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Protokół Nr XXVIII/16 

z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 26.07.2016r. 

( godz. 12 00 – 13 25  ). 

 

Ad.1.  Otwarcie sesji 

 

Otwarcia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał Przewodniczący 

Rady – Adam Radom. Następnie Przewodniczący Rady przywitał Burmistrza Byczyny – 

Pana Roberta Świerczka, Z- cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę  Zawadzką, 

Skarbnika Gminy – Panią Katarzynę Wilczyńską, Sekretarza Byczyny – Pana Macieja 

Tomaszczyka, Radcę Prawnego - Pana Pawła Płazę, Panią Magdalenę Wcisło – autora 

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, Panią Wiolettę Kardas – Radną Rady Powiatu, 

Panią Halinę Piasta – Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców oraz pozostałych 

przybyłych na sesję. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranych, że 

dzisiejsza sesja zwołana została na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2016r., poz.446.) tj. na wniosek Burmistrza Byczyny.  

 

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji. 

 

W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 

Radnych, więc obrady są prawomocne. Przewodniczący Rady wskazał 

Wiceprzewodniczącego Rady Radnego – Jerzego Plutę na sekretarza sesji. 

  

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych otrzymał porządek 

obrad. Nikt nie zaproponował zmian. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 

przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty przez Radnych 

jednogłośnie (12 głosów „ za ” ). 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

      1.  Otwarcie sesji. 

      2.  Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie sekretarza sesji. 

      3.  Przyjęcie porządku obrad. 

      4.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

             a) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Byczyna (druk n 202)  

    b) zaciągnięcia kredytu (druk nr 203) 

             c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 204 ), 

             d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata   

                    2016 – 2034 ( druk nr 205) 

    e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości  

                 gruntowych. (druk nr 206) 

    f) zmiany uchwały Nr LIV/466/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września  

                2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

                zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice   

                i Paruszowice (druk nr 207)  

      5.  Komunikaty. 

      6.  Zakończenie sesji. 

 

Ad.4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Byczyna (druk n 202) 
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Na wstępie głos zabrała Pani Magdalena Wcisło – autor Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Byczyna. I tak, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest kolejnym 

dokumentem strategicznym, ale jest tylko i wyłącznie dokumentem roboczym,  który ma 

za zadanie zmniejszyć energochłonność wszystkich obiektów na terenie gminy                    

i doprowadzić do tego, żeby gmina była bardziej przyjazna środowisku i emitowała 

znacznie mniejszą ilość CO2 do atmosfery, co wynika z przyjętych przez Polskę przepisów 

- konwencji i podpisanego protokołu z Kioto. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 

został opracowany dla całego obszaru gminy Byczyna, czyli zostało ujęte całe miasto               

i wszystkie sołectwa. PGN zakłada działania w dwóch obszarach. Pierwsza część 

harmonogramu dotyczy działań własnych gminy, bądź spółek gminnych, na które gmina 

ma bezpośredni wpływ w postaci partycypowania finansowego. Druga część dotyczy 

działań pozostałych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Tam znalazły się 

min. termomodernizacje budynków mieszkalnych, wymiany źródeł ciepła - taki zapis 

pozwoli o ubieganie się o środki zewnętrzne. W PGN przedstawiono również zasady  

współuczestnictwa wszystkich interesariuszy w realizacji tego planu. Ujęto w nim  

obszary na jaki bezpośredni wpływ ma lokalna władza, czyli budynki użyteczności 

publicznej, oświetlenie uliczne i transport, oraz te, na które wpływu nie ma, aczkolwiek 

może swoimi działaniami przyczynić się do zachęty realizacji pewnych zadań dla 

mieszkańców i przedsiębiorców. Zapewniono także spójność z pozostałymi dokumentami 

od szczebla regionalnego po szczebel międzynarodowy, żeby było widomo, jakie wymogi 

zostały na nas nałożone. Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji zasobów 

energetycznych na terenie gminy, zostały zidentyfikowane problemy, które pojawiają             

w gminie. Głównym źródłem zanieczyszczeń i generowanym dwutlenkiem węgla do 

atmosfery jest infrastruktura mieszkaniowa, komunalna oraz transport. Są to trzy 

obszary, na które gmina ma możliwość oddziaływania. Z przeprowadzonej ankietyzacji 

wynika , że jest na terenie gminy jest bardzo mały udział odnawialnych źródeł energii, 

zarówno w budynkach komunalnych, jak i w budynkach mieszkalnych. Spora część 

mieszkańców w ankietach zadeklarowała wymianę okien, oraz wymianę kotłów co. Gdyby 

udało się to zrealizować przynajmniej w 20%, to przyniosłoby to bardzo dużo korzyści             

w okresie 2016 – 2020. Na podstawie wszystkich problemów został założony cel, że 

gmina Byczyna zamierza rozwijać się w oparciu o niskoemisyjną gospodarkę, oraz 

poprawiać jakość powietrza na terenie gminy. Planowany jest wzrost efektywności 

energetycznej, redukcji  emisji CO2 oraz wzrost udziału źródeł odnawialnych. Wśród 

zadań przeznaczonych do realizacji opisanych w harmonogramie znalazły się między 

innymi: termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, poprzez montaż instalacji 

OZE, fotowoltaniki, pomp ciepła. Następnie planowane są prace w budynkach jednostek 

organizacyjnych gminy, oraz prace polegające na modernizacji i przebudowie  dróg                

i ścieżek rowerowych. Taka modernizacja zachęci mieszkańców do poruszania się innym 

alternatywnym transportem, niż transport samochodowy. W gminie Byczyna transport 

samochodowy jest znaczny, z przeprowadzonych ankiet wynika, że w każdym 

gospodarstwie domowym, jest co najmniej jeden samochód, a w niektórych domach 

samochodów jest więcej. Do tego dochodzą maszyny rolnicze, samochody ciężarowe, 

więc ww. transport jest dość dużym obciążeniem. W PGN znalazły się działania 

informacyjno- promocyjne, które nie mają bezpośredniego przełożenia w liczbach na 

efekt ekologiczny, natomiast poprzez edukację mieszkańców przekładają się na 

funkcjonowanie w tym systemie. Zapisy w PGN umożliwią mieszkańcom o ubieganie się  

o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

na niskooprocentowane kredyty, rzadziej dotacje. Dużo korzystniej wygląda sprawa               

w przypadku Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, które są uprawnione do ubiegania 

się o stosowne środki w powyższym zakresie. Z kolei montaż instalacji OZE np. instalacji 

solarnych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych spowoduje 

zmniejszenie emisji CO2. Następnie Pani Magdalena Wcisło stwierdziła, że okoliczni 

przedsiębiorcy bardzo niechętnie uczestniczyli w odbytym badaniu ankietowym. 

Dokładnie, było tylko pięciu przedsiębiorców, którzy wypełnili stosowne ankiety – jest to 

bardzo niewiele, jednak zostali ujęci w PGN, dzięki czemu będą mogli korzystać ze 

stosownych dotacji w tym zakresie. Kolejnym bardzo ważnym elementem ww. procesu 

jest modernizacja i przebudowa nowych sieci energetycznych i sieci wodociągowych. 

Powyższe działania były już stosowane w przypadku premii termomodernizacyjnej, gdzie 

warunkiem uzyskania tej premii było wykazanie oszczędności, a kredyt udzielany na 
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termomodernizację musiałby się z tych oszczędności finansować. W związku z tym 

wprowadzenie każdej technicznej zmiany pozwoli ograniczyć ilość zużywanej energii        

i przelicza się to wprost na oszczędności. Każda kolejna inwestycja powinna powodować 

uwolnienie środków na następną inwestycję. W związku z tym, przy aplikowaniu środków 

na dwie duże inwestycje, pozostałe inwestycje winne się sfinansować z oszczędności. 

Łączne zużycie energii w gminie Byczyna wynosi - 290 tys. MWH/rok, wynik ten został 

wyliczony nie tylko z ankiet mieszkańców. Ze względu na bardzo mały zwrot ankiet od 

przedsiębiorców, obraz ten jest odniesiony do wskaźników ogólnokrajowych. Jednak 

zgodnie z wytycznymi do PGN obszar przedsiębiorczości może być pominięty, ponieważ 

gmina na ten obszar ma najmniejszy wpływ. Z ważniejszych jeszcze rzeczy jest  

harmonogram i w tym harmonogramie winne pojawić się wszystkie projekty, które gmina 

chciałby zrealizować w celu obniżenia kosztów funkcjonowania swoich obiektów. 

Wszystkie inwestycje zostały oszacowane i opisane w celu obniżenia emisji CO2. Bardzo 

ważnymi działaniami jest budowa dróg i ścieżek rowerowych, a w szczególności we wsi 

Kochłowice, która będzie prowadzona w ramach partnerstwa z Powiatem Kluczborskim. 

Następnie głos zabrał Radny - Krzysztof Chojak i odniósł się do tabeli, która znajduje się 

w PGN na stronie 92 – tj. zadania krótko i długoterminowe do realizacji do 2020 roku               

i zwrócił uwagę na nie wykazanie modernizacji ul. Klonowej i Kościuszki. Przedmiotowe 

remonty były wielokrotnie wykazywane do realizacji. Niejednokrotnie była o nich mowa 

na sesjach Rady Miejskiej, a nie zostały wzięte pod uwagę, w tak ważnych dokumentach. 

Tym bardziej, że ww. obiekty mają stosowną dokumentację techniczną. Następne głos 

zabrała Pani Magdalena Wcisło i zakomunikowała zebranym, że wytyczne do omawianego 

dokumentu otrzymała od pracowników tut. urzędu i jednocześnie przyznała rację 

Radnemu - Krzysztofowi Chojakowi, że skoro są to tak ważne sprawy, to powinny być 

wpisane do PGN i znajdować pokrycie w planie finansowym. Następnie głos zabrał 

Burmistrz Byczyny i dopowiedział, że są to ważne rzeczy i na pewno zostaną umieszczone 

w PGN i WPF-ie. Kontynuując wypowiedź Pani Magdalena Wcisło stwierdziła, że PGN jest 

planem kroczącym i może podlegać zmianom w każdym momencie. Powyższe dane 

zostaną zanotowane i za jakiś czas zostaną wpisane do PGN. W dniu dzisiejszym ww. 

plan musi być przyjęty w zaproponowanej formie , ale  w każdej chwili może być 

zmieniony. Kontynuując wypowiedź Pani Magdalena Wcisło zakomunikowała zebranym, 

że w każdej chwili można zmienić omawiany plan, ale pod warunkiem pokrycia 

finansowego w budżecie gminy danego przedsięwzięcia. PGN to dokument roboczy, czyli 

będzie zmieniany jeszcze wielokrotnie. Przynajmniej co dwa lata PGN musi być 

aktualizowany, dzięki temu będzie od razu widoczne, jaki procent danej inwestycji został 

zrealizowany. Następnie głos zabrał Radny - Krzysztof Chojak i stwierdził, że przy 

uchwalaniu strategii gminny była mowa o ul. Klonowej i Kościuszki , a w chwili obecnej 

nie wspomina się o nich ani słowa. Mieszkańcy Byczyny dopytują i oczekują realizacji 

omawianych inwestycji. Ponownie głos zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził, że pewne 

inwestycje nie są realizowane, chociażby ze względu na brak środków finansowych na 

dany cel. W związku z powyższym korzystamy z wszelkiego rodzaju dofinasowania 

zewnętrznego. Z kolei Radny - Krzysztof Chojak przypomniał, że na ubiegłej sesji Radny - 

Michał Półtorak, zadał pytanie, jakie kroki gmina poczyniła w kierunku ewentualnego 

remontu ul. Dworcowej. W związku z tym, ww. omawiane inwestycje dla tej części miasta 

załatwiłby problemy na wiele lat. Następnie głos zabrała Radna – Pani Iwona Sobania, 

która zapytała o strukturę planu i zasugerowała, żeby zrobić załącznik do PGN – tabeli 

związanej ściśle z inwestycjami gminy.  W odpowiedzi Pani Magdalena Wcisło stwierdziła, 

że w pierwszej wersji było to w ten sposób przygotowane, ale Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska w Opolu zasugerował, żeby omawiana tabela została wstawiona do 

tekstu planu.  Z kolei Radny - Marcin Altman zadał pytanie, kiedy realnie ruszy cały ten 

projekt, a dokładniej docieplenie budynków mieszkalnych. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza 

stwierdziła, że ten dokument został stworzony na potrzeby naboru obszaru 

funkcjonalnego Kluczbork – Olesno- Namysłów. W ramach omawianego naboru będziemy 

się ubiegać o dofinasowanie na realizację dróg i ścieżek rowerowych. Mianowicie, chcemy 

zrealizować ścieżkę rowerową przebiegającą wzdłuż zalewu w kierunku Polanowic                      

i miejscowości Kochłowice. Następnie Z-ca Burmistrza przyznała, że nie ujęcie ul. 

Klonowej i Kościuszki w PGN jest wielkim błędem, za co osobiście przeprosiła zebranych. 

W odpowiedzi na pytanie Radnego - Marcina Altmana w zakresie termomodernizacji 

budynków mieszkalnych Z-ca Burmistrza stwierdziła, że wszelkie prace w tym zakresie 
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uruchomione będą jeszcze w tym roku. W okolicach września, października, ruszą nabory 

na realizację prac w zakresie termomodernizacji. W ramach omawianych prac 

przewidziana jest również termomodernizacja obiektów basenowych w m.Byczyna, 

natomiast pozostałe działania termomodernizacyjne zostaną rozłożone w czasie tj. do 

2020 roku. Następnie Z-ca Burmistrza wypowiedziała się w zakresie realizacji Planu 

Rewitalizacji Byczyny, który jest przygotowywany od dwóch lat, nabory w przedmiotowej 

sprawie ruszą w 2017r. W ramach omawianego naboru będziemy się ubiegać                            

o dofinasowanie w zakresie remontów kamienic, dachów, elewacji, murów oraz samego 

ratusza. Z kolei Radny - Jerzy Pluta stwierdził, że w omawianym planie PGN zabrakło 

rzeczy bezpośrednio dot. mieszkańców, np. w postaci dofinasowania zakupu pieców na 

ekogroszek itp. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że w m.Byczyna jest mało 

przedsiębiorstw, które szkodziłby środowisku. Kontynuując wypowiedź Radny - Jerzy 

Pluta zakomunikował zebranym , że  gmina  nie ma wpływu na emisję CO2 wydzielaną 

przez przejeżdżające samochody, które poruszają się drogą krajową S11. Z kolei Pani 

Magdalena Wcisło stwierdziła, że mimo wszystko największą emisję CO2 produkują 

niestety mieszkańcy gminy, a wskaźniki, które są założone w omawianym planie PGN, są 

możliwe do osiągnięcia. Kontynuując wypowiedź Pani Magdalena Wcisło stwierdziła, że   

budowa ścieżek rowerowych nie spowoduje ograniczenia znacznej ilości emisji CO2, ale 

spowoduje zmianę środka transportu z samochodu na rower. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

ruch samochodowy na terenie gminy będzie znacznie mniejszy. Następnie Radny - Jerzy 

Pluta zadał pytanie, ile kosztował nas omawiany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Pani 

Magdalena Wcisło odpowiedziała, że do tej pory 70 tys. zł. Z kolei Przewodniczący Rady 

zadał pytanie, czy w świetle zapisów zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dot. 

finasowania wykazanych zadań do realizacji, przedmiotowy harmonogram z PGN nie 

będzie musiał ulegać zmianie. W odpowiedzi Pani Magdalena Wcisło stwierdziła, że trudno 

jej na tak zadane pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ harmonogram rzeczowo 

- finansowy otrzymała z tut. urzędu. Następnie Pani Magdalena Wcisło zakomunikowała 

zebranym, że po licznych konsultacjach ustalono, które zadania wchodzą w przedmiotowy 

harmonogram, a dopiero odbyty przetarg wykaże kwotę ostateczną danego zadania. 

Jedynym projektem, który jest realnie oszacowany na dzień dzisiejszy, jest budowa 

ścieżki rowerowej o której była wcześniej mowa,  a wszystkie pozostałe wykazane 

zadania, są tylko planami, których do końca na dzień dzisiejszy nie można oszacować.             

Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, że istotą opracowania omawianego planu PGN są 

zbliżające się nabory w powyższym zakresie tj. ograniczenie emisji CO2. Następnie 

Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że gminy ościenne tj. Wołczyn,  

Kluczbork, Gorzów Śląski opracowały ww. plan, ale ze wskazaniem zagadnień które chcą 

zrealizować. W odpowiedzi Pani Magdalena Wcisło stwierdziła, że zawsze decydujący jest 

ostatni kosztorys, a kwestia dopisania kwot do poszczególnych zadań była wytyczną 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie Radny - Marcin Altman zadał 

pytanie, czy musimy wszystkie planowane inwestycje w powyższym zakresie wykazywać 

w budżecie gminy, ponieważ jest to kwota około 20 milionów złotych.  W odpowiedzi  

Pani Magdalena Wcisło stwierdziła, że nie ma takiej konieczności, ale dobrze by było 

gdyby jak najwięcej zadań inwestycyjnych znalazło się w budżecie gminy, ponieważ 

dofinasowanie danego projektu może wynosić do 85%.   

 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Byczyna 

(druk n 202), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 11 głosów                   

„ za”, 1 głos „wstrzymujący” ). 

 

b)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu (druk nr 203) 

 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i objaśnił część omawianego kredytu dot. 

Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. I tak, w związku z trwającą kontrolą 

Najwyższej Izby Kontroli w tut. urzędzie i sugestiami  kontrolującej w osobie Pana Marka 

Dudka wykluło się pewne sensowne założenie dot. zagospodarowania omawianego 

obiektu. W myśl odbytych rozmów z Panem Markiem Dudkiem ustalono, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie sprzedaż hal omawianego obiektu tj. BIP-u Polanowice. W związku             
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z tym przedmiotowe hale zostały już wyceniane, oraz dodatkowo toczą się rozmowy                      

z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu, w kwestii wyrażenia zgody na sprzedaż tych 

nieruchomości.  Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że na omawiany 

obiekt został zaciągnięty wcześniej kredyt w wysokości 1.958.000,00 zł, tj. na zapłatę 

wykonawcy BIP-u Polanowice. W związku z koniecznością spłaty omawianego kredytu  do 

końca br., omawiana kwota została również uwzględniona w przedmiotowym kredycie. 

Zabezpieczenie kwoty 1.958.000,00 zł w omawianym kredycie jest działaniem 

asekuracyjnym , w  przypadku nie wykonania zbycia hal BIP-u w Polanowicach do końca 

roku. Z kolei pozostała kwota zostanie przeznaczona na spłatę kredytu obrotowego, który 

był wykazany w budżecie gminy na 2016r. Następnie głos zabrała Radna - Iwona Sobania 

i powróciła do momentu uchwalania budżetu gminy na 2016r. Mianowicie, Radna - Iwona 

Sobania zaapelowała o zweryfikowanie wydatków i wdrożenie polityki oszczędnościowej             

w g.Byczyna. Kontynuując wypowiedź Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że jak do tej 

pory, nie widzi żadnych działań w zakresie wdrożenia polityki oszczędnościowej. 

Następnie Radna – Iwona Sobania przystąpiła do wyliczenia ważniejszych decyzji obecnej 

Rady. I tak, w 2015r.przekazaliśmy ZGK Sp.z.o.o  w Byczynie o wartości 4.481.000,00 zł  

do Hydrokomu Kluczbork, a w 2015 r. wzięty został dodatkowy kredyt w kwocie 

2.150.000,00 zł. i nie udało się pozyskać dotacji unijnej w wys. 1.958.000,00 zł na 

realizację Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, oraz koszty 

subrogacji kredytu zamknęły się kwotą – 9.000.000,00 zł, co daje łącznie kwotę w wys. 

17.589.929,00 zł. W ramach przypomnienia na dzień 30 września 2014r. zadłużenie 

gminy wynosiło 16.135.000 zł. Na koniec Radna – Iwona Sobania po raz kolejny ponowiła 

prośbę w zakresie poczynienia wszelkiego rodzaju oszczędności. Następnie głos zabrał 

Burmistrz Byczyny i stwierdził, że g.Byczyna nie zbyła ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie,            

a jedynie przekazała udziały do innej spółki tj. Hydrokomu Kluczbork, w której g.Byczyna 

jest udziałowcem i będzie z tego tytułu w przyszłości czerpać dywidendy. Kontynuując 

wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że połączenie obu spółek było bardzo dobrym 

posunięciem, chociażby z powodu złego zarządzania przez  ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie. 

Dobrym przykładem może być inwestycja w zakresie kanalizowania wsi Roszkowice, 

która nie była do końca przemyślana. Na omawianym terenie nie ma ujęć wodnych, nie 

ma możliwości rozbudowy tej sieci, oraz koszty utrzymania są wysokie. Prezes 

Hydrokomu – Pan Artur Witek twierdzi, że jedynym sensowym rozwiązaniem dla 

g.Byczyna jest skanalizowanie Biskupic i Polanowic, w związku z tym, że na tym terenie 

zlokalizowane są największe ujęcie wodne i zalew, który jest systematycznie 

zanieczyszczany. Z kolei Radna - Iwona Sobania stwierdziła, że jest zachwycona tym, co 

robi Hydrokom na terenie gminy, ale niepotrzebnie przekazaliśmy majątek gminy do 

Hydrokomu. Odnośnie kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice, to każda wieś winna być 

skanalizowana, ponieważ wiadomo co się dzieje ze ściekami i jak to się odbija na jakości 

wody. Następnie Burmistrz Byczyny ustosunkowując się do zapytania dot. nie pozyskania 

należnej dotacji zewnętrznej z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na realizację BIP-u              

w Polanowicach stwierdził, że  w najbliższym czasie będzie raport NIK-u w powyższej 

sprawie i będzie wiadomo, dlaczego ww. inwestycja nie uzyskała należnego 

dofinasowania. Kontynuując wypowiedź Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że 

kredyt w wys. 2,5 miliona złotych, o którym wspomniała Radna –Iwona Sobania był 

zapisany w ubiegłorocznym budżecie. W odpowiedzi Radna - Iwona Sobania stwierdziła, 

że kredyt w wys. 2,5 mln.zł nie był zapisany w ubiegłorocznym budżecie, a był to kredyt 

nieplanowany. Z kolei Radna – Iwona Sobania powracając do tematyki związanej                     

z pozyskaniem dotacji na realizację Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości                      

w Polanowicach stwierdziła, że na początku kadencji były całkiem inne informacje dot. 

dofinasowania w powyższym zakresie. Na koniec Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że 

wielokrotnie na tej sali Burmistrz Byczyny zapewniał, że należne dofinasowanie nie jest 

niczym zagrożone. Następnie Burmistrz Byczyny zakomunikował zebranym, że proces 

wyegzekwowania  należnego dofinasowania trwał miesiącami, były liczne wizyty                     

u Marszałka Województwa Opolskiego, ale niestety, powyższe próby zakończyły się 

fiaskiem. Następnie Radny - Marcin Altman, który stwierdził, że trzeba zacząć oszczędzać 

i od powyższego stwierdzenia nie ma odwrotu. Nie tak dawno, raptem dwa miesiące 

temu Komisja Budżetowa poprosiła o wykonanie zestawienia w zakresie generowania 

kosztów przez  budynki użyteczności publicznej. W wyniku odbytych rozmów                         

w powyższym zakresie udało się wspólnie z Burmistrzem Byczyny, Z-ca Burmistrza                   
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i Sekretarzem Gminy wypracować pewne ustalenia w zakresie obniżenia kosztów 

utrzymania ww. obiektów. Na koniec Radny – Marcin Altman stwierdził, że cały czas 

Komisja Budżetu pracuje nad znalezieniem oszczędności. Z kolei Burmistrz Byczyny 

stwierdził, że od kilku tygodni odbywają się liczne spotkania z kierownikami jednostek 

organizacyjnych i wspólnymi siłami szukają  oszczędności. W odpowiedzi Burmistrz 

Byczyny stwierdził, że największym problemem w naszym przypadku jest spływ 

należnych dochodów, w związku z powyższym zachęcamy wszystkich do inwestowania na 

terenie g.Byczyna.  Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, na jakim etapie jest 

sprawa byłej gł. księgowej z PSP Roszkowice. Kolejne zapytanie Radnego – Jerzego Pluty 

brzmiało, z jakiego powodu tut. urząd nie jest w stanie wyegzekwować należnej kwoty 5 

mln.zł od właściciela – użytkownika byłego  PMR- u Kolonia Długa. W dalszej części 

Radny - Jerzy Pluta zakomunikował zebranym, że Komisja Budżetowa od pewnego czasu 

pracuje nad wyjaśnieniem sprawy byczyńskiej oczyszczalni ścieków, która została 

zmodernizowana za kwotę 7 milionów złotych, a nie jest wstanie przyjąć więcej  niż 40m3 

ścieków zagnitych/dobę. Następnie głos zabrał Pan Paweł Płaza i poinformował 

zebranych, że został przez gminę złożony wniosek w sprawie wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego przeciwko byłej gł.księgowej z PSP w Roszkowicach. Obecnie sprawę 

prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu i na chwilę obecną są 

prowadzone czynności sprawdzające, czy dłużnik posiada jakiś majątek, który można by 

było spieniężyć. Niestety realnych efektów tego postepowania do chwili obecnej nie ma, 

ponieważ zajęte konta bankowe są puste. Komornik składa zapytania do różnych 

rejestrów, takich jak rejestr kont bankowych, samochodów oraz gruntów i takie 

czynności są wykonywane. Jeżeli zostanie odnaleziony jakiś majątek, to zostanie on w 

konsekwencji ściągnięty. Na koniec Pan Paweł Płaza stwierdził, że najprawdopodobniej 

dłużnik przebywa za granicą i tam wypracowuje dochody. Z kolei Burmistrz Byczyny 

ustosunkowując się do zapytania dot. nie możności wyegzekwowania należnej kwoty 

podatku w wys. 5,5 mln.zł. z odsetkami od właściciela  - użytkownika byłego PMR-u 

Kolonia Długa. Mianowicie, firma Państwa Kuik wspólnie z pełnomocnikami twierdzi ,że 

żadnego długu wobec gminy nie posiada. Powodem przedmiotowego stwierdzenia jest 

fakt, spisania stosownego porozumienia w 2007r. z byłym Burmistrzem Byczyny – Panem 

Ryszardem Grünerem powołują się na porozumienie spisane w 2007r., w jednym                  

z punktów był zapis, że nie będzie naliczany należny podatek od nieruchomości. Taki 

zapis jest niezgodna z obowiązującym prawem i w powyższej sprawie zostało złożone 

stosowne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kluczborku, o możliwości 

popełnienia przestępstwa przez ówczesnego Burmistrza Byczyny. Następnie głos zabrała 

Radna -  Iwona Sobania i poprosiła o przygotowanie stosownych dokumentów w zakresie 

możliwości technicznych przerobu ścieków przez byczyńską oczyszczalnię ścieków. 

Powodem przedmiotowego wniosku, są dość duże nieścisłości w zakresie możliwości 

technicznych ww. obiektu. Z kolei Radny - Damian Gocejna również poprosił Burmistrza                   

o przygotowanie stosownej  informacji w zakresie przerobu ścieków zagnitych ścieków  

przez byczyńską oczyszczalnię, celem sporządzenia końcowego raportu ww. obiektu. 

Następnie Radny – Damian Gocejna zakomunikował zebranym, że koszt modernizacji 

oczyszczalni wyniósł 3,5mln.zł, a nie jak wcześniej wspomniano o kwocie 7 mln.zł.                

W 2008r. ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie winna przewidzieć, że ścieków dowożonych będzie 

przybywało, stąd pytanie, dlaczego przedmiotowy remont został przeprowadzony w tak 

znikomym zakresie. Kolejną dość ważną kwestią jest sposób finasowanie omawianego 

obiektu. Mianowicie, początkowo omawiany obiekt miał być sfinansowany z Funduszu 

Norweskiego, a ostatecznie został wykonany na kredyt. Realizacja omawianego obiektu 

nie do końca była logiczna, ponieważ pojemność została na tym samym poziomie i nie 

przyniosła żadnych efektów. Kończąc wypowiedź Radny – Damian Gocejna stwierdził, że 

poprzedni Burmistrz Byczyny wykazał się dość dużą niegospodarnością w postaci 

sprzedaży byłego ZEC-u w Byczynie, znikomej egzekucji zaległego podatku po byłym 

PMR-e w Kolonii Długiej, oraz realizacji rewitalizacji byczyńskiego rynku przy tak 

znikomym dofinasowaniu w wys. 20%. Jak się zbilansuje ww. kwoty,  to uzbiera się 

kilkanaście milionów. Na koniec Radny - Damian Gocejnia zakomunikował zebranym , że 

na dniach będzie sporządzony raport, który będzie podsumowywał działania ZGK 

Sp.z.o.o. w Byczynie. 
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Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (druk nr 203), został podjęty przez 

Radnych zwykłą większością głosów (10 głosów  „ za”  1 głos „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący się” ). 

 

c)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy  na 2016 rok (druk nr 204). 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

planowanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 204 ). Następnie Skarbnik 

Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany w budżecie 

gminy na 2016 rok. Na koniec Skarbnik Gminy dopowiedziała, że podobne zmiany jak            

w zmianach w budżecie gminy na 2016r., są również uwzględnione w WPF-ie na druku nr 

205.Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianych 

projektów uchwał. Nikt nie zabrał głosu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

przystąpił do głosowania kolejno po sobie następujących projektów uchwał na druku nr 

204 i 205.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ( druk nr 204 ), został 

podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 12 głosów  „ za” ). 

 

d)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                             

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2034 (druk 205). 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 

2034 (druk nr 205),  został podjęty zwykłą większością głosów (11 głosów „za”,                     

1 głos „przeciw”). 

 

e)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. (druk nr 

206). 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do zadawania pytań w sprawie omawianego 

projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.                                                              

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych (druk nr 206), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 12 

głosów „ za ” ). 

 

f)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

LIV/466/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice (druk nr 

207) 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił Pana Stanisława Bilińskiego – pracownika tut. 

urzędu o przybliżenie tematyki związanej z omawianym projektem uchwały. I tak, Pan 

Stanisław Biliński zakomunikował zebranym, że w omawianym projekcie uchwały zmianie 

ulega jedynie załącznik graficzny do planu zagospodarowania przestrzennego na gruntach 

miejscowości Biskupice, Paruszowice i Byczyna. Mianowicie, Minister Rolnictwa nie wyraził 

zgody na odrolnienie gruntów klasy IIIb, w związku z powyższym należało je wycofać               

z omawianego załącznika graficznego. Z ogólnej powierzchni 140 ha przewidziany do 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wypada 6 ha. Pozostałe elementy  

omawianego planu nie ulegają zmianie.  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do 

zadawania pytań w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu,                  
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w związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 

projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/466/14 Rady Miejskiej w Byczynie               

z dnia 25 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice 

(druk nr 207), został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 12 głosów „ za ” ). 

                                                          

Ad. 5 Komunikaty  

 

Na wstępie Przewodniczący Rady odczytał pismo od Burmistrza Byczyny w sprawie 

oddelegowania dwóch radnych do komisji oceniającej najładniejszy wieniec, koronę                        

i korowód podczas gminnych dożynek w dniach 27 – 28.08.2016r. W odpowiedzi zostały 

zgłoszone następujące kandydatury: Radnego - Krzysztofa Chojaka i Radnego - 

Władysława Buły. Zaproponowani radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach ww. 

komisji. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady odczytał kolejne pismo od 

Burmistrza Byczyny w sprawie wytypowania również dwóch radnych do pracy w komisji 

oceniającej najładniejszą posesję w g.Byczyna. W odpowiedzi zostały zgłoszone 

następujące kandydatury: Radnego - Krzysztofa Chojaka i Radnego - Władysława Buły. 

Zaproponowani radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach ww. komisji. Kończąc  

Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że objazd po gminie w przedmiotowej 

sprawie odbędzie się po 15 sierpnia 2016r. Na koniec Z-ca Burmistrza poinformowała 

zebranych, że konto tut. urzędu, a dokładniej na Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

wpłynęła kwota 1 miliona złotych, w związku z powyższym rozpoczynaj się nabory                  

w powyższym zakresie. 

 

Ad. 6 Zakończenie sesji  

 

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXVIII sesji. Na tym protokół zakończono                          

i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie CD przechowywane w Biurze 

Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres 6 lat.  

 

 

 

 
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady   
                                                                                                    Miejskiej w Byczynie 
 
 
                                                                                                 Adam Radom 
 
 

 
 
Protokołował: Marcin Czech 


