
PROTOKÓŁ Nr  18/12
            z  wspólnego  posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa,

           Komisji Rewizyjnej,  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
                                       Rady Miejskiej w Byczynie 

                     odbytego w dniu 20.02.2012 roku
                   ( w godz. 1400  –   1520  ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie trzech Komisji, zgodnie z listami obecności 
stanowiącymi załącznik do niniejszego protokołu oraz Z-ca Burmistrza, Z-ca Skarbnika oraz 
Sekretarz Gminy.                 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia  wspólnego posiedzenia  trzech komisji  dokonał  Przewodniczący Komisji  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa zwany w dalszej części  Prowadzącym obrady, witając 
przybyłych  Radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  po  czym  w  oparciu  o  listy  obecności 
stwierdził, że Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa - liczy 5 osobowy skład, 
Komisja Rewizyjna - liczy 5 osobowy skład,  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 
liczy  5  osobowy  skład.  W  związku  z  powyższym  wspólne  posiedzenie  3  komisji  może 
podejmować prawomocne opinie i ustalenia.

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad

Na  wstępie  Radny  –  Adam  Radom  zadał  pytanie,  dlaczego  po  raz  kolejny  odbywa  się 
wspólne posiedzenie 3 komisji. Radna Iwona Sobania odpowiedziała, że powodem takiego 
rozwiązania, jest ten sam program obrad. Następnie Radny – Roma Biliński stwierdził,  że 
powinna  odwrócona  kolejność  druków nr  158  i  159.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że 
kolejność jest poprawna i wcześniej konsultowana była z Radcą Prawnym. Następnie Pani 
Burmistrz  zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad  o  dodatkowy projekt  uchwały  na 
druku nr  160.  Przedmiotowy druk winien  być  rozpatrywany przed  projektami  uchwał  na 
drukach o nr 154 i 155. Kontynuując wypowiedz Pani Burmistrz zaproponowała wycofanie 
dwóch projektów uchwał  na drukach o nr 158 i  159.  Przedmiotowe projekty uchwał dot. 
zamiaru przekształcenia  Publicznego Przedszkola w Byczynie  i  zamiaru likwidacji  Szkoły 
Podstawowej w Roszkowicach. Wycofanie powyższych projektów uchwal podyktowane jest 
złożonym oświadczeniem Pani  Anny Nogi  –  Dyrektora  PSP w Roszkowicach  w sprawie 
chęci  nauczania  języka  mniejszości  tj.  niemieckiego  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej 
w Roszkowicach. Z kolei Radny - Adam Radom zadał pytanie, a jak wyglądać będzie sprawa 
przedszkola w Jakubowicach w świetle przedstawionych projektów uchwał . Pani Burmistrz 
odpowiedziała,  że  przedmiotowe  przekształcenie,  nie  rodzi  żadnych  skutków  prawnych, 
w zakresie statutu danej jednostki. Z kolei Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że bardzo 
zbulwersowana zamiarem zlikwidowania PSP w Roszkowicach. Następnie Radna – Iwona 
Sobania  poprosiła  Panią  Burmistrz  o  odczytanie  pisma  od  Pani  Dyrektor  PSP 
w  Roszkowicach,  w  sprawie  nauczania  języka  niemieckiego.  Następnie  Pani  Burmistrz 
odczytała w/w pismo, z treści omawianego pisma wynikało, że 66 osób  podpisało deklarację 
nauki języka mniejszości tj. języka niemieckiego. Kontynuując wypowiedz Pani Burmistrz 
stwierdziła,  że  w takim przypadku zwiększona będzie  subwencja  oświatowa do 150% na 
jednego ucznia  i  w takim przypadku  subwencja  oświatowa  dla  PSP Roszkowice  była  by 
większa o kwotę 464 tys.zł.  Z kolei  Radna –Iwona Soabania zadała pytanie,  czy złożenie 
takiej  deklaracji,  jest  równoznaczne  z  przynależnością  do  mniejszości  niemieckiej. 
W odpowiedzi Pani Burmistrz  stwierdziła, że w przypadku wpływu takich deklaracji, nie ma 
możliwości  prawnych  odmowy  nauki  języka  danej  mniejszości.  Z  kolei  Radna  –  Iwona 
Sobania stwierdziła, że nie można się sprzedawać za wszelką cenę. Na koniec tej dyskusji 
Radny – Zdzisław Biliński poprosił o odczytanie treści złożonych deklaracji. W odpowiedzi 



Pani  Burmistrz  odczytał 
treść  złożonych  deklaracji.  Prowadzący  obrady przedstawił  zebranym  porządek  obrad 
i zapytał o propozycję  zmian.  Następnie Prowadzący obrady przystąpił do przegłosowania 
zmiany porządku obrad w postaci uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały 
na  druku  nr  160  w  sprawie  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  dla  Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
Zmiana porządku obrad w postaci uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały 
na  druku  nr  160  w  sprawie  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  dla  Komendy 
Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kluczborku  została  przyjęta  jednogłośnie 
( 5 głosów „ za ” ) przez Komisję Polityki Gospodarczej Budżetu i Rolnictwa, przez Komisję 
Rewizyjną  jednogłośnie  (  5  głosów  „  za  ”),  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i 
Zdrowia jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ).

Następnie  Prowadzący  obrady  przystąpił  do  przegłosowania  zmiany  porządku  obrad, 
w  postaci  wycofania  dwóch  projektów  uchwał  na  drukach  nr  158  i  159  tj.  zamiaru 
przekształcenia Publicznego Przedszkola w Byczynie  ( druk nr 158 ) i  zamiaru likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ).
Zmiana porządku obrad w postaci  wycofania dwóch projektów uchwał na drukach nr 158 
i  159  tj.  zamiaru  przekształcenia  Publicznego  Przedszkola  w  Byczynie  (  druk  nr  158  ) 
i  zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ) nie 
została przegłosowana zwykłą większością głosów ( 1 głos „ za ”, 4 głosy „ wstrzymujące się 
”przez  Komisję  Polityki  Gospodarczej  Budżetu  i  Rolnictwa,  przez  Komisję  Rewizyjną 
( 4 głosy „ przeciw ”, 1 głos ‘ wstrzymujący się ”), przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia jednogłośnie ( 4 głosy „ przeciw ” , 1 głos „ wstrzymujący się ”).

Na  koniec  Prowadzący  obrady  przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad 
z wcześniej  przegłosowanymi zmianami.  Nowy porządek obrad został  zwykłą większością 
głosów przyjęty ( 4 głosy „ za ”, 1 głos  )  przez Komisję Polityki  Gospodarczej Budżetu 
i Rolnictwa, przez Komisję Rewizyjną ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”), przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

              a) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Nowe szanse
               - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój 
               wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
               edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
               w systemie oświaty: Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
               z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
               edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( druk nr 153 ), 
           b) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 154 ),
           c) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 155 ),
           d) planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. ( druk nr 156 ),
           e) planu pracy Komisji Rady na 2012r. ( druk nr 157 ),
           f) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Byczynie ( druk nr 158 ),
           g) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ).
        4.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.



        5.   Zakończenie posiedzenia

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

              a) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Nowe szanse
               - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój 
                wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
                edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
                w systemie oświaty: Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
                z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
                usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( druk   
                 nr 153 ), 
           b) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
               Pożarnej w Kluczborku ( druk nr 160 ),
            c ) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 154 ),
           d) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 155 ),
           e) planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. ( druk nr 156 ),
           f) planu pracy Komisji Rady na 2012r. ( druk nr 157 ),
           g) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Byczynie ( druk nr 158 ),
           h) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach ( druk nr 159 ).
        4.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
        5.   Zakończenie posiedzenia

Ad.3   Opiniowanie projektów  uchwał w sprawie:

W dalszym ciągu obrad przystąpiono do opiniowania projektów uchwał sprawdzonych pod 
względem  formalno  –  prawnym  przez  radcę  prawnego  urzędu  oraz  zawierających 
szczegółowe uzasadnienie:
                                                                                                                                   
a)  Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Byczyna  do  realizacji  projektu  pod 
nazwą : Nowe szanse- edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX 
Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty: 
Podziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym 
dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.  (  druk  nr 153 ),  został  jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : 
Nowe szanse- edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty: 
Podziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym 
dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  w  ramach 



Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( druk  nr 153 ), został jednogłośnie  pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : 
Nowe szanse- edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna : Priorytet ; IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty: 
Podziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym 
dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.  (  druk  nr 153 ),  został  jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

b)  Projekt uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ( druk nr 160 ),  został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków finansowych  dla  Komendy  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ( druk nr 160 ), został zwykłą większością głosów 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków finansowych  dla  Komendy  Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ( druk nr 160 ),  został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.
 
c)  Na  wstępie  przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Radna  –  Urszula 
Bilińska zadała pytanie, co to za badania archeologiczne będą przeprowadzane przy bramach 
wjazdowych  do  Byczyny.  Kierownik  Referatu  Promocji  –  Pan  Przemysław  Mączka 
odpowiedział,  że  przedmiotowe  badania  niezbędne  są  do  opracowania  dok.  dot.  remontu 
murów obronnych.  Z kolei  Przewodniczący Rady zadał pytanie,  jakie podmioty powstaną 
w  nowo  planowanym  inkubatorze  przedsiębiorczości  w  Polanowicach.  Pani  Burmistrz 
odpowiedziała,  że  tak  w  sumie,  to  nie  wiadomo,  ale  na  pewno  będzie  tam prowadzona 
działalność gospodarcza przez kilka podmiotów gospodarczych. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata 2012-2025 ( druk nr 154 ), nie został zwykłą większością głosów  ( 2 głosy  „za ” , 
2  głosy „  przeciw”,  1  głos  „  wstrzymujący  się  „)  zaopiniowany przez  Komisję  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata 2012-2025 ( druk nr 154 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 głosy „ za ”, 
2 głosy „ wstrzymujące się ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2012-2025  (  druk  nr  154  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.



d) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 155 ),  nie 
został  zwykłą  większością  głosów   (  2  głosy   „za  ”  ,  2  głosy  „  przeciw”,  1  głos 
„ wstrzymujący się „) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 155 ),  został 
zwykłą większością  głosów pozytywnie  (  3 głosy „  za ”,  2 głosy „  wstrzymujące się ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 155 ), został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa. 

e) Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. ( druk nr 156 ),został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały w sprawie  planu pracy Rady Miejskiej  na  2012r.  (  druk nr  156 ),został 
jednogłośnie  pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały w sprawie  planu pracy Rady Miejskiej  na  2012r.  (  druk nr  156 ),został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

f) Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady na 2012r. ( druk nr 157 ), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w sprawie  planu pracy  Komisji  Rady na  2012r.  (  druk nr  157 ),  został 
jednogłośnie  pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie  planu pracy Komisji  Rady na 2012r.  (  druk nr 157 ),  został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

g)   Na  wstępie  przed  zaopiniowaniem  omawianego  projektu  uchwały  Sekretarz  Gminy 
ponowił propozycje wycofania przedmiotowego projektu uchwały. Z kolei Przewodniczący 
Rady stwierdził, że akurat Radni chcą głosować ten projekt uchwały.  
  
Projekt  uchwały w sprawie zamiaru  przekształcenia  Publicznego Przedszkola  w Byczynie 
( druk nr 158 ), nie został zwykłą większością głosów  ( 5 głosów  „ przeciw ” ) zaopiniowany 
przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały w sprawie zamiaru  przekształcenia  Publicznego Przedszkola  w Byczynie 
(  druk  nr  158  ),   nie  został  zwykłą  większością  głosów   (  5  głosów   „  przeciw  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.



Projekt  uchwały w sprawie zamiaru  przekształcenia  Publicznego Przedszkola  w Byczynie 
(  druk  nr  158  )  ,  nie  został  zwykłą  większością  głosów   (  5  głosów   „  przeciw  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

h)  Na  wstępie  Radny  –  Sławomir  Nędza  zadał  pytanie,  czy  w  Roszkowicach  będzie 
mniejszość  niemiecka.  Pani  Burmistrz  odpowiedziała,  że  zostanie  wszczęte  postępowanie 
w  tej  sprawie.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  jest  bardzo  zaskoczona 
przebiegiem tej sprawy. Kontynuując wypowiedz Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy 
nauka języka niemieckiego jest równoznaczna z przynależnością do mniejszości niemieckiej. 
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.  Pani Dyrektor PSP 
w  Roszkowicach  oświadczyła,  że  nie  nakłaniała  rodziców  do  składania  omawianych 
deklaracji.  Kontynuując  wypowiedz  Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  w przypadku  złożenia 
przedmiotowych  deklaracji,  dyrektor  danej  placówki  oświatowej  zobowiązany  jest  do 
uruchomienia nauczania języka danej mniejszości. Z kolei Radny – Adam Radom stwierdził, 
że  sprawy etniczne  są  bardzo wrażliwe i  nie  podlegają  kontroli.  Kontynuując wypowiedz 
Radny  –  Adam  stwierdził,  że  jego  zadaniem  złożenie  deklaracji  nie  jest  jednoznaczne 
z daną przynależnością etniczną. Radna – Urszula Bilińska zadała pytanie, co  jest zawarte 
w  treści  deklaracji  złożonej  przez  danego  rodzica  we  wsi  Roszkowice.  Pani  Burmistrz 
odpowiedziała, że za bardzo to nie wie, ponieważ jest to bardzo świeża sprawa. Na koniec 
Radny – Zdzisław Biliński  stwierdził,  że  w momencie  złożenia  przedmiotowej  deklaracji, 
należy uruchomić naukę danego języka mniejszości.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
w  Roszkowicach  (  druk  nr  159  ),  nie  został  zwykłą  większością  głosów   (  5  głosów 
„ przeciw ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
w  Roszkowicach  (  druk  nr  159  ),   nie  został  zwykłą  większością  głosów   (  5  głosów 
„ przeciw ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
w  Roszkowicach  (  druk  nr  159  ),  nie  został  zwykłą  większością  głosów   (  5  głosów 
„ przeciw ” ) zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

Ad. 4. Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Prowadzący obrady zwrócił uwagę zebranym na pismo – petycje od mieszkańców 
ul. Kościelnej, Okrężnej i Szpitalnej. Przedmiotowe pismo dot. rzekomej zabudowy placu od 
strony  ul.Okrężnej.  Kontynuując  wypowiedz  Prowadzący  obrady  stwierdził,  że  w  całej 
rozciągłości zgadza się z zawartymi tam postulatami. Z kolei Sekretarz Gminy stwierdził, że 
plany  zabudowy  omawianego  terenu  zostały  wykonane  kilka  lat  temu,   przez  zmarłego 
architekta   Pan Zdzisława Fiuka.  Kontynuując wypowiedz Sekretarz Gminy stwierdził,  że 
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna wszystkie klomby i tereny 
zielone  przewidziane  są  do  zabudowy,  skąd  to  całe  zamieszanie.  Natomiast  Prowadzący 
obrady stwierdził, że plany zagospodarowania przestrzennego to jedno, a realizacja to drugie. 
Radny  –  Adam  Radom  zadał  pytanie,  z  czego  wynika  przedmiotowa  petycja.  Radny  – 
Zdzisław Biliński odpowiedział, że powyższa petycja podyktowana jest wolą uzyskania jak 



największej  ilości  terenów  zielonych.  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  co  będzie 
lepszym rozwiązaniem, zmienić plan, czy wstrzymać sprzedaż danego terenu. Z kolei Radny 
– Zdzisław Biliński zadał kolejne pytanie, jaka jest koncepcja zagospodarowania omawianego 
terenu.  Sekretarz   Gminy  odpowiedział,  że  taka,  o  jakiej  mówi  plan  zagospodarowania 
przestrzennego.  Na koniec Radny – Adam Radom poprosił,  aby Pan Stanisław Biliński – 
Kierownik  Referatu  Budownictwa był  obecny na  posiedzeniu  Rady,  być  może  on  będzie 
potrafił wyjaśni całe te zamieszanie związane z tym terenem. 

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia.

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad,  Prowadzący  obrady podziękował  zebranym  za  udział 
w  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Polityki  Gospodarczej,  Budżetu  i  Rolnictwa,  Komisji 
Rewizyjnej,  Komisji Oświaty,  Kultury,  Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie, po 
czym zamknął posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji                  Przewodniczący Komisji           Przewodniczący Komisji

        Iwona Sobania                                   Jacek Kulisiński                         Jan Romańczyk

Protokołował:
Marek Rychlicki
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;
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