
                                                        
                                                         Protokół Nr  III/14
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 22.12.2014
                                                       ( godz. 15 00 –  19 10  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia III sesji Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji dokonał Przewodniczący Rady – 
Adam Radom,  który przywitał  Radnych,  Burmistrza  Byczyny – Pana Roberta  Świerczka, 
Z-cę Burmistrza Byczyny – Panią Katarzynę  Zawadzką, Skarbnika Gminy – Panią Wiesławę 
Różewską,  Sekretarza  Gminy  –  Pana  Macieja  Tomaszczyka,  Panią  Halinę  Piasta  – 
Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców,  przedstawiciela  lokalnej  prasy – Panią Elżbietę 
Wodecką, sołtysów oraz pozostałych przybyłych gości, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława 
Pelca. W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 
15 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  Burmistrz  Byczyny  zaproponował 
wycofanie  projektu  uchwały  na  druku  nr   9  w   sprawie  zmiany  uchwały  (  dot.  wzoru 
deklaracji ). Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania  zmiany porządku 
obrad w postaci wycofania projektu uchwały na druku nr  9 w  sprawie zmiany uchwały ( dot.  
wzoru  deklaracji  ).  Zaproponowana  zmiana  porządku  obrad  przez  Burmistrza  Byczyny 
została  przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). Następnie Przewodniczący 
Rady  zaproponował  zmianę  porządku  obrad  w  postaci  uzupełnienia  porządku  obrad 
o  dodatkowy  pkt.  6  dot.  prezentacji  w  spawie  pozyskiwania  Funduszu  Inicjatyw 
Obywatelskich.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie 
wcześniej zaproponowaną zmianę. Zaproponowana zmiana przez Przewodniczącego Rady   
została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”). Następnie Przewodniczący 
Rady przystąpił do przegłosowania porządku obrad z wcześniej przegłosowanymi zmianami. 
Nowy porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

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

     6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
              Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017    
              ( druk nr 7 ),  
          b) zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej 

1



              w Byczynie ( druk nr 8 ), 
          c) zmiany uchwały ( dot. wzoru deklaracji, druk nr 9 ), 
          d) zmiany uchwały ( dot. dot. rachunku bankowego, druk nr 10 ), 
          e) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 11 ), 
          f) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchamiania kredytu, druk nr 12 ),
          g) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 13 ),
          h) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 14 ),
          i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2025 ( druk nr  15 ),  
          j) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  16)
         k) autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ( druk nr 17 )
         l) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ),
        m) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego    
             ( druk nr 19 )
        n) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 2024 ( druk nr  20 ),  
         o) uchwalenia budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 21 ), 
         p) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
             gruntowej ( druk nr 22 ), 
         r) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 23 ).                  
      7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
      8. Wolne wnioski i zapytania.
      9. Komunikaty.
    10. Zakończenie sesji.

      Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

      1.  Otwarcie sesji.
      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z II sesji.
5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Prezentacja dot. pozyskiwania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

     7. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
              Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017    
              ( druk nr 7 ),  
          b) zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej 
              w Byczynie ( druk nr 8 ),  
          c) zmiany uchwały ( dot. dot. rachunku bankowego, druk nr 10 ), 
          d) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 11 ), 
          e) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchamiania kredytu, druk nr 12 ),
          f) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 13 ),
          g) zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 14 ),
          h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
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              2014 - 2025 ( druk nr  15 ),  
          i) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  16)
          j) autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ( druk nr 17 )
          k) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ),
           l) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego    
             ( druk nr 19 )
        m) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2015 - 2024 ( druk nr  20 ),  
         n) uchwalenia budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 21 ), 
         o) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości 
             gruntowej ( druk nr 22 ), 
         p) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 23 ).                  
      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 – Jerzy Pluta. Przewodniczący  Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
Zgłoszona kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołów z II sesji.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  II  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z II sesji były dostępny w Biurze Rady oraz były 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   II  sesji.  Protokół  z  II  sesji  został  przyjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ). 

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.

Na wstępie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta i zadał pytanie, czy przedłożony do zatwierdzenia 
projekt  budżetu  gminy  na  2015r.  jest  w  stopniu  podstawowym  możliwy  w  realizacji. 
Przewodniczący Rady zaproponował aby do powyższego zagadnienia powrócić w momencie 
omawiania projektu budżetu gminy na 2015r.    

Ad. 6. Prezentacja dot. pozyskiwania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Na wstępie głos zabrał Pan Marcin Juszczyk – Prezes Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki 
Społecznej  w  Byczynie   i  pokrótce  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówił 
możliwości pozyskania środków z przedmiotowego funduszu. I tak, do pozyskania jest kwota 
60  mln.  zł,  a  termin  składania  wniosków w  ww.  funduszu  upływa  w dniu  19.01.2015r. 
Przedmiotowe projekty mogą być realizowane w cyklu jednorocznym, jak również w cyklu 
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dwuletnim tj. do 30 listopada 2016r. Kontynuując wypowiedź Pan Marcin Juszczyk zapewnił 
zebranych, że BIGS na każdym etapie będzie udzielał wsparcia merytorycznego w zakresie 
poprawności  sporządzania  przedmiotowych  wniosków.  Następnie  Pan  Marcin  Juszczyk 
zakomunikował zebranym, że I szkolenie w ww. zakresie odbędzie się w dniu 29 grudnia 
2014r. , o godz. 19 00 w sali OSP Byczyna. Kończąc wypowiedź Pan Marcin Juszczyk wyraził 
przekonanie, że w przypadku złożenia ok. 10 wniosków z terenu g.Byczyna, to co najmniej 2 
– 3 wnioski uda się zrealizować. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy w tym 
przypadku możliwe jest  zawiązanie stowarzyszeń między sołeckich.  Pan Marcin Juszczyk 
odpowiedział, że tak. Z kolei Radny -  Jerzy Pluta zadał pytanie, czy w powyższym projekcie,  
są jakieś priorytety. Pan Marcin Juszczyk odpowiedział, że tak, najwyżej punktowane będą 
projekty  jednoroczne.   Na  koniec  Przewodniczący  Rady  podziękował  Panu  Marcinowi 
Juszczykowi  za  przeprowadzenie  prezentacji  dot.  pozyskiwania  Funduszu  Inicjatyw 
Obywatelskich.  

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017  ( druk nr 7 ). Następnie Przewodniczący 
Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.  Z  kolei  Burmistrz 
Byczyny stwierdził, że przed uchwaleniem omawianego projektu uchwały na druku nr 7, Pani 
Ewa  Śledzka  –  pełnomocnik  Burmistrza  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych przedstawi krótką prezentację w ww. sprawie . Następnie głos zabrała Pani 
Ewa Śledzka i pokrótce przedstawiła założenia przedmiotowego programu. I tak , Pani Ewa 
Śledzka w sposób szczegółowy i  wyczerpujący przedstawiła  pochodzenie  i  wydatkowanie 
środków  wykazanych  w  danym  programie.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do 
zadawania pytań w zakresie omawianej tematyki. Radna – Jadwiga Gierczyk zadała pytanie, 
jaka jest skala wszelkiego rodzaju uzależnień na terenie g.Byczyna. Pani Ewa Śledzka  
odpowiedziała,  że  powyższy  problem dotyczy  ok.  110  osób.  Następnie  Radny  –  Marcin 
Altman  zadał  pytanie,  ile  osób wchodzi  w składa  komisji  ds.  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych  i  kto  może  być  członkiem  przedmiotowej  komisji.  Pani  Ewa  Śledzka 
odpowiedziała, że ww. komisja powoływana jest zarządzeniem Burmistrza, a w skład komisji 
obligatoryjnie  wchodzą  następujące  osoby  tj.  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 
Kierownik Posterunku Policji, pracownik zajmujący się profilaktyką w gminie, przedstawiciel 
anonimowych alkoholików, oraz osoby przeszkolone w danym zakresie. Następnie Radny – 
Jerzy Pluta zadał pytanie, ile szkoleń w zakresie sprzedaży alkoholu odbyło w ubiegłym roku. 
W odpowiedzi Pani Ewa Śledzka odpowiedziała, że takowe szkolenia odbywają się raz na 
dwa lata.  Przedmiotowe szkolenia  nie  cieszą się zbyt  dużym zainteresowaniem,  że strony 
sprzedawców napojów alkoholowych.  Następnie  Radny – Jerzy Pluta  zadał  pytanie,  a  ile 
szkoleń w zakresie profilaktyki od wszelkiego rodzaju uzależnień odbyło się w szkołach na 
terenie  g.Byczyna.  Pani  Ewa Śledzka odpowiedziała,  że  takie  spotkania  odbywają  się  na 
bieżąco w placówkach oświatowych. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że działalność 
przedmiotowej komisji jest mało widoczna i praktycznie nieskuteczna. Następnie głos zabrała 
Pani Joanna Myślińska – Kierownik Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej w Byczynie i 
jednocześnie  Przewodnicząca  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych i stwierdziła, że raz na rok odbywa się szkolenie w 
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przedmiotowym  zakresie.  Ponadto,  przedmiotowa  komisja  nie  przeprowadza  żadnych 
szkoleń, a jedynie organizuje ww. szkolenia. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, 
czy na terenie g.Byczyna nie ma problemu z psychologiem ds. wszelkiego rodzaju uzależnień. 
Pani Ewa Śledzka odpowiedziała, że nie ma problemu, psycholog ds. uzależnień przyjmuje na 
bieżąco w budynku Remedium.      
                                                                                 
Następnie  Przewodniczący  Rady  po  raz  kolejny  odczytał  projekt  uchwały   w  sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017  ( druk nr 7 ).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały  w  sprawie uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017 
( druk nr 7 ), został podjęty przez Radnych  jednogłośnie  (15 głosów „za”) 

b) Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 
przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 8 ).  Następnie 
Przewodniczący  Rady  pokrótce  w  sposób  szczegółowy  przedstawił  intencje  podjęcia 
przedmiotowego  projektu  uchwały.  Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  dodał,  że  podstawą  do 
wyliczenia  kwoty  diety  danego  radnego  jest  400  zł.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 
8 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów  ( 13 głosów„ za”, 2 głosy 
„ wstrzymujące się ” ).

c)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały (  dot.  dot. 
rachunku bankowego, druk nr 10 ).  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji 
w sprawie omawianego projektu uchwały. Z kolei Radny – Władysław Buła zadał pytanie, 
dlaczego  każdemu  podatnikowi  przypisano  odrębny  numer  konta.  Skarbnik  Gminy 
odpowiedziała, że wynika to wprost z ustawy. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do 
głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. 
rachunku bankowego,  druk nr 10 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„ za” ).

d)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
harmonogramu  uruchomienia  pożyczki,  druk  nr  11  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
poprosił  Skarbnika  Gminy o  wyjaśnienie  treści  przedmiotowej  uchwały.  Skarbnik  Gminy 
w sposób szczegółowy wyjaśniła, że powyższy projekt uchwały dot. przesunięcia realizacji 
pożyczki na realizację zadania pn. Mój Rynek w Byczynie.  Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały (  dot.  harmonogramu uruchomienia  pożyczki,  druk nr 11 ),  został  podjęty przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

e)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
harmonogramu uruchamiania kredytu, druk nr 12 ). Następnie Przewodniczący Rady poprosił 
Skarbnika  Gminy  o  wyjaśnienie  treści  przedmiotowej  uchwały.  Skarbnik  Gminy 
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wyjaśniła, że powyższy projekt uchwały dot. przesunięcia kredytu na realizację zadania pn. 
Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach . Następnie Przewodniczący Rady 
przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały  (  dot.  harmonogramu  uruchamiania  kredytu,  druk  nr  12  ),  został  podjęty  przez 
Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

f)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  (  dot. 
harmonogramu  uruchomienia  pożyczki,  druk  nr  13  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaprosił   Skarbnika Gminy o wyjaśnienie  treści przedmiotowej  uchwały.  Skarbnik Gminy 
wyjaśniła, że powyższy projekt uchwały dot. przesunięcia pożyczki na realizację zadania pn. 
Budowa  przyłączy  do  zbiorczego  systemu  kanalizacyjnego  w  miejscowości  Roszkowice 
gmina  Byczyna”.  Następnie  Przewodniczący  Rady przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  (  dot.  harmonogramu 
uruchomienia  pożyczki,  druk  nr  13  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie   (  15 
głosów„ za” ).

g)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  (  dot. 
harmonogramu  uruchomienia  pożyczki,  druk  nr  14  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaprosił  Skarbnika  Gminy  o  wyjaśnienie  treści  przedmiotowej  uchwały.  Skarbnik  Gminy 
wyjaśniła, że powyższy projekt uchwały dot. przesunięcia  pożyczki na realizację zadania pn. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I . Z kolei  Radny – Jerzy 
Pluta zadał pytanie, jaki jest plan – projekt realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie  gminy.  Z –ca Burmistrza  odpowiedziała,  że nie  ma możliwości  zmiany wcześniej 
przyjętego  i  zatwierdzonego  harmonogramu.  W  chwili  obecnej  jesteśmy  w  trakcie 
przygotowywania przetargu na realizację przedmiotowego zadania.  Z kolei  Radny – Jerzy 
Pluta  stwierdził,  to  co  w  takiej  sytuacji  ma  powiedzieć  mieszkańcom  wsi  Jakubowice 
w przedmiotowej sprawie. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że jednym rozsądnym wyjściem 
w tej sytuacji,  będzie próba rozszerzenia zakresu robót np. o wieś Jakubowice.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały ( dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki, druk nr 
14 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

h) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025 (druk nr 15). 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  16). Z kolei 
Burmistrz Byczyny zaproponował, aby w tym momencie odbyła się prezentacja Pani Wioletty 
Kardas – Dyrektora  CISPOL-u Polanowice, w zakresie bieżącej działalności. W odpowiedzi 
Przewodniczący Rady stwierdził, że bardziej odpowiednim momentem na przeprowadzenie 
przedmiotowej  prezentacji  będzie omawianie projektu uchwały na druku nr 19 w sprawie 
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego. Burmistrz 
Byczyny przystał  na takie rozwiązanie.  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. Następnie 
Przewodniczący  Rady zaprosił  do  dyskusji  w sprawie  omawianych  projektów uchwał  na 
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druku nr 15 i  16.  Nikt nie  zabrał  głosu.  W związku z powyższym Przewodniczący Rady 
przystąpił do przegłosowania kolejno po sobie następujących projektów uchwał na drukach 
nr 15 i 16.
                                                                                                                                          
Uchwała przedstawiona na druku nr  15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2012-2025, została podjęta przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„ za” ).

i)  Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2014 rok ( druk nr 16).  Następnie  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2014  rok  (  druk  nr  16  ),  został  podjęty  przez  Radnych  jednogłośnie  (  15  głosów 
„ za” ).

j) Na wstępie Przewodniczący Rady stwierdził, że przystępujemy do rozpatrywania uchwał 
około budżetowych, jak również autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
( druk nr 17 ) i autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ).Następnie 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie autopoprawki do projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013 – 2025 ( druk nr 17 ), jak 
również autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015r.( druk nr  18). Następnie Skarbnik 
Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła planowane zmiany. 

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ( druk nr 17 ), została podjęta 
przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za” ).

k) Autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2015r. ( druk nr 18 ), została podjęta przez 
Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za” ).

l)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji 
przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego  (  druk  nr  19  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym,  że w myśl  wcześniej  przyjętych ustaleń, 
w tym momencie dokonana będzie prezentacja Pani Wioletty Kardas – Dyrektora  CISPOL-u 
w Polanowice na temat bieżącej działalności zakładu. I tak, na wstępie Pani Wioletta Kardas 
przywitała  wszystkich  zebranych  i  pokrótce  przedstawiła  główniejsze  cele  i  założenia 
kierowanej  przez  jej  osobę  jednostki.  I  tak,  z  treści  przedstawionej  prezentacji  wynikało 
w  sposób  jednoznaczny,  że  działalność  ww.  jednostki  jest  nader  niezbędna  na  terenie 
g.Byczyna,  ze  względu  na  dość  znaczną  liczbę  osób  wykluczonych  społecznie  tj.  osoby 
zwolnione  z  zakładów  karnych,  uzależnione  od  alkoholu,  niepełnosprawne,  długotrwale 
bezrobotni  powyżej  12  miesięcy  i  osoby  bezdomne.  Następnie  Pani  Wioletta  Kardas 
przedstawiła zebranym sposób finansowania jednostki ( zakładu budżetowego ) „ CISPOL ”. 
I tak, finansowana jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kluczborku,  jak  również  z   dochodów własnych.  Kontynuując  wypowiedź  Pani 
Wioletta Kardas stwierdziła, że działalność CISPOL-u nie ogranicza się tylko i wyłącznie do 
terenu g.Byczyna, ale również do gmin ościennych. Podstawowym celem działalności ww. 
jednostki  jest  usamodzielnienie  uczestników,  z  jednoczesnym  powrotem  do  normalnego 
życia.  Następnie  Pani  Wioletta  Kardas  dodała,  że  działalność  nie  ogranicza  się  tylko 
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i  wyłącznie  do  aktywizacji  zawodowej,  ale  również  do  organizacji  czasu  wolnego 
uczestników  wraz  z  ich  rodzinami.  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL 
w Polanowicach  -  jest   jednostką  organizacyjną  gminy – zakład  budżetowy „ CISPOL” 
i  z  dużym  powodzeniem  realizuje  również  różnego  rodzaju  projekty  unijne.  Kończąc 
wypowiedź Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że zawsze przestrzega jednej zasady, że należy 
być  twardym  dla  problemu,  ale  dla  człowieka  lekkim.  Na  koniec  Pani  Wioletta  Kardas 
zaprosiła zebranych do zadawania pytań w ww. tematyce.  Następnie głos zabrała Radna – 
Iwona Sobania i stwierdziła, że dotacja podmiotowa dla Cispol-u w 2015r. wynosić będzie 
187 tys.zł.  Pani Wioletta  Kardas odpowiedziała,  że tak. Kontynuując wypowiedź Radna – 
Iwona Sobania stwierdziła, że Centrum rok rocznie odprowadza podatek od nieruchomości 
w wys.  18 tys.  zł.  De facto  uwzględniając odprowadzany podatek,  przedmiotowa dotacja 
winna być  pomniejszona o ww. kwotę.  Kontynuując  wypowiedź Radna – Iwona Sobania 
zadała pytanie, czy prawdą jest, że Centrum świadczyło usługi na rzecz byłego burmistrza, 
jeśli  tak,  to  jakie  z  tego  tytułu  uzyskało  pożytki.  W  odpowiedzi  Pani  Wioletta  Kardas 
stwierdziła, że przedmiotowa sytuacja miała miejsce. Mianowicie, na rzecz byłego burmistrza 
świadczone były usługi  w postaci  : pielęgnacji  terenu,  wykonania czterech ławek. Łączna 
kwota wykonanych usług zamknęła się kwotą 3 tys.zł. Kontynuując wypowiedź Pani Wioletta 
Kardasa  stwierdziła,  że  Centrum  bardzo  chętnie  wykonuje  wszelkiego  rodzaju  usługi, 
ponieważ dzięki takim usługom może uzyskać dochody własne. Z kolei Radny – Jerzy Pluta 
zadał  pytanie,  ile  godzin  w  tygodniu  pracuje  rębak  z  ciągnikiem.  Pani  Wioletta  Kardas 
odpowiedziała,  że  niewiele,  ponieważ  przedmiotowy  sprzęt  został  zakupiony  w  ramach 
projektu unijnego i nie można z wynajmu czerpać zysków. Następnie Radny – Jerzy Pluta 
stwierdził,  że  w  przedmiotowej  sprawie  ma  dość  odmienne  zdanie.  Powodem  takiego 
stwierdzenia, była próba wypożyczenia przedmiotowego sprzętu, ale nic z tego nie wyszło,  
ponieważ wypożyczenie po kosztach ww. sprzętu było droższe niż zakup gotowych zrębków 
do celów grzewczych.   Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy  jest 
ekonomicznie uzasadnione utrzymywanie tak drogiego sprzętu w eksploatacji. Pani Wioletta 
Kardas odpowiedziała,  że  w powyższym temacie,  musi  niestety przestrzegać stosownych 
przepisów unijnych  w tym zakresie. Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy przy 
kalkulacji  kosztów pobytu uczestników gmin ościennych,  kalkulowana jest również kwota 
odprowadzanego  podatku  od nieruchomości.  Pani  Wioletta  Kardas  odpowiedziała,  że  tak. 
Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  zadał  pytanie,  czy  uruchomienie  Centrum  spowodowało 
zmniejszenie ilości podopiecznych opieki społecznej. W odpowiedzi Pani Wioletta Kardas 
stwierdziła,  że  tak.  Z  kolei  Pan  Zdzisław  Comporek  zadał  pytanie,  czy  prawdą  jest,  że 
pracownicy Centrum kolportowali materiały wyborcze byłego burmistrza w czasie ostatniej 
kampanii  wyborczej  .  W odpowiedzi  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  że  taki  fakt  miał 
miejsce,  w  końcowej  fazie  kampanii.  Przedmiotowy kolportaż  zlecony  był  przez  Polskie 
Stronnictwo  Ludowe  w  Opolu,  za  trzy  dni  pracy  pracownicy  Centrum  pozyskali  kwotę 
1.400,00 zł.  Następnie  Radny – Jerzy Pluta  zadał  kolejne pytanie,  ile  środków pozyskało 
Centrum  od  sieci  handlowej  Biedronka,  tytułem  przeprowadzonej  ankiety  na  ich  rzecz. 
W  odpowiedzi  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  że  za  powyższe  zlecenie  Centrum 
pozyskało  kwotę  1  tys.zł.  Następnie  Radny  –  Karol  Grzyb  stwierdził,  że  Centrum  jest 
normalną  firmą i  po dzisiejszej  prezentacji  wszelkie  niedomówienia  zostały rozwiane.  Na 
koniec  Pani  Wioletta  Kardas  stwierdziła,  że  kierowanie  Centrum  jest  bardzo  trudne,  ze 
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względu na specyfikę osób tam zatrudnionych.  
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały. 

Projekt  uchwały  w  sprawie ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego ( druk nr 19 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów 
„ za” ).

 m)  Po  odbytym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady  zarządził  10  –  minutową  przerwę. 
Po przewie  Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do rozpatrywania kolejnych 
projektów  uchwał  na  druku  nr  20  i  na  druku  nr  21.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
stwierdził, że przedmiotowe projekty uchwał były dość szczegółowo omawiane na wspólnym 
posiedzeniu trzech komisji. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik 
Gminy  o przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 
2024 (  druk nr  20 )   i  uchwalenia  budżetu  gminy na  2015r.(  druk nr   21),  jak  również 
odczytania  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  w  przedmiotowej  sprawie. 
Następnie  Skarbnik  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024  i projekt budżetu gminy na 2015r.  
(  druk  nr   21). Kontynuując  wypowiedź  Skarbnik  Gminy  odczytała  pozytywne  opinie 
Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024 ( druk nr 20 ) i uchwalenia budżetu gminy na  2015r. 
( druk nr  21)  Następnie Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianych 
projektów  uchwał  na  druku  nr  20  i  21.  Na  wstępie  głos  zabrał  Radny  –  Jerzy  Pluta 
i stwierdził, że jest bardzo zdumiony tak wysokimi kosztami obsługi odsetek od wszelkiego 
rodzaju kredytów i pożyczek. Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że 
przedmiotowa  kwota  wynosi  800  tys.zł  w  skali  roku  i  zadał  pytanie,  czy  warto  nadal 
inwestować  na  kredyt.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  zadała  pytanie,  dlaczego  przy 
realizacji  zadania  pn.  Mój  rynek,  nie  przewidziano  wymiany  rur  kanalizacyjnych 
i deszczowych, skoro ich stan techniczny jest tak fatalny. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że 
w  dokumentacji  projektowej  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  było  przewidziane  to 
zadanie,  a  jedynie  zaplanowano  kamerowanie  ww.  sieci.  W  wyniku  przeprowadzenia 
przedmiotowych prac okazało się, że obie sieci są w fatalnym stanie, nie nadającym się do 
dalszego  użytkowania,  ponadto  budynek  ul.  Rynek  9,10,11  podłączony  jest  do  sieci 
kanalizacji  deszczowej.  Następnie Radna – Iwona Sobania zadała  pytanie,  jakie środki  są 
niezbędne do wykonania remontu omawianych sieci. Z –ca Burmistrza stwierdziła, że nie jest 
w  stanie  odpowiedzieć  na  tak  zadane  pytanie,  ponieważ  winno  to  być  poprzedzone 
wcześniejszymi  obmiarami.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Krzysztof  Sikorski  –  Prezes  ZGK 
Sp.z.o.o  w  Byczynie  i  stwierdził,  że  sprawdzanie  sieci  zlokalizowanych  w  rynku  było 
wykonywana w 2011r i wtedy stan obydwu sieci nie był tak fatalny. Przed uruchomieniem 
inwestycji pn. Mój rynek,  ze strony zakładu była sugestia, aby uwzględnić również remont, 
bądź częściową wymianę przedmiotowych sieci.  Przedmiotowy wniosek został złożony na 
piśmie do tut. urzędu. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie,  dlaczego wcześniej Pan 
Prezes  ZGK  Sp.z.o.o   nie  posiadał  stosownej  wiedzy,  w  zakresie  mylnego  podłączenia 
budynku  ul.  Rynek   9,10,11.  Pan  Krzysztof  Sikorski  odpowiedział,  że  na  ten  temat  nie 
posiadał  stosownej  wiedzy,  przedmiotowe niedopatrzenie  ujrzało  światło  dzienne  podczas 
obecnego kamerowania sieci.        
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Następnie  Przewodniczący Rady przystąpił  do głosowania  omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
2015 - 2024 ( druk nr  20 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

n) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2015r.  (  druk  nr  21  ).Następnie  Przewodniczący  Rady  zaprosił  do  dyskusji  w  sprawie 
omawianego  projektu  uchwały.  Nikt  nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia  budżetu  gminy  na  2015r.  (  druk  nr  21  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

o) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 
Byczyny  na  wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  22  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego 
projektu uchwały.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na 
wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowej  (  druk  nr  22  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

p)  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia 
Burmistrza Byczyny ( druk nr 23 ).  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 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny ( druk nr 23 ), został podjęty przez Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

Ad.8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Byczyny i odpowiedział na zapytanie Radnego – Jerzego 
Pluty  w  zakresie  racjonalnego  wykonania  budżetu  gminy  w  2015r.  Mianowicie,  główne 
zamierzenia budżetu gminy na 2015r.  dokonała Skarbnik Gminy.  Przedmiotowe założenia 
realizowane  będą  konsekwentnie  i  przy  racjonalnym wydawaniu  środków i  wtedy będzie 
możliwy w realizacji. Z kolei Radny – Karol Grzyb stwierdził, że sala gimnastyczna przy PSP 
Kostów  posiada  już  stosowne  pozwolenie  budowlane.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  – 
Karol  Grzyb  zadał  pytanie,  czy  w  przypadku  czasowego  przesunięcia,  realizacji 
przedmiotowej  inwestycji  ww.  obiekt  nie  straci  pozwolenia  budowlanego.  W odpowiedzi 
Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że nie,  ponieważ pozwolenie budowlane ważne jest  3 lata. 
Do powyższej sprawy powrócimy, w przypadku pozyskania środków z zewnątrz, ponieważ 
gmina nie jest w stanie sama udźwignąć powyższego przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał 
sołtys wsi Janówka Pan Antoni Olek i stwierdził,  że PSP Kostów co roku generuje dosyć 
pokaźne oszczędności  z  tytułu  zmiany formy organizacyjnej.  Przedmiotowe oszczędności, 
powinne być przeznaczane na planowaną rozbudowę. Kontynuując wypowiedź Pan Antoni 
Olek zadał pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego Spółka ZGK Sp.z.o.o nic nie zrobiła, w 
zakresie  poprawy jakości  wody pitnej  z  ujęcia  wodnego we wsi  Kostów.  Następnie  głos 
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zabrał Burmistrz Byczyny i stwierdził,  że jako aktywny sportowiec jest jak najbardziej  za 
powstawaniem  wszelkiego  rodzaju  obiektów  sportowych,  ale  gmina  nie  jest 
w  stanie  sama  sfinansować  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Następnie  głos  zabrał  Pan 
Krzysztof Sikorski – Prezes ZGK Sp.z.o.o. i stwierdził, że w najbliższym czasie wykonane 
będzie nowe przyłącze wodne o przebiegu Piaski  – Kostów i jakość wody pitnej  we wsi 
Janówka  w  znacznym  stopniu  się  poprawi.  W  tym  momencie  Przewodniczący  Rady 
zaproponował, aby przejść do kolejnego punktu obrad tj. wolnych wniosków i zapytań.        

Ad.8 Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie glos zabrała Radna – Iwna Sobania i zaproponowała, aby na kolejne  posiedzenie 
Rady  dokonać  dogłębnej  analizy  tematu  dot.  sprawy  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej 
w rynku. Z kolei Radny – Władysław Buła zadał pytanie, czy posiedzenia Rady nie mogłyby 
się odbywać we wcześniejszych godzinach. Przewodniczący Rady stwierdził, że jest otwarty 
na  wszelkie  propozycje  w  tym  zakresie,  ale  zmiana  godzin  obrad  Rady  winna  być 
poprzedzona  stosownym sondażem w tym  zakresie.  Burmistrz  Byczyny  dopowiedział,  że 
stosowny sondaż zostanie przeprowadzony w najbliższym czasie. Następnie Radny – Marcin 
Altman  stwierdził,  że  wokół  tematu  dot.  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  jest  za  dużo 
niedomówień.  Mianowicie,  wg.  wcześniejszych  wypowiedzi  poprzedników,  przedmiotowe 
udrożnienie kanalizacji było przewidziane, stąd ta irytacja, należy ją wykonać i po sprawie. 
Z  kolei  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  problem  jest,  ponieważ  w  dok.  projektowej 
wykazano  jedynie  kamerownie  przedmiotowych  kanalizacji  i   bezwykopowe udrożnienie. 
W chwili  obecnej okazało się, że ww. założenia były nietrafione,  ponieważ na niektórych 
odcinkach wymagana jest ingerencja zewnętrza. Problem polega na tym ,że w chwili obecnej, 
byczyński  rynek  jest  już  całkowicie  zabrukowany.  Z  kolei  Radny  –  Marcin  Altman 
stwierdził,  że  po  rozmowie  z  kierownikiem  robót  w  zakresie  kamerownia  byczyńskiej 
kanalizacji  ma  pewność,  że  przedmiotowa  kanalizacja  jest  w  stanie  wytrzymać  jeszcze 
kilkanaście  lat.  Następnie  Pan  Krzysztof  Sikorski  –  Prezes  ZGK  Sp.z.o.o  stwierdził,  że 
przedmiotowa bezwykopowa metoda jest raczej pewna. Z kolei Burmistrz Byczyny dodał, że 
zwiększenie  zakresu  robót  w  przedmiotowej  sprawie  podrożyło  koszty  wykonania 
przedmiotowego zadania na dzień dzisiejszy o kwotę 180 tys.zł. Następnie Przewodniczący 
Rady  zaproponował  przygotowanie  szczegółowej  informacji  w  powyższej  sprawie. 
Przedmiotowa informacja mogłaby być przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Rady. Z kolei 
Pan  Zdzisław  Comporek  zadał  pytanie,  dlaczego  przed  uruchomieniem   omawianej 
inwestycji,  nie dokonano szczegółowego przeglądu sieci. Następnie Pan Zdzisław Comporek 
zadał  kolejne  pytanie,  kto  konkretnie  z  imienia  i  nazwiska  odpowiada  za  powyższe 
niedociągnięcia.  Kończąc  wypowiedź  Pan  Zdzisław  Comporek  stwierdził,  że  w  ostatnim 
czasie, za dużo było wszelkiego rodzaju niedociągnięć i należałoby było tą i inne podobne 
sprawy po prostu wyjaśnić i pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za taki 
stan  rzeczy.  Przewodniczący  Rady  zaproponował  powrócić  do  powyższej  sprawy  na 
kolejnym  posiedzeniu  Rady,  po  zapoznaniu  się  Radnych  z  wyczerpującą  informacją 
w powyższym temacie. Następnie głos zabrał Radny – Krzysztof Chojak i zadał pytanie dot. 
repatriantów.  Mianowicie,  czy  byczyńscy  repatrianci  otoczeni  są  należytą  opieką  prawną 
i  integracyjną.  Następnie  Radny  –  Krzysztof  Chojak  zakomunikował  zebranym,  że  Rada 
winna  wyrazić  zdecydowany  sprzeciw  przeciwko  stanowisku  Pani  Minister  Edukacji, 
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w sprawie rzekomej zbyt długiej przerwy świątecznej nauczycieli. Powodem takiego, a nie 
innego stanowiska, winno być dobro gminy, chociażby w postaci oszczędności na dowozie 
dzieci.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta  zaproponował,  żeby  Burmistrz  Byczyny  w  jak 
najszybszym czasie  przeprowadził  audyt  gminy.  Przeprowadzenie  przedmiotowego audytu 
pozwoli na zorientowanie się w jakiej  sytuacji  jest gmina,  jej  spółki i  podległe jednostki. 
Kontynuując wypowiedź Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że w czasie kampanii  wyborczej 
Burmistrz zapewniał, że takowy audyt będzie wykonany. Przedmiotowy audyt pozwoliłby na 
postawienie czarnej kreski i odcięcie się od działalności poprzednika. Z kolei Radna Iwona 
Sobania  stwierdziła,  że  takie  rozwiązanie  kosztuje.  W  odpowiedzi  Radny  –  Jerzy  Pluta 
stwierdził,  że  nie  zgadza  się  z  powyższym  stwierdzeniem,  ponieważ  dodatkowe  prace 
kanalizacyjne  na  byczyńskim  rynku  są  kosztowniejsze.  Następnie  Burmistrz  Byczyny 
stwierdził,  że  przedmiotowy  audyt  jest  dość  drogim  rozwiązaniem,  ale  w  niektórych 
obszarach działania i tak nie będzie przydatny. Z kolei Przewodniczący Rady przyznał, że 
audyt jak najbardziej by się przydał, ale Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest naprawdę 
doświadczoną komisją  i  z wieloma problemami na pewno jest  w stanie  sama się uporać. 
Następnie Radny – Marcin Altman powrócił do tematu zwrotu środków, z tytułu błędnego 
naliczenia subwencji oświatowej w latach 2010 – 2011 w wys.  44.490,00 zł.  Mianowicie, 
Radny  –  Marcin  Altman  wyraził  zaniepokojenie,  że  podobny  problem  z  naliczeniem 
subwencji oświatowej, może się powielić w innych latach, nie objętych kontrolą. Następnie 
Radny  –  Marcin  Altman  zasugerował,  żeby  w  najbliższym  czasie  Referat  Oświaty 
przeprowadził kontrolę w tym zakresie tj. w latach 2012, 2013, 2014. Powyższe stwierdzenie 
podyktowane  jest  troską  o  gminne   finanse.   W przypadku  powielania  niniejszego błędu 
nadal,  okaże się że w 2016r.  trzeba będzie zwrócić kwotę ponad 100 tys.zł.z  tego tytułu. 
Następnie Radny – Marcin Altman nawiązał do tematu wyznaczenia terenów pod ewentualne 
siłownie wietrzne.  Kontynuując  wypowiedź Radny – Marcin Altman zadał  pytanie,  skoro 
Rada wycofuje się z realizacji przedmiotowego tematu, to na jaki cel przeznaczona będzie 
kwota  120  tys.zł.  wykazana  w  budżecie  gminy  na  2015r.  W  odpowiedzi  Pan  Stanisław 
Biliński  – Kierownik Referatu Budownictwa stwierdził,  że powyższe środki przeznaczone 
będą  na  wykonanie  planów  zagospodarowania  przestrzennego  w  powyższej  sprawie. 
W chwili  obecnej  opracowane  są  wszystkie  projekty,  następnie  ruszy  proces  wszelkiego 
rodzaju  uzgodnień,  na  koniec  uruchomiona  będzie  procedura  uchwałodawcza  Rady 
w powyższym zakresie. Następnie Radny – Marcin Altman stwierdził, że sprawa ewentualnej 
lokalizacji  siłowni  wietrznych  na  terenie  g.Byczyna  nie  jest  przesądzona.  Pan  Stanisław 
Biliński  odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  w  chwili  obecnej  jesteśmy  na  początku 
przedmiotowego procesu. Z kolei  Burmistrz  Byczyny dopowiedział,  że ostateczna decyzja 
w sprawie ewentualnej lokalizacji siłowni wietrznych jest tylko i wyłącznie w gestii Radnych. 
Następnie  Radny  –  Damian  Gocejna  zadał  pytanie,  dlaczego  dofinansowania  zewnętrzne 
spływają z tak wielkim opóźnieniem. Kończąc wypowiedz      Radny – Damian Gocejna zadał 
kolejne  pytanie,  czy  prawdą jest,  że  w przypadku  zakończonej  inwestycji  pn.  „  Budowa 
kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice” , nie wpłynęła należna kwota w wys. 2 mln.200 
tys.zł.  Burmistrz Byczyny odpowiedział, że jest to prawda, powodem takiego przesunięcia 
czasowego  była  uprzednia  upadłość  jednej  z  firm,  która  realizowała  ww.  zamówienie. 
Kolejna firma, która realizowała zamówienie otrzymała powyższe zamówienie z wolnej ręki, 
stąd zwłoka ze strony Urzędu Marszałkowskiego w powyższej sprawie.      
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Ad.9  Komunikaty.

Na wstępie  Przewodniczący Rady Radnych przeprosił wszystkich zebranych, że odbyta sesja 
w  dniu  05.12.2014r.  została  zwoła  w  trybie  nadzwyczajnym,  dlatego  nie  wszyscy  byli 
powiadomieni  o  zwołaniu  przedmiotowej  sesji.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący 
Rady zakomunikował zebranym, że na ww. sesji Rady została podjęta uchwała w zakresie 
uruchomienia dopłat do ceny kanalizacji sanitarnej, oraz dokonano wyboru stałych komisji 
Rady Miejskiej.  Kończąc wypowiedź przewodniczący Rady zakomunikował zebranym,  że 
dyżury Prezydium Rady odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 16 00  – 17 00.Na koniec 
Przewodniczący  Rady  życzył  wszystkim  zebranym  zdrowych  i  wesołych  świąt  w  gronie 
rodziny.  Następnie  Sekretarz  Gminy  zakomunikował  zebranym,  że  informacja 
o uchwalonych  dopłatach  do ceny 1m3  ścieków zostały przygotowane w formie  pisemnej 
informacji i wyłożone są na sali obrad, w związku z powyższym upraszam obecnych sołtysów 
o ich pobranie i rozplakatowanie w swoich sołectwach. Kończąc wypowiedź Sekretarz Gminy 
przypomniał,  o upływającym terminie kadencyjności poszczególnych sołtysów, w związku 
powyższym poprosił  o wyznaczenie terminów zebrań sołeckich,  celem dokonania nowych 
wyborów.  Na  koniec Sekretarz Gminy zakomunikował zebranym, że wszelkie dokumenty 
w zakresie programu pn. Cyfrowy debiut 50 +  są w jego biurze  do wglądu. Następnie Radny 
–  Jerzy  Pluta  podziękował  wszystkim  zainteresowanym,  za  zorganizowanie  wszelkiego 
rodzaju imprez Mikołajkowych na terenie g.Byczyna. Na koniec Burmistrz Byczyny zaprosił 
wszystkich zebranych do wspólnego podzielenia się opłatkiem bożonarodzeniowym.    

Ad.10  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  III  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

                                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                                          w Byczynie

                                                                                                   Adam Radom
Byczyna 26.01.2015r.

 Protokołował: Marek Rychlicki
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