
                                                        
                                                         Protokół Nr  IV/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 12.02.2015
                                                       ( godz. 11 00 –  15 30  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia IV 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,  Panią Halinę Piasta – Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, przedstawiciela 
lokalnej prasy – Panią Elżbietę Wodecką, sołtysów, Radcę Prawnego – Pana Zdzisława Pelca 
oraz  pozostałych  przybyłych  na  sesję.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przywitał 
zaproszonych gości : Panią Justynę Depta – przedstawicielkę firmy  Biogaz – Projekt, Panią 
Magdalenę  Wcisło  –  przedstawicielkę  firmy  Pro  –Euro,  Panią  Monikę  Pezdek  – 
przedstawicielkę   firmy  KDE Energy Polska,  Pana Marka Dąbrowskiego z KDE Energy 
Polska, oraz przedstawicieli firmy Ansee Consulting w osobach: Pana Jana Grajczyka, Pana 
Michała Roszyka, Pana Michała Roszyńskiego i Pana Pawła Grochowskiego. Kontynuując 
wypowiedź Przewodniczący przywitał  również Pana Andrzeja Lewackiego przedstawiciela 
firmy Tauron.  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. Nikt nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku 
obrad.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  porządku  obrad. 
Porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów „ za ”).

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

             1.  Otwarcie sesji.
             2.  Przyjęcie porządku obrad.

        3.  Wybór Sekretarza obrad.
        4.  Przyjęcie protokołu z III sesji.

             5. Podjęcie uchwał w sprawie:
               a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 24 )
               b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 25 ),       
                 c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
                   budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
                   Rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Biskupicach , zabytkowy Kościół
                   drewniany ( nr rej: 392/58 z 1.07.1958, druk nr 26 ),
                d) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
                   budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
                   Rzymskokatolickiej  Św.Augustyna w Kostowie, Kościół Św. Augustyna     
                  w Kostowie  (nr rej: 191/2012 z 24.07.2012 , druk nr 27 ).
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            6. Informacja w sprawie modernizacji oświetlenia drogowego w g.Byczyna.  
 7.Odnawialne źródła energii w świetle obowiązujących przepisów prawa: 

                1) odnawialne źródła energii – definicje podstawowe, istotne regulacje prawne.

                2) omówienie rodzajów odnawialnych źródeł energii.

                3) udział nośników energii odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, 

                    perspektywy rozwoju rynku OZE.

                 4) korzyści dla j.s.t. z wykorzystania OZE.

                 5) sposoby i źródła finansowania inwestycji OZE: środki UE, środki krajowe.

             Prezentacji dokona : Biogaz – Projekt – Grupa i Pro – Euro – Konsulting – 

              prezentacja własna 

             8.Prezentacja firmy KDE ENERGY POLSKA - prezentacja własna.

   9.Podsumowanie i wypracowanie stanowiska przez Radę w zakresie 

     funkcjonowania w gminie Byczyna urządzeń odnawialnych źródeł energii.

            10. Wolne wnioski i zapytania.
            11. Komunikaty.
            12. Zakończenie sesji.
 
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  aby  Sekretarzem  obrad  został  Wiceprzewodniczący 
Rady  –  Krzysztof  Chojak.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  zgłoszoną 
kandydaturę.  Zgłoszona  kandydatura  została  przyjęta  przez  Radnych  jednogłośnie 
( 15 głosów „ za” ). 

Ad.4. Przyjęcie protokołów z III sesji.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  III  sesji  Rady  Miejskiej  bez 
uprzedniego czytania. Protokół z III 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  III  sesji.  Protokół  z  III  sesji  został  przyjęty przez Radnych 
jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ). 

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2015  rok  (  druk  nr  24  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnika  Gminy 
o przedstawienie zmian w budżecie gminy na 2015r.( druk nr 24 ).Pani Skarbnik Gminy w 
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sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówiła  planowane   zmiany  w  budżecie  gminy  na 
2015r.  oraz  zgłosiła  propozycję  zmiany  w  dziale  853.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu wobec 
czego  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania  zmiany  zaproponowanej  przez 
Skarbnika Gminy w dziale 853 w zakresie podziału środków . Zaproponowana zmiana przez 
Skarbnika Gminy w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 24 ), została przegłosowana przez 
Radnych zwykłą większością głosów ( 14 głosów „ za „ , 1 głos „ wstrzymujący się „ ). 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 24 ) z wcześniej 
przegłosowaną zmianą, został podjęty przez Radnych jednogłośnie ( 15 głosów„ za” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla  Powiatu  Kluczborskiego (  druk  nr  25  ).  Następnie  Przewodniczący  Rady zaprosił  do 
dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. Radny – Jacek Kulisiński zadał pytanie, 
czy  w wykazanej  kwocie  w wys.  16  tys.  zł  uwzględnione  są  również  środki  z  funduszu 
sołeckiego  .  Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  tak.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła 
dopowiedział,  że  kwota  16  tys.  zł.  będzie  za  mała  na  dokończenie  procesu  budowy 
planowanego  chodnika  we  wsi  Biskupice.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do 
głosowania omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie   udzielenia pomocy 
finansowej  dla  Powiatu  Kluczborskiego  (  druk  nr   25  ),  został  podjęty  przez  Radnych 
jednogłośnie  ( 15 głosów „ za” ).

c) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru  zabytków  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  Św.  Jana  Chrzciciela  w  Biskupicach  , 
zabytkowy  Kościół  drewniany  (  nr  rej:  392/58  z  1.07.1958,  druk  nr  26  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił  do dyskusji  w sprawie  omawianego  projektu uchwały.  Na 
wstępie głos zabrał Radny – Krzysztof Chojak i stwierdził, że brał czynny udział w pracach 
komisji w przedmiotowym zagadnieniu. I tak, w sumie wpłynęło 5 wniosków w powyższej 
sprawie, 1 jeden wniosek był niekompletny i został odrzucony,  kolejne 2 wnioski były na 
dość  znaczne  kwoty i  zostały z  tego  powodu również  odrzucone.  Pozostałe  dwa wnioski 
zostały  uwzględnione,  że  względu  na  realistyczne  kwoty  i   optymistyczne  rokowania 
w  zakresie  zakończenia  zaplanowanych  przedsięwzięć.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  w  sprawie 
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  Św.  Jana 
Chrzciciela  w Biskupicach , zabytkowy Kościół drewniany ( nr rej: 392/58 z 1.07.1958, druk 
nr 26 ), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „ za” ).
 
d) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej  Św. Augustyna w Kostowie, Kościół Św. 
Augustyna  w  Kostowie   (nr  rej:  191/2012  z  24.07.2012  ,  druk  nr  27  ).  Następnie 
Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  Nikt 
nie  zabrał  głosu  i  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  omawianego  projektu 
uchwały.  Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
Rzymskokatolickiej  Św. Augustyna w Kostowie, (nr rej: 191/2012 z 24.07.2012 , druk nr 
27), został podjęty przez Radnych jednogłośnie  ( 15 głosów„ za” ).

Ad.6. Informacja w sprawie modernizacji oświetlenia drogowego w g. Byczyna.  

Głos  zabrał  Pan  Andrzej  Lewacki  –  przedstawiciel  firmy  Tauron  i  pokrótce  przedstawił 
zagadnienia  związane  z  modernizacją  oświetlenia  drogowego  na  teren  g.  Byczyna. 
Kontynuując  wypowiedź  Pan Andrzej  Lewacki  podziękował  za  zaproszenie  na  dzisiejsze 
posiedzenie  Rady  i  możliwość  wyjaśnienia  wielu  niedomówień   powstałych 
wokół  przedmiotowego  zagadnienia.  I  tak,  w  2008r.  g.  Byczyna  wykonała  modernizację 
oświetlenia  ulicznego  polegającą  na  zamontowaniu  opraw  sodowych.  Z  kolei  obecne 
stosowane  oprawy oświetleniowe  typu  Led  zostały  dopuszczone  do  użytkowania  dopiero 
w 2013r. Przed uruchomieniem realizacji przedmiotowej modernizacji oświetlenia drogowego 
został  spisany stosowny list  intencyjny z g.  Byczyna  w powyższym zakresie.  W związku 
z  powyższym  Spółka  Tauron  zleciła  projekt  w  zakresie  wykonania  przedmiotowego 
przedsięwzięcia.  Przed  fizycznym  wykonywaniem  przedmiotowej  modernizacji  została 
przygotowana  stosowna  symulacja  mocy  zainstalowanej.  I  tak,  przed  modernizacją  moc 
zainstalowana wynosiła 107 kW, a po modernizacji 52 kW, czyli oszczędność wynosić będzie 
ponad  100%.  Następnie  Pan  Andrzej  Lewacki  stwierdził,  że  powyższe  przedsięwzięcie 
zwróci się z nawiązką, chociażby w postaci mniejszych rachunków na energię elektryczną. 
Mianowicie,  przed  modernizacją  średni  koszt  opłaty  miesięcznej  za  energię  elektryczną 
wynosił 171 tys. zł, a po modernizacji wynosić będzie ok. 60 tys. zł. Czyli, co miesiąc gmina 
zaoszczędzi  ok.110 tys.  zł.  na powyższym przedsięwzięciu.  Kontynuując wypowiedź  Pan 
Andrzej Lewacki stwierdził, że po dogłębnej analizie kosztów, Spółka Tauron wyliczyła, że 
koszt zaplanowanych prac modernizacyjnych na rzecz g. Byczyna wynosić będzie 50 tys. zł 
(z tytułu odpisu amortyzacyjnego) w skali roku przez okres siedmiu lat. W ramach powyższej 
opłaty, g. Byczyna do końca marca każdego roku wydaje stosowne dyspozycje, w zakresie 
przedmiotowej  modernizacji.  Dodatkowo  plusem  omawianej  modernizacji  jest  również 
obniżenie zamówionej mocy, co nie jest bez znaczenia w opłacanych rachunkach za energię 
elektryczną.  Następnie Pan Andrzej  Lewacki  stwierdził,  że wszystkie  nowo zainstalowane 
oprawy  oświetleniowe,  są  towarem  z  górnej  półki.  Kończąc  wypowiedź   Pan  Andrzej 
Lewacki potwierdził, że przedmiotowa modernizacja oświetlenia jest powszechnie stosowaną 
praktyką.  Mianowicie  na  76  gmin  w  woj.  opolskim  ponad  połowa  gmin  wykonała  już 
powyższe prace. Następnie Przewodniczący Rady zaprosił zebranych do zadawania pytań w 
powyższym zakresie. Jako pierwszy głos zabrał Radny – Marcin Altman i zadał pytanie, czy 
po  okresie  siedmiu  lat  przedmiotowa  technologia  typu  Led  nie  będzie  przestarzała.  W 
odpowiedzi  Pan Andrzej Lewacki stwierdził, że nie. Powodem przedmiotowego stwierdzenia 
jest  fakt  mobilności  urządzeń  Led  bez  względu  na  producenta,  ponadto  w  najnowszych 
oprawach  montowane  są  GPS  –  y,  które  samoczynnie  powiadamiają  o  usterce  danego 
urządzenia.  Z  kolei  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  wszystkie  źródła  energii  ulegają 
degradacji. W związkuz powyższym, czy takie zjawisko jest w jakiś sposób monitorowane i 
czy powyższy fakt nie zwiększy zapotrzebowania na energię elektryczną. W odpowiedzi Pan 
Andrzej  Lewacki  stwierdził,  że  nie  ma takiego ryzyka,  ponadto oprawy będą sprawdzane 
laboratoryjnie pod tym kątem. W przypadku nadmiernego zużycia będą wymieniane na nowe, 
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oczywiście w ramach gwarancji udzielonej przez producenta. Następnie głos zabrał Radny – 
Władysław  Buła  i  stwierdził,  że  we  wsi  Biskupice  należałoby  dołożyć  trzy  oprawy 
oświetleniowe,  a  we wsi  Kochłowice  jedną.  Z  kolei  Pan  Andrzej  Lewacki  stwierdził,  że 
powyższy wniosek  jest  jak najbardziej  zasadny,  ponieważ w ramach  wzajemnie  ustalonej 
odpłatności,  przez  okres  siedmiu  lat  jest  350  tys.  zł  do  zainwestowania  w  powyższym 
obszarze działania. Następnie Radna – Jadwiga Gierczyk stwierdziła, że od jakiegoś czasu 
jest nieczynna lampa na ul. Klonowej. W odpowiedzi Pan Andrzej Lewacki stwierdził,  że 
powyższy  fakt  należy  zgłosić  do  oddziału  Kluczborskiego  i  wtedy  na  pewno  będzie 
naprawiona.  Z kolei  Radny – Jerzy Pluta  zadał  pytanie,  w jaki  sposób została  wyliczona 
kwota 50 tys.  zł  tytułem funduszu amortyzacyjnego. W odpowiedzi Pan Andrzej Lewacki 
stwierdził, że powyższa kwota jest wynikiem wyliczenia matematycznego tj. 3,3% wartości 
inwestycji  x 30 lat. Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że żywotność przedmiotowych 
opraw wyliczona jest na okres 30 lat. Pan Andrzej Lewacki odpowiedział, że tak. Następnie 
Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że projekt budowlany w zakresie uzupełnienia oświetlenia 
ulicznego we wsi Jakubowice, wykonany został ponad dziesięć lat temu i do chwili obecnej 
nie zostały fizycznie  zamontowanelampy.  Z kolei  Burmistrz  Byczyny dopowiedział,  że  w 
chwili obecnej odbywają się wybory nowych rad sołeckich i sołtysów i przy tej okazji można 
zgłaszać wszystkie bolączki  w tym zakresie.  Następnie Pan Andrzej Lewacki dodał,  że w 
najbliższym czasie będzie możliwość zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym.  Z kolei 
Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, czy umowa zawarta w przedmiotowej sprawie dot. 
wymiany  wszystkich  opraw,  czy  tylko  części.  Pan  Andrzej  Lewacki  odpowiedział,  że 
wszystkich,  do  tej  pory  wymieniono  1105  opraw.  Na  koniec  Pan  Andrzej  Lewacki 
zasygnalizował sprawę latarni ulicznych zlokalizowanych na byczyńskim rynku. Mianowicie, 
latarnie  są  własnością  urzędu,  a  z  kolei  oprawy  oświetleniowe  zakładu  energetycznego. 
Reasumując  powyższe  fakty,  należałoby  poczynić  pewne  kroki,  celem  przeniesienia 
własności na jednego ze współudziałowców. Na koniec Przewodniczący Rady  podziękował 
Panu Andrzejowi Lewackiemu za przybliżenie omawianej tematyki i wyjaśnienie wszelkiego 
niedomówień w powyższej sprawie. 

Ad.7 .Odnawialne źródła energii w świetle obowiązujących przepisów prawa: 

Na wstępie  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  przedmiotową  prezentację  w powyższym 
zakresie przeprowadzi Pani Justyna Depta i Pani Magdalena Wcisło.

Następnie głos zabrała Pani Justyna Depta i stwierdziła, że firma którą reprezentuje od kilku 
lat zajmuje się projektami energetycznymi w zakresie energetyki odnawialnej. I tak, od kilku 
lat jest bardzo duże zapotrzebowanie na energie pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, 
a szczególnie o mocy do 1MW. Na odnawialne źródła energii można uzyskać dofinansowanie 
do  60% wartości  zamówienia.  Pod  pojęciem  OZE  należy  rozumieć,  energię  pochodząca 
z  :  wiatru,  promieniowania   słonecznego,  geotermalną,  fal,  spadków rzek oraz pozyskaną 
z  biogazu,  biomasy,  biogazu  powstałego  z  odprowadzania  ścieków i  rozkładu  szczątków 
roślin  i  zwierząt.  Kontynuując  wypowiedź  Pani  Justyna  Depta  stwierdziła,  że  zgodnie 
z dyrektywami unijnymi  do 2020r. musimy produkować - 15% energii  odnawialnej,  a do 
2030r. - 20%. Następnie Pani Justyna Depta stwierdziła, że najszybciej rozwijającą się gałęzią 
pozyskiwania  energii  odnawialnej  jest  energia  pozyskiwana  z  biomasy.  Kontynuując 
wypowiedź Pani Justyna Depta stwierdziła, że pozyskiwanie energii geotermalnej jest nader 
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nie  opłacalne,  poza  kilkoma wyjątkami  takimi  jak  Uniejów i  Pyrzowice.  Z kolei  energia 
pochodząca z biomasy jest w miarę opłacalna, a powstaje z procesu biodegradacji kukurydzy 
i  wierzby  energetycznej.  Kolejnym  nośnikiem energii  jest  biogaz,  który  wytwarzany  jest 
w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Następnie Pani Justyna Depta omówiła energię 
wiatru,  która  powstaje  w  wyniku  przekształcenia  energii  wiatru  w  energię  mechaniczną 
poprzez turbiny wiatrowe.  Z kolei  energia  słoneczna jest  energią  pozyskaną  bezpośrednio 
z promieni  słonecznych za pośrednictwem ogniw fotowoltaicznych.   Kolejnym nośnikiem 
energii  jest  energia  wody  tzw.  hydroenergia,  w  tym  przypadku  energia  elektryczna 
wytwarzana jest za pomocą turbin wodnych. Następnie Pani Justyna Depta stwierdziła,  że 
80% energii  elektrycznej  w  naszym  kraju  wytwarzane  jest  z  paliw  stałych.  Kontynuując 
wypowiedź  Pani  Justyna  Depta  stwierdziła,  że  j.s.t  mają  bardzo  wiele  korzyści 
w inwestowaniu w OZE. Chociażby tworzenie nowych miejsc pracy i dbałość o środowisko. 
Następnie  głos  zabrała  Pani  Magdalena  Wcisło  i  pokrótce  przedstawiła  możliwości 
finansowania inwestycji OZE ze środków UE i środków krajowych. I tak, pierwszym źródłem 
pozyskania  środków  jest  na  pewno  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa 
Opolskiego. Jedynym warunkiem pozyskania ww. środków jest stworzenie programu niskiej 
emisji. Kolejnym źródłem pozyskania środków jest program pn. Infrastruktura i Środowisko. 
Przedmiotowy  program  będzie  bardzo  trudnym  programem  dla  samorządów,  ponieważ 
promować będzie inwestycje powyżej 5 MW. Kolejnym trzecim programem z którego mogą 
skorzystać j.s.t  jest  program pn. Wspieranie  Efektywności  Energetycznej  i  Intelektualnego 
Zarządzania  Energią  w  Infrastrukturze  Publicznej.  Następnie  Pani  Magdalena  Wcisło 
zakomunikowała  zebranym,  że  pierwsze  programy w zakresie  wsparcia  finansowego  j.s.t 
w ww. zakresie ruszą najwcześniej w połowie przyszłego roku. W związku z powyższym jest 
czas  na  dokonanie  stosownych  przygotowań  w ww.  zakresie  np.  poprzez  przygotowanie 
odpowiednich  dokumentacji  projektowych.  Kończąc  wypowiedź  Pani  Magdalena  Wcisło 
zaprosiła  zebranych  do  zadawania  pytań  w powyższym  zakresie.  Na  wstępie  głos  zabrał 
Radny – Marcin Altman i zadał pytanie, czy firma Biogaz – projekt analizowała możliwości 
najskuteczniejszego pozyskania OZE na terenie g. Byczyna. W odpowiedzi Pani Magdalena 
Wcisło  odpowiedziała  ,  że  nie,  ponieważ przedmiotowa  prezentacja  ma jedynie  charakter 
informacyjny.  Następnie  Radny  –  Leszek  Śnieżek  zadał  pytanie,  czy  operator  sieci  jest 
prawnie  zobowiązany do  odbioru  energii  z  OZE.  W odpowiedzi  Pani  Magdalena  Wcisło 
odpowiedziała , że teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to różnie. Z kolei Radny – Karol 
Grzyb zadał pytanie, z jakiego źródła OZE można uzyskać najtańszą energię.  W odpowiedzi 
Pani  Magdalena  Wcisło  stwierdziła,  że  nie  potrafi  odpowiedzieć  na  tak  zadane  pytanie, 
ponieważ sprawa jest nader złożona w powyższej  materii.  Następnie  Radny – Jerzy Pluta 
stwierdził,  że  pozyskiwanie  energii  z  OZE  jest  owiane  jednym  wielkim  zakłamaniem. 
Powodem powyższego stwierdzenia jest fakt bardzo dużej niechęci odbioru energii ze strony 
zakładu energetycznego. Mianowice, zna przypadek przedsiębiorczy który chciał uruchomić 
biogazownię  o mocy do 5 MW. I  tak,  dany przedsiębiorca  miał  już wszystkie  szczegóły 
w powyższym zakresie dopięte na ostatni guzik, ale jej w końcu nie uruchomił, ponieważ 
zakład  energetyczny  nie  wyraził  zgody  na  odbiór  wyprodukowanej  energii.  Kończąc 
wypowiedz  Radny – Jerzy Pluta  zadał  pytanie,  komu tak naprawdę powinno zależeć   na 
produkcji  OZE. Następnie   Radny – Jerzy Pluta  stwierdził,  że  odwrotnie  ma się sytuacja 
u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie okoliczni rolnicy produkują energię w biogazowniach 
o niewielkiej  mocy np.0,25 kW.  I  jakoś  im się  to  opłaci,  a  w naszym przypadku zakład 
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energetyczny  nie  wyraził  woli  odbioru  5  MW.  W  odpowiedzi  Pani  Magdalena  Wcisło 
stwierdziła,  że  w  zakresie  odbioru  energii  elektrycznej  z  OZE  kuleją  regulacje  prawne. 
Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  i  w  imieniu  zebranych  podziękował  Pani 
Justynie  Depta  i  Pani  Magdalenie  Wcisło  z  Biogaz  –  projekt  za  przeprowadzenie 
przedmiotowej  prezentacji.  Kończąc  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  zarządził  10  – 
minutową  przerwę.  Po  przewie  Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady  i  przeszedł 
do kolejnego punktu obrad tj. prezentacji firmy KDE ENERGY POLSKA.   

Ad. 8.Prezentacja firmy KDE ENERGY POLSKA - prezentacja własna.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Pani  Monice  Pezdek  z  KDE ENERGY 
POLSKA.  Następnie  Pani  Monika  Pezdek  podziękowała  za  zaproszenie  i  za  możliwość 
przeprowadzenia przedmiotowej prezentacji.  Kontynuując wypowiedź Pani Monika Pezdek 
zakomunikowała zebranym ,że w KDE ENERGY jest kierownikiem projektu. Następnie Pani 
Monika Pezdek stwierdziła,  że firma która reprezentuje jest  firmą holenderską mającą już 
kilka farm wiatrowych na terenie europy min. w : Holandii, Anglii, Belgii, Francji. Główna 
siedziba firmy znajduje się w Szczecinie, oraz posiada jeden oddział terenowy we Wrocławiu. 
Kontynuując  wypowiedź  Pani  Monika Pezdek stwierdziła,  że  zainteresowanie  g.  Byczyna 
wynikło  z  powodu  korzystnego  sporządzenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania w tym zakresie. Na ternie g. Byczyna planowane są dwie farmy wiatrowe 
(  w sumie 11 turbin wiatrowych )  zlokalizowane na gruntach wsi Jaśkowice.  Lokalizacja 
przedmiotowych  turbin  poprzedzona była  szeregiem wszelkiego  rodzaju  analiz.  Następnie 
głos zabrał Pan Jan Grajczyk i zakomunikował zebranym, że z wykształcenia jest urbanistą. 
Kontynuując przedstawił  wizualizację planowanych do wykonania siłowni wietrznych o wys. 
ponad  200m.  Przedmiotowa  wizualizacja  miała  na  celu  próbę  zobrazowania  – 
wkomponowania się przedmiotowych turbin wiatrowych w krajobraz. Następnie głos zabrał 
Pan  Michał  Roszyk  i  pokrótce  przedstawił  skutki  oddziałowywania  na  środowisko,  jakie 
towarzyszą przy powstawaniu tego rodzaju inwestycji. Mianowicie, w powyższych badaniach 
uwzględnione  były  wszystkie  aspekty  mające  wpływ  na  środowisko.  I  tak,  w  wyniku 
wykonanych wszelkiego rodzaju ekspertyz i badań migracji ptaków, nie ma przeciwwskazań 
na  lokalizację  tego  rodzaju  turbin  wiatrowych.  Ponadto  przy  realizacji  przedmiotowej 
inwestycji,  będzie  wykonany  raportu  oddziałowywania  przedmiotowej  inwestycji  na 
środowisko.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Marcin  Rusiński  i  na  wstępie  zakomunikował 
zebranym,  że  jest  chiropteologiem  (  nauka  zajmująca  się  zachowaniem  nietoperzy  ). 
Kontynuując wypowiedź Pan Marcin Rusiński stwierdził,  że prawidłowa lokalizacja farmy 
wiatrowej  w niczym nie  koliduje  z  populacją  nietoperzy.  Mianowicie,  należy  uwzględnić 
poziom aktywności  nietoperzy  i  długotrwałe  nagrywanie  ultradźwięków,  co  najmniej  raz 
w tygodniu, przez okres 1 roku. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz, przedmiotowa 
lokalizacja  turbin  wiatrowych  nie  będzie  miała  ujemnego  –  negatywnego   wpływu  na 
populacje nietoperzy na terenie g. Byczyna. Na koniec Pan Marcin Rusiński poprosił Pana 
Pawła  Grochowskiego  o  zajecie  głosu.  I  tak,  Pana  Paweł  Grochowski  zakomunikował 
zebranym, że z wykształcenia jest ornitologiem i zajmuje się migracją ptaków. Mianowicie, 
na podstawie przeprowadzonych obserwacji i analiz wynika w sposób jednoznaczny, że  na 
terenie  g.  Byczyna  żyje  27  gatunków  ptaków.  Kontynuując  wypowiedz  Pan  Paweł 
Grochowski  stwierdził,  że  planowana lokalizacja  turbin  wiatrowych  nie  będzie  kolidować 
z populacją ptactwa z terenu  gminy, chociażby ze względu na gatunki ptactwa zamieszkujące 
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na danym terenie.  Na koniec przedmiotowej prezentacji Pani Monika Pezdek przedstawiła 
zebranym wymierne korzyści dla gminy z tytułu udostępnienia terenów pod lokalizację turbin 
wiatrowych.  Mianowice,  poprzez  lokalizację  ww. obiektów gmina  uzyskuje:  kontrolę  nad 
rozlewaniem się zabudowy, poprawę stanu dróg, czynsz dzierżawny, podatek od budowli. Na 
koniec Pani Monika Pezdek stwierdziła, że w tym konkretnym przypadku podatek od budowli 
wyniósłby 100 tys.zł od jednej turbiny wiatrowej w skali roku. Następnie Przewodniczący 
Rady  podziękował  za  odbytą  prezentację  i  zaprosił  zebranych  do  zadawania  pytań.  Jako 
pierwszy  głos  zabrał  radny  –  Jerzy  Pluta  i  zadał  pytanie,  dlaczego  w  przedmiotowej 
prezentacji  nie  było  mowy  o  oddziaływaniu  ww.  obiektów  na  zdrowie  ludzkie. 
W odpowiedzi  Pani  Monika Pezdek stwierdziła,  że  w przypadku ludzi  najważniejsze  jest 
oddziaływanie  akustyczne,  co  w  powyższym  przypadku  jest  spełnione.  Następnie  Pan 
Zdzisław Comporek zadał pytanie, dlaczego multimedialna prezentacja została przedstawiona 
z lotu ptaka,  a nie z  wysokości  przysłowiowej  żaby.  W odpowiedzi  Pani  Monika Pezdek 
stwierdziła, że dosłownie za chwilę takowa prezentacja będzie dokonana. Następnie Radny – 
Damian  Gocejna  stwierdził,  że  jest  w  posiadaniu  materiałów  w  zakresie  niekorzystnego 
oddziaływania  przedmiotowych  obiektów  na  zdrowie  ludzkie  i  bardzo  chętnie  udostępni 
zainteresowanym  powyższe  materiały.  Następnie  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że 
przedmiotowa prezentacja  została  zorganizowana na wniosek KDE ENERGY, ale  równie 
dobrze można by się skontaktować z innymi gminami, które wyraziły zgodę na montaż ww. 
obiektów i w chwili obecnej są z powyższego przedsięwzięcia niezadowolone. Z kolei Radny 
–  Władysław  Buła  stwierdził,  że  w powyższej  kwestii  ważną  rzeczą  są  również  wpływy 
z tytułu dzierżawy dla okolicznych rolników. Następnie Radny – Krzysztof Chojak  zadał 
kilka pytań : dlaczego przedmiotowe turbiny są tak wysokie, czy nie można by było rozważyć 
odsunięcia ww. obiektów bardziej od zabudowań, czy lokalizacja przedmiotowych farm nie 
będzie kolidować z lokalizacją planowanej obwodnicy. W odpowiedzi Pani Monika Pezdek 
stwierdziła,  że  w  przypadku  budowy  planowanej  obwodnicy  nie  ma  żadnej  kolizji. 
Lokalizacja  siłowni  uwarunkowana  jest  w  znacznej  mierze  od  podpisanych  umów  na 
dzierżawę  gruntów.  Odnośnie  planowanej  wysokości  siłowni  Pani  Monika  Pezdek 
stwierdziła,  że  powyższa  wysokość  uwarunkowana  jest  z  kolei  siłą  wiatru  na  danej 
wysokości.  Następnie  Radny  –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  jakiej  wysokości  będą 
planowane  siłownie.  Pani  Monika  Pezdek  odpowiedziała,  że  max.  210m.  Z  kolei  Radny 
Marcin Altman stwierdził, że nie przyjmuje do wiadomości informacji, iż wiatraki nie będą 
widoczne z centrum miasta. Kontynuując wypowiedź Radny – Marcin Altman stwierdził, że 
we wcześniejszej  prezentacji  nie  było  mowy o  negatywnym  oddziaływaniu  ww.  farm na 
środowisko  i  zdrowie  ludzkie.  Z  kolei  Pani  Monika  Pezdek  stwierdziła,  że  negatywne 
oddziaływanie na pewno jest, ale w niewielkim stopniu. Następnie Radny – Marcin Altman 
zadał  pytanie,  czy  KDE  Energy  jest  w  posiadaniu  materiałów  na  temat  utraty  wartości 
nieruchomości w przypadku wybudowania ww. siłowni. Pani Monika Pezdek stwierdziła, że 
budowa i użytkowanie siłowni wiatrowych nie ma ujemnego wpływu na ceny nieruchomości. 
Następnie  Radny  –  Władysław  Buła  zadał  pytanie,  jaka  będzie  lokalizacja  siłowni 
wiatrowych  w  gminie  Kluczbork.  Pani  Monika  Pezdek  odpowiedziała,  że  niektóre  na 
gruntach graniczących z g. Byczyna nie opodal wsi Sarnów. Następnie Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że informacja ornitologa na temat gatunków ptaków zamieszkujących na naszym 
terenie nie była  do końca rzetelna.  W powyższej  prezentacji  zabrakło informacji  na temat 
jaskółki  brzegówki,  zimorodka i  orła  bielika  oraz wielu innych  gatunków. W odpowiedzi 
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ornitolog – Pan Paweł Grochowski stwierdził, że zna dane o powyższych faktach, ale w tym 
przypadku  planowane  farmy  nie  będą  kolidować  z  ww.  populacją  ptactwa.  Kontynuując 
wypowiedź  Pan  Paweł  Grochowski  stwierdził,  że  na  pewno  kilka  sztuk  ptaków  zginie 
w wyniku kolizji z przedmiotowymi siłowniami, ale takich przypadków nie da się uniknąć. 
Z  kolei  Radny  –  Damian  Gocejna  stwierdził,  że  nie  jest  przeciwnikiem  OZE,  ale  nie 
koniecznie muszą to być siłownie wiatrowe. Dodatkowe wpływy do budżetu nie są do końca 
dobrym  argumentem,  ponieważ  automatycznie  zmniejszy  się  subwencja  wyrównawcza. 
Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, co się stanie z przedmiotowymi siłowniami 
po  25  latach  przewidzianej  eksploatacji.  Pani  Monika  Pezdek  odpowiedziała,  że  po  ww. 
okresie  firma  KDE Energy  nadal  jest  właścicielem i  w  ich  gestii  jest  zagospodarowanie 
przedmiotowej budowli. Następnie Radny – Jerzy Pluta zadał pytanie, czy opłata do urzędu 
jest taka sama przy różnych mocach turbin. Pani Monika Pezdek odpowiedziała, że opłata od 
budowli  uzależniona  jest  wartości  i  mocy.  Następnie  Pani  Monika  Pezdek  dokonała 
prezentacji audiowizualnej przedmiotowych siłowni  z wysokości przysłowiowej żaby. I tak, 
wg.  przedstawionej  wizualizacji  i  słów Pani  Monika Pezdek omawiane  siłownie nie  będą 
przesłaniać walorów zabytkowych m. Byczyna.  Z kolei Radny – Jerzy Pluta stwierdził,  że 
przedmiotowa  wizualizacja  nie  jest  do  końca  realistyczna.  W  odpowiedzi  Pani  Monika 
Pezdek stwierdziła, że jest to perspektywa z osi widokowej drogi. Następnie Radny – Karol 
Grzyb stwierdził, że może warto by było zaprosić wójta Gminy Lipniki i Wików i może oni 
przedstawili  by  odbiór  społeczny  w  ww.  gminach  w  przedmiotowej  sprawie.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  osobiście  byłby  również  zainteresowany wizualizacją 
w terenie ww. zadania. Następnie Radny – Damian Gocejna zaproponował, aby na najbliższe 
posiedzenie  Rady zaprosić  również  przedstawicieli  gmin,  którzy  do  tej  pory  również  nie 
wyrazili zgody na zainstalowanie turbin wiatrowych. Z kolei Radny – Krzysztof Chojak zadał 
pytanie, czy w innych gminach odległości od zabudowań są podobne. Pani Monika Pezdek 
odpowiedziała,  że  podobne.  Następnie  Radny  –  Krzysztof  Chojak  zadał  pytanie,  czy  są 
badania  dot.  oddziaływania  wibracji  siłowni  na  grunt  i  w  następstwie  na  budynki.  Pani 
Monika Pezdek stwierdziła, że  są i w proponowanej odległości od terenów zabudowanych 
nie  stwarzają  poważnego  zagrożenia.  Na  koniec  Przewodniczący  Rady zamknął  dyskusje 
w przedmiotowej sprawie i przeszedł do kolejnego pkt. obrad.                           

Ad.  9.Podsumowanie  i  wypracowanie  stanowiska  przez  Radę w zakresie  funkcjonowania 
w gminie Byczyna urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Na  wstępie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  składanie  wniosków  w  ww.  sprawie. 
Burmistrz  Byczyny zaproponował,  że  w powyższej  sprawie bardzo ważną kwestią  będzie 
opinia  lokalnej  społeczności.  Drugą  bardzo  ważną  sprawą  w  powyższej  tematyce  będzie 
pokazanie optyki przeciwnej, jak również rozważenie możliwości pozyskiwania energii, nie 
koniecznie tyko z siłowni wiatrowych. Z kolei Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że ww. 
tematyka jest bardzo poważna i wymaga dużej powagi w tym zakresie. Kończąc wypowiedź 
Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że  wg.  jej  informacji,  nie  wszyscy  mieszkańcy  są 
przeciwni budowie siłowni wiatrowych. Następnie Radny – Damian Gocejna stwierdził, że 
osobiście  nie  zna  zwolenników powyższych  rozwiązań.  Na koniec  Przewodniczący  Rady 
zaproponował,  a  wręcz  złożył  wniosek formalny,  aby zobowiązać  Burmistrza  Byczyny w 
trybie  pilnym  do  opracowania  –  inwentaryzacji  audytu  w  sprawie  funkcjonowania 
odnawialnych źródeł energii na terenie g. Byczyna. Powyższe opracowanie pomocne będzie 
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przy  rozpatrywaniu  szkodliwości  zaproponowanego  rozwiązania  oraz  możliwości 
funkcjonowania odnawialnych źródeł energii w g. Byczyna. Z kolei Radny – Marcin Altman 
zadał pytanie, jakie są tendencje w krajach Europy zachodniej w powyższym temacie. Pani 
Monika  Pezdek  odpowiedziała,  że  nie  potrafi  zaprzeczyć,  ani  potwierdzić  powyższego 
stwierdzenia. Na koniec Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny pod głosowanie o 
następującej  treści  „  aby  g.  Byczyna  w  trybie  pilnym  przystąpiła  do  opracowania 
inwentaryzacji  strategii  rozwoju  OZE.  Następnie  Przewodniczący  przystąpił  do 
przegłosowania wcześniej zgłoszonego wniosku. W wyniku odbytego głosowania:  14 głosów 
było  „  za”  ,  1  głos  „  wstrzymujący  się  ”.  W związku  z  powyższym  wniosek  formalny 
Przewodniczącego Rady został przegłosowany zwykłą większością głosów.     

Ad.10. Wolne wnioski i zapytania.

Na wstępie  głos zabrała  Pani Iwona Sarnowska – Dyrektor  Ośrodka Kultury w Byczynie 
i  podziękowała  wszystkim  Radnym  i  wszystkim  zainteresowanym  osobom,  za  pomoc 
w zorganizowaniu konkursu recytatorskiego o Buławę Hetmańską. Następnie Pan Zdzisław 
Comporek  po  raz  kolejny  zaapelował  do  włodarzy  w  sprawie  udostępnienia  chodników 
przechodniom, a nie tylko samochodziarzom na parking. W odpowiedzi Burmistrz Byczyny 
stwierdził, że powyższy apel jest jak najbardziej zasadny i w najbliższym czasie powyższy 
problem  będzie  rozwiązany.  Z  kolei  Radny  –  Karol  Grzyb  dopowiedział,  że  powyższy 
problem zastawionych chodników, utrudnia również dojazd służbom ratunkowych. Następnie 
Radny – Władysław Buła stwierdził, że co niektórzy pragną przywrócenia pierwotnej funkcji 
chodników , a on po raz kolejny apeluje w sprawie przystąpienia do budowy chodnika we wsi 
Kochłowice.  Na  koniec  Radny  Władysław  Buła  wyraził  przekonanie,  że  powyższy  apel 
zostanie  przekazany Panu Staroście.  Z  kolei  Pan  Artur  Oślizło  –  Dyrektor  PSP Byczyna 
zaprosił wszystkich zebranych na jutrzejsze obchody dnia dziadka i babci w jego placówce.  
 
Ad.11.  Komunikaty.

Na  wstępie   Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  Burmistrza  Byczyny  w  sprawie 
oddelegowania  czterech  Radnych  do  pracy  w  komisji  opiniującej  w  zakresie  wspierania 
i  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom 
społecznym,  ochrony i  promocji  zdrowia .  Przewodniczący Rady poprosił   o samodzielne 
zgłaszanie się do pacy w ww. komisji. I tak, jako pierwszy chęć uczestnictwa w ww. komisji 
wyraził  Radny  –  Grzegorz  Bednarek,  Radny  –  Karol  Grzyb,  Marcin  Altman,  Damian 
Gocejna. Z kolei Radna – Iwona Sobania zaproponowała kandydaturę Radnego – Krzysztofa 
Chojaka w pracach powyższej komisji. W tym przypadku radny M. Altman zrezygnował z 
kandydowania  do  ww.  komisji.  Przewodniczący  Rady  uwzględnił  powyższą  uwagę  i 
przystąpił  do  przegłosowania  wcześniej  zgłoszonych  kandydatur.  I  tak  w  wyniku 
przeprowadzonego głosowania:  Radny – Grzegorz Bednarek, Radny – Karol Grzyb, Radny – 
Damian Gocejna, Radny – Krzysztof Chojak, zostali jednogłośnie 15 głosów „za ”członkami 
ww.  komisji.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przypomniał  wszystkim  zebranym  o 
podpisanie się na liście obecności. Kontynuując wypowiedź Przewodniczący Rady w imieniu 
Prezesa ZGK Sp. z.o.o. w Byczynie przeprosił mieszkańców wsi Dobiercice za planowane 
przerwy w dostawach wody pitnej  i utrudnienia w najbliższym czasie z przeprowadzanymi 
pracami w sieci wodociągowej. Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, 
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że  wyłożone  zostały  informatory  Burmistrza  i  Rady  Miejskiej  i  poprosił  zebranych  o 
wyrażanie  opinii  na  ich  temat.  Kończąc  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się   prośbą  do 
Przewodniczących Komisji o zwołanie planowanych komisji w trybie roboczym. Na koniec 
Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych  o  naniesienie  pewnych  poprawek  -  korekt  w 
zeznaniach  podatkowych.  Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Byczyny  zakomunikował 
zebranym,  że  na  naszym  terenie  organizowane  będą  dożynki  powiatowe.  Akces 
zorganizowania ww. dożynek zgłosiło sołectwo Polanowice. Następnie Przewodniczący Rady 
udzielił  głosu  Radnemu  –  Krzysztofowi  Chojakowi.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że 
powyższe wystąpienie przypisane będzie do pkt. 10 tj. do wolnych wniosków i zapytań. Na 
wstępie Radny – Krzysztof Chojak stwierdził, że niedawno był uchwalany budżet na 2015r. i 
nie bardzo rozumie poczynania niektórych menedżerów jednostek organizacyjnych gminy. 
Mianowicie,  w ostatnim czasie miał okazję przeglądnięcia  jednej faktury,  która wzbudziła 
duże wątpliwości. I tak, przedmiotowa faktura dot. zakupu telefonu służbowego  w ZSGLiZ 
w  Byczynie.  Przedmiotowego  zakupu  dokonał  Pan  Dyrektor  Marek  Mendel  za  kwotę 
3.365,00 zł. Kontynuując wypowiedź Radny – Krzysztof Chojak zadał pytanie, czy w takiej 
sytuacji  finansowej  w  jakiej  jest  gmina,  stać  nas  na  takie  wydatki  –  drogie  gadżety. 
Dodatkowo,   poszczególni  dyrektorzy  placówek  oświatowych  sygnalizują,  że  uchwalony 
budżet,  po  prostu  się  nie  dopina.  Na  koniec  Radny  –  Krzysztof  Chojak  zasugerował 
przeprowadzenie  kontroli   w  zakresie  zasadności  przedmiotowego  zakupu.  Następnie 
Burmistrz Byczyny stwierdził, że w powyższe zarzuty należy potraktować jako skargę i w 
następstwie powyższa sprawa zostanie przekazana do zbadania przez Komisję Rewizyjną. Z 
kolei Radny – Krzysztof Chojak poprosił o przygotowanie stosownych uregulowań prawnych 
w  tym  zakresie,  celem  uniknięcia  podobnych  sytuacji  w  przyszłości.  Następnie 
Przewodniczący  Rady  zasugerował,  żeby  przed  przekazaniem  ww.  sprawy  Komisji 
Rewizyjnej  zarządzić  kontrolę  problemową  przy  pomocy  służb  Burmistrza,  a  dopiero  po 
zapoznaniu się Radnych z wynikami kontroli zastanowić się co z tym fantem dalej czynić. 
Z  kolei  Radny  –  Jerzy  Pluta  poprosił  Burmistrza  Byczyny  o  uchylenia  rąbka  tajemnicy 
w zakresie aktualnych i planowanych zmian w tut. urzędzie. Następnie Radny – Jerzy Pluta 
poprosił o wyjaśnienie w najbliższym czasie spawy szycia firan przez CISPOL Polanowice. 
Na  koniec  Burmistrz  Byczyny  przystał  na  zaproponowane  rozwiązanie  przez 
Przewodniczącego  Rady,  aby  do  ZSGLiZ  w  Byczynie  wysłać  najpierw  kontrolę,  celem 
wyjaśnienia tak kontrowersyjnego zakupu.         
Ad.12.  Zakończenie sesji. 
Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  IV  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 24.02.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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