpisania przedmiotowego aneksu w ww. sprawie 
kary umowne były naliczane. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że podpisanie aneksu 
w  sprawie  zmiany  terminu   było  konsekwencją  przedłożonej  zgody  Prezesa  Urzędu 
Zamówień Publicznych w Warszawie w przedmiotowej sprawie  i pozytywnej opinii Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Opolu.  Ponadto,  Starostwo  Powiatowe  w  Kluczborku  potwierdziło 
złożenie  kompletnej  dokumentacji  projektowej,  w  sprawie  budowy  Inkubatora 
Przedsiębiorczości  w  Polanowicach.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  czy 
po podpisania aneksu w sprawie przesunięcia terminu realizacji omawianej inwestycji Pan Jan 
Kozdra będzie mógł w jakiś tam sposób wycofać się  z realizacji przedmiotowego zadania. 
W odpowiedzi Radca Prawny – Pan Zdzisław Pelc stwierdził, że nie, ponieważ podpisanie 
aneksu  spowodowało  anulowanie  starych  naliczeń.  W  przypadku  odstąpienia  do  umowy 
będzie musiał zapłacić karę umowną z tytułu nie wykonania danego przedsięwzięcia. Z kolei 
Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  jak  Komisja  Rewizyjna  zapozna  się  z  wcześniej 
wymienionymi dokumentami, to w sposób jednoznaczny stwierdzi,  ze wykonawca nie ma 
innego wyjścia, po prostu będzie musiał wykonać tą inwestycję,  chociażby że względu na 
poniesione koszty w tym zakresie.  Następnie Radna –Iwona Sobania stwierdziła,  że skoro 



przedmiotowy aneks został już podpisany, to jej wcześniejszy wniosek jest w tym zakresie 
jest  bezprzedmiotowy.  Z  kolei  Radny  –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że  w  momencie 
podpisania  przedmiotowego  aneksu,  to  wcześniejsze  naliczenia  z  tego  tytułu  stały  się 
bezprzedmiotowe.  Następnie  Radna  –Róża  Kaniewska  zadała  pytanie,  dlaczego  Pan  Jan 
Kozdra rozpoczął prace budowlane, nie mając ku temu stosownych pozwoleń. W odpowiedzi 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że przeprowadzony przetarg na realizację ww. obiektu został 
przeprowadzony  na  zasadzie  zaprojektuj  i  wybuduj.  I  tak,  w  myśl  przyjętych  zasad  po 
odbytym przetargu należało Wykonawcy przekazać plac budowy, co też miało miejsce. Po 
przekazaniu placu budowy Wykonawca stwierdził, że obiekty znajdujące na ww. ternie nie 
nadają  się  do  remontu  i  należałoby  je  wyburzyć.  W  ślad  za  wcześniejszym  ustaleniami 
Wykonawca  zlecił  wykonanie  stosownej  ekspertyzy  budowlanej  w  tym  zakresie, 
przedmiotowa  ekspertyza  potwierdziła  przypuszczenia  Wykonawcy  w  tym  zakresie.  Na 
powyższe rozwiązanie przystał również Urząd Marszałkowski w Opolu, ponadto powyższe 
rozwiązanie nie miało  żadnego wpływu na koszt  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Następnie Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że pełną odpowiedzialność w kwestii  wejścia na 
plac  budowy,  bez  stosownych  pozwoleń  ponosi  Wykonawca.  Następnie  Radny  –  Jan 
Romańczyk  stwierdził,  że  nie  bardzo  rozumie  pewnych  rozwiązań  w  tym  zakresie. 
Mianowicie,  przed  przetargiem  jeden  projektant  kwalifikuje  przedmiotowe  budynki  do 
remontu,  natomiast  krótko  po  przetargu  inny  projektant  kwalifikuje  ww.  budynki  do 
rozbiórki.  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  taka  sytuacja  mogła  mieć  miejsce,  ponieważ 
odstęp  czasowy  w  tym  zakresie  wynosił  2  lata.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał 
pytanie,  co mianowicie będzie się mieścić w omawianym inkubatorze. Burmistrz Byczyny 
odpowiedział, że będą dwie nowe hale, przetwórnia owocowo – warzywna z wiatą oraz 28 
pomieszczeń biurowych wraz z  drogami  dojazdowymi.  Z kolei  Radny – Władysław Buła 
zadał  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  sprawa  zarurowania  przydrożnych  rowów  we  wsi 
Kochłowice. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że obecnie ww. zadanie oczekuje na wydanie 
prawomocnego pozwolenia budowlanego. Następnie Radny – Jan Romańczyk po raz kolejny 
przypomniał  o  uprzątnięciu  parkingu  zlokalizowanego  przy  cmentarzu  parafialnym 
w  Byczynie.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  zadał  pytanie,  na  jakim  etapie  jest  sprawa 
przejęcia  –  odzyskania  budynku  po  byłym  ZEC-u  w Byczynie.  Kontynuując  wypowiedz 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym budynku zaległy się najprawdopodobniej króliki 
i coś z tym faktem należałoby zrobić. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że póki co, jest to 
własność  prywatna  i  nie  można  bez  zgody właściciela  wchodzić  na ten teren.  Na koniec 
Radna  –Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  wycofuje  wniosek  formalny  w  sprawie   zbadania 
zasadności umorzenia należnych odsetek  w wys. 1.600.000,00 zł przez Burmistrza Byczyny. 
Kończąc Radna –Iwona Sobania stwierdziła,  że w obecnym stanie rzeczy wcześniejszy jej 
wniosek jest bezpodstawny. 

Ad. 6  Komunikaty.

Brak
    



         
Ad. 7  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  LII  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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