
                                                        
                                                            Protokół Nr VI/15
                                                 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
                                                          z dnia 10.03.2015
                                                       ( godz. 15 00 –  16 30  ).

Ad.1.  Otwarcie sesji

Otwarcia VI 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, przybyłych strażaków oraz pozostałych przybyłych na sesję. W oparciu  o listę 
obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych, więc obrady 
są  prawomocne.  Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  dzisiejsza  sesja  została 
zwołana na wniosek Burmistrza Byczyny w trybie art. 20 ust. ust.3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz. 594 z  póż. zm). 

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.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  uzupełnienie 
porządku  obrad  o  kolejny  pkt.  tj.  dokonanie  prezentacji  strażaków  z  OSP  Jakubowice. 
Następnie Burmistrz Byczyny zaproponował żeby przedmiotowa prezentacja odbyła się przed 
częścią  uchwałodawczą.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przegłosowania 
porządku obrad z wcześniej zaproponowaną zmianą. 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. Podjęcie uchwały w sprawie:
                a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025 
                  ( druk nr 43), 
                b) zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 44 ),
            5. Komunikaty.
            6. Zakończenie sesji.

Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

            1.  Otwarcie sesji.
            2.  Przyjęcie porządku obrad.

      3.  Wybór Sekretarza obrad.
      4. Prezentacja strażaków z OSP Jakubowice.             
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            5. Podjęcie uchwały w sprawie:
                a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025 
                  ( druk nr 43), 
                b) zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 44 ),
            6. Komunikaty.
            7. 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 Prezentacja strażaków z OSP Jakubowice.

Na  wstępie  głos  zabrał  Pan  Mateusz  Sattler  i  pokrótce  przedstawił  działalność  OSP 
Jakubowice  od  2011r.  I  tak,  jednostka  OSP  Jakubowice  liczy  53  członków,  w  tym  10 
członkiń kobiecej  drużyny pożarniczej,  10 członków młodzieżowej  drużyny pożarniczej  – 
żeńskiej, pozostały skład stanowią mężczyźni. Kontynuując wypowiedź  Pan Mateusz Sattler 
przedstawił  ważniejsze  osiągnięcia  druhów.  Z  treści  przedstawionych  faktów  wynikało 
w  sposób  jednoznaczny,  że  jednostka  OSP  Jakubowice  jest  bardzo  prężną  jednostką, 
chociażby w zakresie wszelkiego rodzaju konkursów i turniejów. Kontynuując wypowiedź 
Pan  Mateusz  Sattler  przedstawił  kolejne  etapy  remontu  strażnicy  OSP  w  Jakubowicach. 
Przedmiotowy remont rozpoczął się w 2011r. Zrealizowanie remontu, mogło mieć miejsce w 
przypadku tak dużego  zaangażowania się lokalnej społeczności. Omawiane zaangażowanie 
polegało na dobrowolnym opodatkowaniu się mieszkańców na ww. cel i wykonaniu szeregu 
prac  podczas  remontu  –  oczywiście  bezpłatnie.  Następnie  Pan  Mateusz  Sattler 
zakomunikował  zebranym,  ile  osób ma  odbyte  przeszkolenie  w zakresie  p.poż.  I  tak,  20 
ochotników  posiada  przeszkolenie  podstawowe,  7  –  osób  w  zakresie  ratownictwa 
technicznego, 4 – osoby posiadają kurs kwalifikowanych ratowników, 2 – osoby posiadają 
przeszkolenie w zakresie dowodzenia,  6 – kierowców, w zakresie kierowania ruchem – 2 
osoby. W zakresie  przyjmowania lotniczego pogotowia ratunkowego przeszkolonych jest 15 
–  osób,  aktualne  badania  lekarskie  posiadają   24  –  osoby.  Reasumując  powyższe  fakty 
w  sposób  jednoznaczny  wynika,  że  strażnica  OSP  Jakubowice  posiada  bardzo  dobrze 
przygotowane  i  przeszkolone  zasoby ludzkie,  ponadto posiada  również  w bardzo dobrym 
stanie strażnicę. Kontynuując wypowiedz  Pan Mateusz Sattler stwierdził,  że ich jednostka 
jest  bardzo  prężna  i  za  każdym  razem  bierze  czynny  udziału  we  wszelkiego  rodzaju 
imprezach  organizowanych  na  terenie  g.Byczyna.  Następnie  Radny –  Grzegorz  Bednarek 
zadał  pytanie,  w  jaki  sposób  druhowie  z  OSP  Jakubowice  pozyskali  środki  na  remont 
strażnicy.  W odpowiedzi  Pan Michał  Pluta  –  Naczelnik  OSP Jakubowice zakomunikował 
zebranym, że w zdecydowanej większości strażnica powstała z zaangażowania się lokalnej 
społeczności  i  publicznej  zbiórki  środków.  Ponadto  strażacy  –  ochotnicy  świadczyli 
wszelkiego rodzaju usługi, a pozyskane środki z ww. usług na bieżąco były przekazywane na 
remont. Dodatkowo,  każdy ze strażaków dobrowolnie zrzekł się ekwiwalentu za działania 
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ratownicze.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła  zadał  pytanie,  jakiego  rzędu  było 
dofinansowanie ze strony tut. urzędu od początku remontu ww. obiektu. Kolejne pytanie dot. 
źródła pochodzenia,  tak drogiej kostki granitowej ułożonej przed strażnicą. W odpowiedzi 
Pan Michał Pluta stwierdził, że przy powyższym przedsięwzięciu waga finansowa wygląda 
w następujący sposób: 100 tys.zł – wkład własny, 3.700,00 zł – wkład gminy. Dodatkowo 
gmina użyczyła grunt i  obiekt budowlany do remontu. Z kolei kostka granitowa pochodziła 
z odzysku, tj. z rozbiórki byczyńskiego rynku. Następnie głos zabrał Radny – Jerzy Pluta 
i  dopowiedział,  że  g.Byczyna  zakupiła  przedmiotową strażnicę wraz z  dwoma odrębnymi 
działkami  budowlanymi.  Kontynuując  wypowiedź  Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  że 
wszystkie działki wraz ze strażnicą zostały zakupione za kwotę 10 tys.zł. od RSP Bruny, więc 
najprawdopodobniej  była  to  dobra  transakcja  dla  gminy.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta 
stwierdził,  że najhojniejszymi sponsorami przy remoncie ww. remizy był Pan Marciniszyn 
i Pan Witczak. Kontynuując wypowiedź  Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że przy układaniu 
bruku 10 strażaków – ochotników zdobyło uprawnienia brukarza. Powyższe przedsięwzięcie 
było możliwe w realizacji, chociażby ze strony Pana Marcina Juszczyka, który w odpowiedni 
sposób  dopasował  wsparcie  unijne  do  powyższych  prac.  Następnie  Radny  –  Jerzy  Pluta 
stwierdził, że podczas przedmiotowego remontu, wszyscy mieszkańcy dobrowolnie wpłacili 
ustaloną  składkę,  aby  w  ten  sposób  wesprzeć  zaplanowany  remont.  Z  kolei  Radny  – 
Władysław Buła zadał pytanie, czy przy realizacji ww. obiektu były jeszcze inne programy 
pomocowe z zewnątrz. W odpowiedzi Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że nie było z zewnątrz, 
dodatkowo jedynie rada sołecka wsi Jakubowice przekazała kwotę 12 tys.zł. Następnie głos 
zabrała  Radna  –  Iwona  Sobania  i  zadała  pytanie,  ile  wyjazdów  miała  jednostka  OSP 
Jakubowice  w 2014r.  W odpowiedzi  Pan  Michał  Pluta  odpowiedział,  że  ok.  20 do  akcji 
strażackiej.  Następnie  Radny –  Michał  Półtorak  zadał  pytanie,  jaki  jest  stan  posiadanego 
parku maszynowego w OSP Jakubowice. W odpowiedzi Pan Michał Pluta odpowiedział, że 
OSP Jakubowice dysponuje w tej  chwili  2 pojazdami tj.  lekki  samochód marki  mercedes 
z roku 1974, drugie auto to star 266 – typ średni z roku 1978. Obydwa auta są bardzo stare – 
wysłużone,  nie  nadające  się  do  dalszej  eksploatacji.  Z  kolei  Radny  –  Władysław  Buła 
stwierdził, czy nie lepiej by było sprowadzić kilku używanych aut z Niemiec.  I wtedy, można 
by  było  obdarować  kilka  jednostek.  Na  koniec  Radna  –  Iwona  Sobania  pogratulowała 
druhom, tak dużego zaangażowania  w pracę na rzecz strażnicy w Jakubowicach.    
  
Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025 ( druk nr 43) .  Następnie Przewodniczący 
Rady zaprosił do dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały, ponadto stwierdził, że 
w tym przypadku dyskusja jest wskazana, ponieważ Radni  nie  mieli  możliwości 
wcześniejszego zapoznania się z omawianymi  projektami uchwał.  Na wstępie głos zabrał 
Burmistrz  Byczyny  i  stwierdził,  że  wkład  gminy  w  zakup  przedmiotowego  samochodu 
wynosi 250 tys.zł, z kolei wartość całego auta wynosić będzie 650 tys.zł. Kwota 400 tys.zł 
pochodzić będzie z wszelkiego rodzaju dofinansowania. Następnie Burmistrz Byczyny dodał, 
że środki na ww. zakup pochodzić będą z oszczędności planowanego remontu byczyńskiej 
hali. Mianowicie, na przedmiotowym zadaniu mamy dość znaczne oszczędności, ponieważ 
ugoda na remont hali została w ubiegłym tygodniu podpisana.  Na ww. remont wykazana była 
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kwota 850 tys.zł, z kolei ugoda podpisana została na kwotę 170 tys.zł. plus koszty nadzoru 
i robót dodatkowych. Reasumując powyższe fakty Burmistrz Byczyny stwierdził, że środki 
nad którymi debatujemy fizycznie istnieją. Następnie Radny – Władysław Buła dodał, że do 
ww.  środków  należy  doliczyć  również  koszty  doposażenia  i  auto  casco  przez  okres  co 
najmniej  5  lat.  W  odpowiedzi  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  ma  pełną  świadomość 
powyższych wydatków, ale mimo wszystko należy park maszynowy straży powoli odnawiać.
Następnie Radny – Władysław Buła stwierdził, że lepszym i praktyczniejszym rozwiązaniem 
byłoby doposażenie kilku jednostek OSP w podstawowy sprzęt p.poż. Z kolei Radna – Iwona 
Sobania zadała pytanie, czy nas po prostu stać na taki wydatek. Następnie Radna – Iwona 
Sobania stwierdziła, że nie bardzo rozumie tak wielkiej rozrzutności. Powodem powyższego 
stwierdzenia, jest fakt rozdysponowania w ostatnim czasie kwoty 570 tys.zł, och tak sobie. 
Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy w ostatnim czasie finanse gminy tak 
bardzo się poprawiły. Kontynuując wypowiedź Radna – Iwona Sobania stwierdziła również, 
ze  nie  bardzo  rozumie  zachowania  Radnego  –  Jerzego  Pluty  w  powyższej  kwestii. 
Mianowicie,  ww.  Radny  obdzwaniał  wszystkich  Radnych  i  prosił  o  poparcie 
w przedmiotowej sprawie, w zamian obiecywał poparcie w innych sprawach. Kończąc Radna 
– Iwona Sobania zadała pytanie,  w jaki sposób Radny – Jerzy Pluta w tak krótkim czasie 
potrafi  tyle  wywalczyć  i  załatwić.  Na  koniec   Radna  –  Iwona  Sobania  wyraziła  bardzo 
poważne  obawy,  czy  aby  na  pewno  w  OSP  Jakubowice  potrzebny  jest  taki  samochód 
strażacki, tak wysokiej klasy. Następnie Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że każda z jednostek 
OSP na terenie gminy mogła również ubiegać się o powyższy zakup, ale w  tym przypadku 
tylko jednostka OSP Jakubowice wykazała się  determinacją i  zapałem w powyższej kwestii. 
Powyższy fakt  nie  powinien być  piętnowany,  a wręcz chwalebny.  Odnośnie  obdzwaniana 
Radny  –  Jerzy  Pluta  stwierdził,  ze  nie  wstydzi  się  powyższego  czynu,  ponieważ  tak  się 
uprawia  politykę,  nawet  na  tak  niskim  szczeblu.  W  przypadku  nie  przegłosowania 
powyższego zakupu, to nie przegra jednostka OSP Jakubowice, a wręcz gmina. Powyższy 
zakup będzie na majątku gminy i w każdej chwili można będzie powyższe auto skierować do 
innej jednostki.  Następnie Radny – Damian Gocejna stwierdził,  że nie bardzo rozumie tak 
zdecydowanego  sprzeciwu  w  powyższej  sprawie,  skoro  OSP  Jakubowice  od  2013r.  jest 
w krajowym systemie ratownictwa drogowego. Powyższy zakup  jest po prostu pokłosiem 
wcześniejszych decyzji. Z kolei Radny – Marcin Altman stwierdził, że jest jak najbardziej za 
powyższym zakupem, ponieważ powyższy wydatek jest z 60% współfinansowany. Następnie 
głos zabrał Radny – Karol Grzyb i zaproponował, żeby w najbliższym czasie przygotować 
projekt uchwały w sprawie zakupu co roku jednego nowego auta strażackiego. W odpowiedzi 
Radny – Jerzy Pluta stwierdził, że jest jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Z kolei Radny 
– Krzysztof  Chojak  stwierdził,  że  osobiście  jest  za  każdym rozwiązaniem,  które poprawi 
bezpieczeństwo.  Następnie  Radny – Władysław Buła  stwierdził,  że  nie  rozumie  pewnych 
poczynań.  Mianowicie,  na  ostatnim  posiedzeniu  Rady  wnioskował  o  podwyższenie  diet 
sołtysom  i  jakoś  w  tym  przypadku  nie  można  było  znaleźć  kwoty  90  tys.zł,  a  w  tym 
przypadku jak z kapelusza wyciągnięto kwotę 250 tys.zł. Kontynuując Radny – Władysław 
Buła stwierdził, że mieszkańcy wsi Kochłowice od czterech lat przekazują środki z funduszu 
sołeckiego na wykonanie chodnika we wsi Kochłowice i jakoś na powyższe zadnie nie można 
znaleźć środków w budżecie na powyższy cel. Następnie Radny – Władysław Buła stwierdził, 
że o potrzebie budowy chodnika we wsi Kochłowice wszyscy się już rozpisywali, ale na dzień 
dzisiejszy jakoś nie udaje się wyasygnować niezbędnej kwoty na realizacje przedmiotowego 
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przedsięwzięcia. Z kolei Radny – Jacek Kulisiński stwierdził, że większość wykonywanych 
jak  do  tej  pory  inwestycji,  wykonywanych  było  z  dofinansowania  i  zbrodnią  byłoby  nie 
skorzystać z przedmiotowego dofinansowania. Następnie Radna –Iwona Sobania stwierdziła, 
że nie powinno się środków z oświaty przeksięgowywać na inne działy.  Mianowicie,  ww. 
środki powstałe w wyniku oszczędności na remoncie hali sportowej winne nadal pozostać do 
dyspozycji  nie  doinwestowanej  oświaty.  Dobrym  przykładem  spożytkowania 
przedmiotowych oszczędności, byłoby współfinansowanie budowy boiska sportowego przy 
PSP Byczyna. Na koniec Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że skoro sytuacja finansowa 
gminy jest tak dobra, to czy do końca roku nie będziemy zaciągać nowych kredytów, oprócz 
wcześniej zaplanowanych. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie jest w stanie na tak zadane 
pytanie  odpowiedzieć,  ponieważ sytuacja  w powyższym zakresie  jest  bardzo dynamiczna. 
Następnie  Z-ca  Burmistrza  dopowiedziała,  że  budowa  boiska  przy  PSP  Byczyna  jest  od 
pewnego  czasu  bardzo  poważnie  rozważana,  o  szczegółach  realizacji  przedmiotowej 
inwestycji poinformujemy Radę na kolejnym posiedzeniu. Z kolei Radny – Marcin Altman 
stwierdził, że powyższy zakup jest jak najbardziej zasadny, ponieważ bezpieczeństwo ponad 
wszystko.  Kończąc  wypowiedź  Radny –  Marcin  Altman  zadał  pytanie,  czy  w przypadku 
zakupu podobnego auta dla OSP Byczyna,  też by był  podobny opór ze strony niektórych 
Radnych. W odpowiedzi Radny – Karol Grzyb stwierdził, że w chwili obecnej jest bardzo 
wiele dziedzin w zakresie ochrony p.poż. bardzo zaniedbanych. Reasumując powyższe fakty 
Radny – Karol Grzyb stwierdził, że powyższe środki winne być skierowane na inne bardziej 
palące potrzeby, np. zakup 3 aut strażackich średniej klasy. Z kolei Radny – Jerzy Pluta zadał 
pytanie, która z  jednostek OSP z terenu gminy wydała kwotę 148 tys.zł na usprzętowienie, 
zważywszy na fakt,  że  powyższe  środki  zostały wypracowane przez  druhów ochotników. 
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że mimo iż budżet gminy jest bardzo trudny, to 
należy  inwestować  w  sprzęt  p.poż.  na  terenie  gminy.  Kontynuując  wypowiedź 
Przewodniczący Rady stwierdził, że od powyższego nie ma odwrotu, bezpieczeństwo ponad 
wszystko.  Kończąc  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  odnosząc  się  do  wypowiedzi  Pana 
Buły stwierdził, że byczyński biuletyn nie jest jego własnością, ale wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania nw. projektów 
uchwał.               

 
Projekt  uchwały  w sprawie w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy 
Byczyna na lata 2014 – 2025 ( druk nr 43), został podjęty przez Radnych zwykłą większością 
głosów ( 9 głosów  „ za”, 2 głosy „ przeciw” , 4 głosy „ wstrzymujące się ” ).

b) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 
2015r.( druk nr 44 ).  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania omawianego 
projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. ( druk nr 
44 ), został podjęty przez Radnych zwykłą większością głosów ( 9 głosów  „ za”, 2 głosy 
„ przeciw” , 4 głosy „ wstrzymujące się ” ).

Ad.6.  Komunikaty.

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował zebranych o pozostanie  na sali  obrad po 
zakończonej  sesji.  Następnie  głos  zabrał  Radny  –  Krzysztof  Chojak  i  zadał  pytanie,  czy 
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została  już przeprowadzona kontrola  w ZSGLiZ w Byczynie  w sprawie  zakupu telefonu. 
W odpowiedzi Burmistrz Byczyny stwierdził, że tak i w najbliższym czasie Radni zostaną 
poinformowani  o wynikach kontroli  w formie protokolarnej.  Z kolei  Radny – Władysław 
Buła w imieniu rady sołeckiej  wsi Kochłowice zgłosił gotowość zorganizowania dożynek. 
W odpowiedzi Burmistrz  Byczyny podziękował  za powyższe zgłoszenie   i  zaapelował  do 
pozostałych sołectw o wyrażanie podobnych akcesów w ww. sprawie. 
 
Ad.7   Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zakończenia  VI  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 26.02.2015r.

Protokołował: Marek Rychlicki
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