
                                                        
                                                         Protokół Nr  LV/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 23.10.2014
                                                       ( godz. 12 00 –  12 55  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia LV 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,  Przewodnicząca  Samorządu  Mieszkańców  –  Panią  Halina  Piasta, 
przedstawiciela  lokalnej  prasy  –  Panią  Elżbietę  Wodecką,  sołtysów  oraz  pozostałych 
przybyłych  gości,  Radcę  Prawnego  –  Pana  Zdzisława  Pelca,  Dyrektor  CISPOL-u 
w  Polanowicach – Panią  Wiolettę  Kardas. W oparciu o listę obecności Przewodniczący 
Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 Radnych, więc obrady są prawomocne. 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

Na wstępie  Przewodniczący Rady poinformował,  że  każdy z Radnych  otrzymał  porządek 
obrad. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych lub Burmistrz Byczyny, 
chce  wnieść  zmiany  do  porządku  obrad.  Następnie  Przewodniczący  Rady   poprosił 
o wykreślenie z porządku obrad pkt. 6 tj. prezentacji dot. działalności Spółdzielni Socjalnej 
Gród.   Nowy porządek  obrad,  został  przegłosowany   przez  Radnych   jednogłośnie  (  12 
głosów „  za  ”).   Na koniec  Przewodniczący Rady przystąpił  do  przegłosowania  nowego 
porządku  obrad  z  wcześniej  przegłosowaną  zmianom.  Nowy  porządek  obrad  został 
przegłosowany przez Radnych jednogłośnie  ( 12 głosów „ za ”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z LIV sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Prezentacja dot. działalności Spółdzielni Socjalnej Gród.

      7. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia „ rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami 
              Pozarządowymi na 2015 rok ” ( druk nr 475 ), 
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr  476 ),  
          c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  477 ),
          d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
            ( druk nr 478 ), 
          e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 479 ),
          f) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 480 ),



      8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.
      9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11. Komunikaty.
    12. Zakończenie sesji.
  
Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad.
 4.  Przyjęcie protokołów z LIV sesji.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych.

       6. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia „ rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami 
              Pozarządowymi na 2015 rok ” ( druk nr 475 ), 
          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 2025 ( druk nr  476 ),  
          c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  477 ),
          d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
            ( druk nr 478 ), 
          e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 479 ),
          f) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ( druk nr 480 ),
      7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.
      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  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Jan  Romańczyk.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie  (  12 
głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z LIV  sesji.

Przewodniczący  Rady zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  LIV sesji  Rady Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z LIV sesji był dostępny 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 LIV  sesji. Protokół  z LIV sesji został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 12 głosów „ za ” ).



Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał  Radna – Małgorzata  Wiśniewska i  zakomunikowała zebranym,  że 
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Jakubowicach  złożyła  wniosek  do  Burmistrza  Byczyny 
w  sprawie  dofinansowania  zakupu  auta  strażackiego.  Kontynuując  wypowiedz  Radna  – 
Małgorzata  Wiśniewska  stwierdziła,  że  bardzo  liczy  na  pozytywne  załatwienie 
przedmiotowego wniosku. Kończąc wypowiedź Radna – Małgorzata Wiśniewska stwierdziła, 
że jak do tej pory zawsze była za podobnymi zakupami w innych jednostkach OSP na terenie 
gminy.  Z kolei  Radny –  Jacek  Kulisiński  zaapelował  do  Burmistrza  Byczyny  w sprawie 
przeznaczenia kwoty 5 tys.zł. na dokończenie budowy chodnika we wsi Biskupice. Kończąc 
Radny – Jacek Kulisiński stwierdził,  że bardzo liczy na pozytywne stanowisko Burmistrza 
Byczyny w przedmiotowej sprawie. Następnie Radny – Krzysztof Janki w imieniu strażaków 
ochotników ze wsi Kostów poprosił o pomoc prawną, w zakresie złożenia pozwu  sądowego 
przeciwko nierzetelnemu Wykonawcy kompleksu  świetlicowego we wsi Kostów. Z kolei 
Radna  –  Róża  Kaniewska  zadała  pytanie,  czy  znane  jest  już  stanowisko  Starostwa 
Powiatowego  w Kluczborku,  w sprawie  ewentualnego  przejazdu autobusów PKS-u przez 
wieś Borek. Następnie Radna – Róża Kaniewska zadała kolejne pytanie, w jakim terminie 
uruchomiony będzie fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców. 

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „  rocznego 
Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok ” ( druk 
nr  475  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego 
projektu uchwały. Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że ilość środków na przyszły 
rok nie znacznie się zwiększyła. W odpowiedzi Skarbnik Gminy , że w omawianym projekcie 
uchwały wykazana  jest  kwota  nie  mniejsza  niż,  ale  szczegółowo podana będzie   dopiero 
w  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2015r.  Kończąc  wypowiedz  Przewodniczący  Rady 
stwierdził,  że  i  tak  będzie  więcej  środków  na  danym  przedsięwzięciu.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie uchwalenia  „  rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Byczyna 
z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok ” ( druk nr 475 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie  ( 12 głosów „  za ” ).

Przed zaopiniowaniem n/w projektu uchwały na salę obrad przybył Radny – Adam Radom, 
w związku z powyższym w dalszej części obrad Rada obradowała w 13 - osobowym składzie. 

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2014  –  2025  (druk  nr  476).  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  477). 
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.     
                                                                                                                                          
Uchwała  przedstawiona  na  druku  nr  476  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  Gminy  Byczyna  na  lata  2012-2025,  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 9 głosów „ za”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”, 2 głosy „ przeciw ”).



c)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 477 ).  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  477  ),  została  podjęta  przez  Radnych  zwykłą 
większością głosów ( 10 głosów „ za”, 3 głosy „ wstrzymujące się ”).

d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 478 ).  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 określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  środków 
transportowych ( druk nr 478 ),  został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów 
„  za ” ).

e)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku  od  nieruchomości  (  druk  nr  479  ).  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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 479 ),
został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 13 głosów „  za ” ).

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie wprowadzenia  opłaty 
prolongacyjnej  (  druk  nr  480  ).  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 
wprowadzenia  opłaty  prolongacyjnej  (  druk  nr  480  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 13 głosów „  za ” ).

Ad.7  Sprawozdanie  z  działalności  międzysesyjnej  Burmistrza  Byczyny,  zostało  przez 
Radnych przyjęte do wiadomości. 

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

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział, na zapytanie dot. dofinansowania 
zakupu auta  strażackiego dla  OSP Jakubowice.  Mianowicie,  w chwili  obecnej  nie  można 
zagwarantować konkretnej kwoty. Dodatkowo, subwencja wyrównawcza została zmniejszona 
o  kwotę  700  tys.  zł.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  do  dnia  15  listopada 
ukończone będą prace nad przyszłorocznym budżetem i wtedy będzie wiadomo, na co nas po 
prostu stać. W kwestii dokończenia budowy chodnika we wsi Biskupice Burmistrz Byczyny 
podobnie  jak  we  wcześniejszym  przypadku  nie  potrafił  udzielić  konkretnej  odpowiedzi. 
Mianowicie,  w najbliższym  czasie  zostaną  przeliczone  wszystkie  wydatki  i  w przypadku 
znalezienia  jakichkolwiek oszczędności, zostaną przesunięte środki na ten cel na ostatnim 
posiedzeniu Rady w dniu 10.11.2014r. Na zapytanie dot. pomocy prawnej przy ewentualnym 



sporze sądowym w sprawie budowy kompleksu świetlicowego we wsi  Kostów Burmistrz 
Byczyny  odpowiedział,  że  jak  najbardziej  takowa  pomoc  zostanie  udzielona  strażakom 
ochotnikom. Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy i odpowiedział na zapytanie Radnej – 
Róży Kaniewskiej dot. ewentualnego przejazdu autobusu przez wieś Borek. I tak, na dzień 
dzisiejszy  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  Spółka  Akcyjna,  nie  udzieliła 
jeszcze odpowiedzi w powyższej kwestii.  

Ad.9 Wolne wnioski i zapytania.

Na  wstępie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  poinformował  zebranych,  że  w  dniu 
wczorajszym  tj.  22  października  wpłynął  do  biura  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  protest 
mieszkańców  g.  Byczyna,  w  sprawie  odrzucenia  wniosku  o  wszczęcie  procedury 
wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla g.Byczyna, 
gdyż  wniosek  dotyczy  partykularnego  interesu  kilku  osób,  a  godzi  w  interesy  całej 
społeczności  Gminy.  Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  z  uwagi  na  rangę 
poruszonej  tematyki,  stosowna odpowiedź zostanie  przygotowana  i  udzielona  na  ostatnim 
posiedzeniu Rady VI kadencji w dniu 10.11.2014r.  Następnie Sekretarz Gminy ustosunkował 
się do informacji prasowych na temat ewentualnej budowy elektrowni wiatrowych na terenie 
g.Byczyna.  Planowany  protest  –  zgromadzenie  miało  się  odbyć  w  dniu  18.10.2014r., 
o godz. 1000  - 1100, ale ze względu na niedopełnienie wymogów formalnych nie mogło się 
odbyć  w  zaplanowanym  terminie.  Mianowicie,  w  Nowej  Trybunie  Opolskiej  i  Kulisach 
Powiatowych ukazały się informacje dot. rzekomego nie wyrażenia zgody przez Burmistrza 
Byczyny na zorganizowanie ww. protestu.  I tak, w dniu 17.10.2014r. ( piątek ) tuż przed 
godziną 15 00   , a dokładnie o godz. 1445  został złożony wniosek w sprawie wyrażenia zgody 
na zorganizowanie manifestacji - protestu przeciwko budowie elektrowni siłowych  na terenie 
g.Byczyna. Za organizatora ww. manifestacji podpisał się Pan Stefan Pawlicki z Jaśkowic, 
z treści złożonego pisma wynikało,  że planowana manifestacja zaplanowana jest  na dzień 
18.10.2014r. , o godz. 1000- 1100 , planowana liczba uczestników – ok. 30 osób, miejscem 
manifestacji miał być byczyński rynek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotowe 
podanie  –  wniosek  winno  być  złożone  w  tut.  urzędzie,  co  najmniej  na  trzy  dni  przed 
planowanym   zgromadzeniem.  Z  kolei  ewentualna  odmowa  na  zorganizowanie 
przedmiotowej manifestacji, winna być doręczona organizatorowi, co najmniej na 24 h przed 
planowanym terminem. W związku, z tak krótkim terminem powiadomienia i po dokonaniu 
konsultacji z radcą prawnym tut. urzędu, dokonaliśmy powiadomienia telefonicznego Pana 
Stefana  Pawlickiego.  Treść  przekazanej  informacji  miała  następującą  treść  „  że  sprawa 
pozostaje  bez  rozpoznania  „  ,  oczywiście  na  powyższą  czynność  została  sporządzona 
odpowiednia  notatka  służbowa.  Kontynuując  wypowiedź  Sekretarz  Gminy odniósł  się  do 
udziału byczyńskiej policji w całym tym zdarzeniu. I tak, w tym samym dniu tj. 17.10.2014r. , 
po konsultacji z radcą prawnym zostało przygotowane wystąpienie  w powyższej sprawie do 
Kierownika  Posterunku  Policji  w  Byczynie.  Powyższe  pismo  zostało  wystosowane  na 
podstawie  posiadanych  informacji  w  sprawie  planowanego   zgromadzenia.  Treść  pisma 
w  załączeniu  „  Działając  na  rzecz  bezpieczeństwa  publicznego  i  porządku  publicznego, 
w  związku  z  informacją  o  zamiarze  przeprowadzenia  w  dniu  18.10.2014r.,  o  godz. 
10  00 na byczyńskim rynku protestu przeciwko farm wiatrowych. Niniejszym informuję, że 
organizator  nie  zawiadomił  zgodnie  z  ustawa  prawo  o  zgromadzeniach  organu  gminy 



o  zgromadzeniu  publicznym.  W  związku  z  powyższym  przesyłam  informację  do 
ewentualnego wykorzystania. Powyższa informacja została podpisana przez Z-cę Burmistrza. 
Następnie Sekretarz Gminy zdementował wszelkiego rodzaju informacje odnośnie rzekomego 
zakazu Burmistrza Byczyny na temat organizowanego protestu w ww. sprawie. W kwestii 
białoruskich metod Sekretarz Gminy nie chciał się za bardzo wypowiadać, ponieważ nigdy 
nie był na Białorusi i tak naprawdę nie wie, jakie metody działania  ma białoruska milicja.  
Na  koniec  wypowiedzi  Sekretarz  Gminy  stwierdził,  że  w  przypadku  nie  powiadomienia 
policji i szerokiej akcji propagandowej w tym zakresie,  poszczególni uczestniczy mogli by 
być ukarani za uczestnictwo w nielegalnym zgromadzeniu. Z kolei Radny – Władysław Buła 
zadał pytanie, czy prawdą jest, że g.Kluczbork ma zamiar budować elektrownie wiatrowe, tuż 
przy  naszej  granicy  tj.  w  okolicach  wsi  Sarnów.  Na  koniec  Radny  –  Władysław  Buła 
stwierdził,  że  nie  bardzo  rozumie  powyższych  faktów,  u  siebie  budują,  u  nas  protestują. 
W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  jest  to  prawdą.  Następnie  Burmistrz 
Byczyny dodał, że w okolicach wsi Sarnów zlokalizowanych będzie 20 siłowni wiatrowych, 
każda o mocy 4 MW. Kończąc wypowiedź Burmistrz Byczyny stwierdził, że g.Byczyna jest 
na początku procesu budowy siłowni wiatrowych , z kolei g.Kluczbork jest na finiszu ww. 
procesu.  Następnie  głos  zabrał  sołtys  wsi  Jaśkowice  –  Pan  Jacek  Ramach  i  na  wstępie 
zaznaczył,  że  nie  jest  członkiem  żadnego  komitetu  wyborczego  i  nie  kandyduje 
w  nachodzących  wyborach  samorządowych.  Kontynuując  wypowiedź  Pan  Jacek  Ramach 
zaznaczył,  że  jako  sołtys  wsi  Jaśkowice  nie  był  przychylny  organizowanemu  protestowi, 
który i tak z przyczyn formalno – prawnych nie doszedł do skutku. Następnie  Pan Jacek 
Ramach w imieniu  mieszkańców wsi Jaśkowice odczytał  zdecydowany protest  w sprawie 
budowy 11 siłowni wiatrowych,  tj. 4 od strony wschodniej oraz 7 od strony zachodniej. 
O  powyższym  fakcie  mieszkańcy  wsi  Jaśkowice  zostali  powiadomieni  podczas  zebrania 
wiejskiego, które miało miejsce w dniu 26.09 2014r. Następnie Pan Jacek Ramach stwierdził, 
że mieszkańcy wsi Jaśkowice z dużym niepokojem patrzą w przyszłość, ponieważ powstanie 
tak dużych siłowni o mocy 3,5 MW i wys. 210m, nie pozostanie obojętne dla zdrowia i na 
pewno,  w  znaczny  sposób  wpłynie  na  rozwój  mieszkalny  i  gospodarczy  wsi  Jaśkowice. 
Dodatkowym  minusem  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  jest  zbyt  bliska  lokalizacja  od 
zabudowań,  bo  raptem  700m..Powstawaniu  farm  wiatrowych  towarzyszy  również 
powstawanie  całej  infrastruktury  towarzyszącej  tj.  linii  przesyłowych,  stacji  trafo  itp. 
Następnie sołtys wsi Jaśkowice – Pan Jacek Ramach zaapelował do zebranych o powtórne 
przemyślenie przedmiotowego zagadnienia, rozważenie wad i zalet, albo wstrzymanie decyzji 
w ww. zakresie  do czasu  unormowania  prawnego w zakresie  lokalizacji  przedmiotowych 
obiektów  od  zabudowań.  Na  koniec  Pan  Jacek  Ramach  wyraził  przekonanie,  że  po 
przeanalizowaniu  powyższego  tematu,  osoby  decyzyjne  podejmą  właściwą  decyzję 
w  zakresie  poprawy  życia  mieszkańców  g.Byczyna,  a  nie  odwrotnie.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zakomunikował  zebranym,  że  wszyscy  Radni  otrzymali  petycję  – 
pismo  w  ww.  sprawie,  przedmiotowe  pismo  zostało  podpisane  prze  przeszło  100  osób. 
Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady zaproponował, że odpowiedź na powyższe 
pismo – petycje zostanie udzielona na kolejnym posiedzeniu Rady w dniu 10.11.2014r. 

Ad.10  Komunikaty.



Na wstępnie głos zabrał sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta i stwierdził, że nie bardzo 
rozumie argumentacji Burmistrza Byczyny w kwestii ewentualnego dofinansowania zakupu 
auta strażackiego. Mianowicie, skoro strażacy ochotnicy z Jakubowic są w stanie pozyskać 
większość środków  z zewnątrz, to jaki problem z wyasygnowaniem kilku tys. zł z budżetu 
gminy.  Następnie  Radna  –  Iwona  Sobania  podobnie  jak  jej  poprzednik  zaapelowała  do 
Burmistrza  Byczyny  w  sprawie  dofinansowania  zakupu  aut  strażackich  dla  strażaków 
ochotników  z  Nasal  i  Wojsławic.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  na 
załatwienie powyższych wniosków jest bardzo zły moment. Powodem takiego stwierdzenia 
jest fakt zbliżających się wyborów  samorządowych w dn. 16.11.2014r. Nie koniecznie nowa 
rada i nowy burmistrz  będzie miał ochotę procedować powyższe prowizorium budżetowe. 
Z kolei sołtys wsi Jakubowice – Pan Jerzy Pluta stwierdził, że bez względu na to, jak zachowa 
się przyszła rada i burmistrz, mimo wszystko przedmiotowe dofinansowanie winno znaleźć 
się w przyszłorocznym prowizorium budżetowym.  Następnie głos zabrał  Sekretarz Gminy 
i poprosił zebranych sołtysów o pobranie i rozplakatowanie przygotowanych materiałów dot. 
planowanych wyborów samorządowych na dzień 16.11.2014r.  Z kolei  Burmistrz  Byczyny 
poinformował  zebranych,  że  w  dniu  15.10.2014r.  odbyło  się  zebranie  Samorządu 
Mieszkańców dot. rozdysponowania środków w ramach budżetu obywatelskiego. W trakcie 
przedmiotowego zebrania zgłoszonych zostało 21 zadań do realizacji w ramach omawianego 
budżetu.  I  tak,  doposażenie  placu zabaw w Byczynie,  budowa miejsc parkingowych  przy 
pomniku Żołnierzy Radzieckich, budowa placu zabaw pomiędzy ul.Kościelną, a ul. Okrężną, 
budowa  placu  wybiegu  dla  psów,  budowa  miasteczka  do  nauki  ruchu  drogowego, 
doposażenie siłowni na basenie, budowa kawiarni obywatelskiej dla seniorów, postawienie 
kabiny toi  toi  przy kaplicy,  odnowienie  obeliska  Bitwy pod Byczyną,  remont  amfiteatru, 
dofinansowanie  byczyńskiego  koła  emerytów  i  rencistów,  dofinansowanie  wycieczek  dla 
uniwersytetu  III  wieku,  utworzenie  siedziby  ZHR  w  Byczynie,  organizacja  wszelkiego 
rodzaju  badań  profilaktycznych  dla  mieszkańców  Byczyny,  remont  ławek  na  stadionie 
miejskim,  postawienie  słupa  ogłoszeniowego  przy  markecie  Polo  w  Byczynie,  montaż 
drogowskazów dla atrakcji  turystycznych  w Byczynie,  dofinansowanie zakupu samochodu 
przystosowanego do dowozu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym, remont elewacji przy ul. 
Kościelnej w Byczynie, budowa muszli koncertowej w kompleksie parkowym w Byczynie. 
Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  wszystkie  ww.  pace   będą   wycenione 
i  jednocześnie  zaprosił  wszystkich  zainteresowanych  na  kolejne  zebranie  samorządu 
w przedmiotowej sprawie na dzień 30.10.2014r., o godz. 1800. Z kolei Radna – Małgorzata 
Wiśniewska  podziękowała  Burmistrzowi  za  wstawiennictwo  się  sprawie  uruchomienia 
dodatkowego autobusu przejeżdżającego przez wieś Jakubowice. Na koniec Przewodniczący 
Rady zakomunikował zebranym, że kolejne i zarazem ostatnie posiedzenie Rady odbędzie się 
w dniu 10.11.2014r., o godz. 1200.                             

Ad. 11  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  LV  sesji.  Na  tym  protokół  zakończono 
i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie CD przechowywane w Biurze Rady, 
zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres jednego roku. 



    
                                                                                             Przewodniczący
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                                                                                                   Grzegorz Kapica
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