
                                                     PROTOKÓŁ Nr  3/15
             z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

             Rady Miejskiej w Byczynie 
                    odbytego w dniu 25.03.2015 roku

                ( w godz. 11:00  –   13:00  ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik  do  niniejszego  protokołu  oraz  Burmistrz  Byczyny,  Z-ca  Burmistrza,  Skarbnik 
Gminy, Sekretarz Gminy,Dyrektor CISPOLu - Pani Wioleta Kardas oraz Pani Ewa Śledzka - 
Pełnomocnik  Burmistrza  Byczyny  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 
Społecznych.                  

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji witając przybyłych Radnych 
oraz przedstawicieli Urzędu, po czym w oparciu o listę obecności stwierdził (udział bierze 
cały 5 osobowy skład ), że komisja może podejmować prawomocne opinie i ustalenia.

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad

Na wstępie  Burmistrz  Byczyny  poprosił  Przewodniczącego   Komisji  o  wprowadzenie  do 
porządku obrad trzech dodatkowych projektów uchwał. Przewodniczący Komisji przedstawił 
zebranym porządek obrad wprowadzając  rozszerzenie obrad o 3 projekty uchwał – na druku 
nr 53, 54, 55. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do uchwalenia zaproponowanego 
porządku  obrad.  Porządek  obrad  został  przyjęty  przez  Radnych  jednogłośnie 
(5 głosów  „za”). 

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :
          a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2024 ( druk nr 45 ),  
          b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 46 ),
          c) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
              gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej ( druk nr 47 ), 
         d)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  ( druk nr 48 ),
         e)  wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Górna Prosna ”
              ( druk nr 49 ), 
          f) przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
              „ Dolina Stobrawy „ ( druk nr 50 ), 
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
               gruntowej ( druk nr 51 ), 
           h) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu
               wykonawczego jednostek pomocniczych ( druk nr 52 ).   
      4. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w 2015r. Potrzeby wynikające 
          z wpływających wniosków . Zamierzenia na 2016r. 
      5. Funkcjonowanie oświaty w g.Byczyna w zakresie realizacji zadań opieki i kształcenia 
          dzieci niepełnosprawnych 
       6.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
       7.  Zakończenie posiedzenia



       Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

          a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 
              2014 - 2024 ( druk nr 45 ),  
          b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok ( druk nr 46 ),
          c) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
              gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej ( druk nr 47 ), 
         d)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  ( druk nr 48 ),
         e)  wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
              ( druk nr 49 ), 
          f) przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
              „ Dolina Stobrawy „ ( druk nr 50 ), 
           g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
               gruntowej ( druk nr 51 ), 
           h) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu
               wykonawczego jednostek pomocniczych ( druk nr 52 ),
           i) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyny na lata 
              2015 – 2020 ( druk nr 53 ),
           j) przystąpienia do opracowania i wdrożenia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej 
              dla Gminy Byczyna nas lata 2015 – 2020” ( druk nr 54 ),
           k) przystąpienia do opracowania „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Byczyna
              na lata 2015 – 2020 ”  ( druk nr 55 ). 
      4. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w 2015r. Potrzeby wynikające 
            z wpływających wniosków . Zamierzenia na 2016r. 
      5. Funkcjonowanie oświaty w gminie Byczyna w zakresie realizacji zadań opieki i  

  kształcenia 
              dzieci niepełnosprawnych 
       6.  Wolne wnioski-sprawy bieżące.
       7.  Zakończenie posiedzenia

                                                                                                                                    
Ad.3 Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

W dalszym ciągu obrad przystąpiono do opiniowania projektów uchwał sprawdzonych pod 
względem  formalno  –  prawnym  przez  radcę  prawnego  urzędu  oraz  zawierających 
szczegółowe uzasadnienie:
                                                                                                                                    
a)  Na  wstępie  Skarbnik  Gmin  poinformowała  o  zmianach   w  Wieloletniej Prognozie 
finansowej następnie omówiła szczegółowo zmiany w budżecie gminy Byczyna  na rok 2015.
2.  W  par.  2  wprowadza  się  zmiany  w  planie  dochodów  i  dodatków  budżetu  z  tytułu: 
Zmniejszenia  planu dochodów z  tytułu  dotacji  dla  oddziałów przedszkolnych  w szkołach 
podstawowych i przedszkolach o 24.296,00 zł z równoczesnym  zmniejszeniem planowanych 
wydatków w tych samych rozdziałach  klasyfikacji  budżetowej.
3.Zwiększenie  planu  dochodów  od  Województwa  Opolskiego  w  kwocie  100.000  zł
z  przeznaczeniem na  drogę  w Pogorzałce  oraz  dotacji  z  Ministerstwa  Kultury  w kwocie 
200.000 zł z przeznaczenie na renowację murów obronnych. 



4. W par 3. wprowadza się zmiany w planie wydatków: W związku ze zmianami klasyfikacji 
budżetowej w której  wyodrębnia się rozdziały w których należy ewidencjonować wydatki 
dotyczące  dzieci  i  młodzieży,  która  wymaga  specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy, 
przenosi się plany wydatków z rozdziału szkoły podstawowej i gimnazja na rozdział 80150. 
Ogółem przenosi się kwotę 643.183 zł.
5.  Na  prośbę  mieszkańców  wsi  Dobiercice  przenosi  się  kwotę  1500  zł  na  plac  zabaw 
w związku z realizacja ustawy o opiece nad zwierzętami w celu prawidłowej jej realizacji 
zabezpieczamy w budżecie kwotę 45.400 zł
6.  W  związku  z  podjęciem  decyzji  o  zmianie  projektu  budowy  stali  gimnastycznej
w Kostowie, na które zostawia się w budżecie 20.000 zł środki na  budowę zabezpiecza się
w  2016  roku  natomiast  kwotę  280.000  zł  przenosi  się  na  niezbędne  wydatki  w  kwocie 
200.000 zł: jest to dokumentacja strategiczna niezbędna w procesie pozyskiwania funduszy 
UE na inwestycje – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy. Nowa strategia będzie odpowiedzią 
na potrzebny i oczekiwania mieszkańców Gminy Byczyna. Ponadto w kolejnej perspektywie 
funduszy  europejskich  zwiększy  szanse  Gminy  na   pozyskiwanie  zewnętrznych  środków 
finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia. Na ten dokument  i jego zapisy należy 
się  powoływać w każdym wniosku aplikacyjnym i  Studium Wykonalności.  Na podstawie 
Strategii Tworzone są wieloletnie plany inwestycyjne. Szacunkowy koszt 50.000 zł. 
7. Lokalny  Plan Rewitalizacji  jest obowiązkowym dokumentem do wniosków aplikacyjnych 
związanych  z  ochroną  dziedzictwa  kulturowego  i  rewitalizacją  miast  a  konieczność  jego 
opracowania  wynika  z  RPO  woj.  Opolskiego  na  lata  2014-2020.  Szacunkowy  koszt  to 
40.000 zł 
8. Plan gospodarki nisko emisyjnej dla  Gminy Byczyna. Dokument ten ma na celu określenie 
możliwości  zrównoważonego  energetycznie  i  ekologicznie  rozwoju  Gminy  jak  również 
pozwoli  zaplanować  działania  na  najbliższe  lata  na  rzecz  ochrony  i  poprawy  jakości 
powietrza. Konieczność jego opracowania wynika z RPO woj. Opolskiego  na lata 2014 – 
2020. Szacunkowy koszt 110.000 zł 
9.  Na  dotację  dla  Ośrodka  Kultury  w  Byczynie  przeznacza  się  34.600  zł.  Kwota
ta zostanie przeznaczona na remont, konserwacje i zakup nowych instrumentów dla orkiestry 
w  kwocie  5.000  zł.  Nagrody   za  uczestnictwo  w spotkaniu  opłatkowym  dla  23  sołectw
i  Samorządu  Mieszkańców  oraz  zespołów Miechowiacy,    Jarzębina   na  łączną   kwotę 
9.600 zł.
10.  20.000  zł  będzie  przeznaczone  na  wykonanie  nawierzchni  podjazdów  przy  Ośrodku 
Kultury  w  Byczynie.  Kostka  będzie  pozyskania  z   nawierzchni   pozyskanej
z rozbiórki chodników remontowanych w rynku. 
11.  W  Par.  4  zabezpiecza  się  kwotę  1.482.154  zł  która  zostanie  zwiększona
z zaciągniętego kredytu. 
12. Zwiększa się wydatki majątkowe na ochronę gruntów rolnych w kwocie 340.000 zł środki 
te  będą  przeznaczone  na  przebudowę  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych
w Pogorzałce. 
13.  Zwiększa  się  wydatki   bieżące  na  drogi  w  kwocie  100.000.  Zaplanowane
w  budżecie  2015  r.  środki  na  wykonanie  remontów  dróg  nie  są  wystarczające
na  zidentyfikowaną  skalę  potrzeb.
14. Zwiększa się wydatki bieżące na zarządzeniu nieruchomościami w kwocie  150.000 zł. 
Będą  to  remonty  pokryć  dachowych  na  nieruchomościach  należących  do  gminy.



15. Zwiększa się wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 133.500 zł. Referat Promocji, 
Rozwoju i Turystyki  na rok 2015 otrzymał  budżet  w wysokości  zaledwie 40.000 zł.  Nie 
uwzględniono w nim wydatków na działania które są zaplanowane i które Gmina Byczyna 
będzie w tym roku realizować.  Gmina Będzie realizowała mni. Dożynki Wojewódzkie, Zlot 
Piłkarzy  Weteranów.  Po  za  tym  mają  przyjechać  do  nas  delegacje  z  Niemiec  i  Węgier. 
Ponadto  planowana  w  tym  roku  organizacja  Dnia  Funduszy  Europejskich,  jarmarku 
wielkanocnego,   Byczyńskiej  majówki   oraz  dofinansowanie  Turnieju  Rycerskiego
w Grodzie.
16. Zwiększa się wydatki bieżące  na ochronę środowiska w kwocie 197.654 zł W tym kwota 
63.054 zł na zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Kwotę 130.000 zł na 
utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Polanowicach. Ponadto 
należy  zabezpieczyć  50.000  zł  na  dodatkowe   odwierty,  które  należy  zrobić  w  związku
z realizacją zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”. 
17.  Zwiększa  się  wydatki  bieżące  na  ochronę  zabytków  w  kwocie  421.000  zł.
W  październiku  2014  Gmina  Byczyna  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  dalszej  części 
wzmocnienia  podłoża  gruntowego  murów  obronnych  miasta  Byczyna  od  Ministerstwa 
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Szacowany  obecnie  koszt  to  600.000  zł  Wniosek
o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury dofinansowano  w kwocie 200.000 zł. 
Zabezpieczono 341.000 zł w tym na dokumentację  i nadzór 20.000 zł oraz na dokumentację 
nowych badań muru 21.000 zł.
18.  W  związku  z  zakończeniem  inwestycji  na  Rynku  w  Byczynie  oraz  badań 
archeologicznych na terenie wszystkich ulic w obrębie rynku planuje się wykonanie system 
monitoringu oraz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi. Na ten cel zabezpieczono 20.000 zł.
19.  W  związku  z  rezygnacją  wykonania  remontu  zabytkowych  schodów
do  Byczyńskiego  ratusza  planuje  się  wykonanie  remontu  schodów.  Rezygnacje  z  tego 
przedsięwzięcia  zdeterminowała   konieczność  kapitalnego  remontu  schodów.  Szacowane 
koszty wynoszą ok 20 tyś zł i należy je wykonać pod szczególnym nadzorem konserwatora 
zabytków.
20.  W  związku  z  zakończeniem  prac  dotyczących  przebudowy  infrastruktury
w obrębie murów obronnych  oraz prac archeologicznych  należy przeprowadzić pochówki 
szczątków ludzkich wydobytych podczas prac. Szacowany koszt wykonania krypt to 40 tyś 
złotych. 
21.  Zwiększając  się  wydatki  majątkowe  na  kulturę  fizyczną  w  kwocie  140.000  zł
w związku z planem budowy Orlika Lekkoatletycznego przy PSP w Byczynie.  W ramach 
inwestycji planuje się wykonanie 200 m bieżni lekkoatletycznej, zaplecza socjalnego, skoczni 
do  skoków  w  dal,  rzutni  do  pchnięcia  kulą  oraz  podstawowego  wyposażenia  obiektu.
Dla Inwestycji  planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie  do Ministerstwa Sportu
i  Turystyki.  W ramach  wniosku inwestycja  może  zostać  dofinansowana w 50% środków
z MSiT. 

Projekt uchwały na druku nr 45 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2015 -2024., został jednogłośnie pozytywnie (5 głosów „za” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

b)  Następnie  głos  zabrał  Radny  -  Jerzy  Pluta,  który  odniósł  się  do  budżetu  w  sprawie 
zwiększenia środków finansowych na promocję gminy. Mianowicie,  Pani Zatylna powinna 
wykazać się bardziej osobowo, a nie tylko finansowo. Na to Pani Zatylna odpowiedziała, że 
są wydatki nieplanowane np. takie  jak  dożynki wojewódzkie w Byczynie, które nie były 



planowane w budżecie na rok 2015. Po za tym powinno zacząć się promować naszą gminę. 
W tym roku odwiedzą nas delegacje z Niemiec oraz Węgier, więc musimy ich jakoś ugościć.
 
Projekt uchwały na druku nr 46 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015, został 
jednogłośnie  pozytywnie  (5  głosów  „za”  )  zaopiniowany  przez  Komisję.

c)  Następnie  głos  zabrała  Pani  Aneta  Dubowiecka  -  Kierownik  Referatu  Podatków
i Opłat w sprawie określenia trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego 
gospodarstw  rolnych,  na  których  zaprzestano  produkcji  rolnych.  Pani  Aneta  Dubowiecka 
powiedziała,  ze  zwolnienie  od  podatku  rolnego  na  których  zaprzestano  produkcji  rolnej 
stosuje się na pisemny wniosek podatnika złożony do organu podatkowego oraz przedstawiła 
szczegóły co powinien zawierać wniosek oraz warunki zwolnienia.

c) Projekt uchwały na druku nr 47 w sprawie  określenia trybu i szczególnych warunków 
zwolnienia  od  podatku  rolnego  gospodarstw  rolnych,  na  których  zaprzestano  produkcji 
rolnych, został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d)  Na wstępie  Gos  zabrała  Zastępca  Burmistrza  i  poruszyła  temat  nieodpłatnego  nabycia 
nieruchomości  obejmujące  oczyszczalnię  ścieków  oraz  przepompownię  ścieków
w  miejscowości  Biskupice.  Zgodnie  z  wnioskiem  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Rolnik”
w Byczynie  na podstawie uchwały członków Spółdzielni Mieszkaniowej Rolnik w Byczynie, 
zostanie  przekazana  do  gminy  Byczyna  oczyszczalnia  ścieków  oraz  przepompownia
w Biskupicach.  Dzięki temu, będziemy  mogli starać się o środki unijne oraz uruchomienie 
oczyszczalni ścieków  i skanalizowanie Biskupic oraz Kochłowic.

Projekt uchwały na druku nr 48 w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości obejmujące 
oczyszczalnię  ścieków  oraz  przepompownię  ścieków  w  miejscowości  Biskupice,  został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „za” ) zaopiniowany przez Komisję.

e)  Następnie  Zastępca  Burmistrza  przedstawia  Pana  Tomasza  Palucha,  który  zabrał  głos 
w sprawie  zalety  przystąpienia  Gminy  Byczyna  do  LGD Dolina  Stobrawy.  Na  początku 
wypowiedzi Pan Tomasz Paluch stwierdził, że  Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 
istnieje od 2006r. i w międzyczasie od początku istnienia pozyskała kwotę ponad 2 mln.zł. 
Z kolei  współpraca  z  g.Byczyna  została  nawiązana  w 2010r.  poprzez  wszelkiego rodzaju 
organizacje działające na terenie  g.Byczyna.   Następnie  Pan Tomasz Paluch stwierdził,  że 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” jest organizacją pozarządową, co przedkłada się 
z  kolei  na  niższe  składki  członkowskie.  Kontynuując  wypowiedz  Pan  Tomasz  Paluch 
stwierdził,  że  g.Byczyna  jest  dość  specyficzną  gminą,
że względu na bardzo rozwiniętą spółdzielczość socjalną. Powyższa spółdzielczość idealnie 
wplata  się w profil  działalności Lokalnej  Grupy Działania „Dolina Stobrawy”.  Następnie 
Pan Tomasz  Paluch  stwierdził,  że  stowarzyszenie  przez  niego kierowane  jest  organizacją
w  większości  przypadków  samofinansującą  się,  bez  nadmiernego  obciążania  gmin 
członkowskich  poprzez  prowadzenie  wszelkiego  rodzaju  działalności  gospodarczej. 
Dodatkowych, bardzo ważnym argumentem uczestnictwa w omawianym stowarzyszeniu, jest 
możliwość  ubiegania  się  o  współfinansowanie  danych  projektów,  w  przypadku  braku 
możliwości  samodzielnego  ubiegania  się  o  dane  finansowanie.  Kontynuując  wypowiedź 
Tomasz  Paluch  stwierdził,  że  Lokalna  Grupa Działania  „  Dolina  Stobrawy ”  zajmuje  się 



przede wszystkim działaniem na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich i rozwojem obszarów 
wiejskich.

Projekt uchwały (na druku nr 49) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Górna Prosna”, został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „za” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

f)  Projekt  uchwały  (na  druku  nr  50)  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Byczyna  do 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Dolina Stobrawy”, został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „za” ) zaopiniowany przez Komisję.

g) Projekt uchwały  (na druku nr 51) w sprawie  wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, został pozytywnie (5 głosów „za”) zaopiniowany 
przez komisję. 

h)  Projekt uchwały (na druku nr 52) w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet 
dla  przewodniczących  organu wykonawczego  jednostek  pomocniczych,  został  pozytywnie 
(5 głosów „za”) zaopiniowany przez Komisję. 

i) Projekt uchwały dotyczący  opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyny na lata 2015 – 
2020 ( druk nr 53 ), został pozytywnie (5 głosów „za”) zaopiniowany przez Komisję. 

j)  Projekt  uchwały  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrożenia  „Planu  gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna nas lata 2015 – 2020” ( druk nr 54 ),, , został pozytywnie 
(5 głosów „za”) zaopiniowany przez Komisję. 

k)  Projekt  uchwały  dotyczący  przystąpienia  do  opracowania  „Lokalnego  Programu 
Rewitalizacji  Miasta  Byczyna  na  lata  2015  –  2020  ”.(  druk  nr  55  ),  został  pozytywnie 
(5 głosów „za”) zaopiniowany przez Komisję. 

Ad.4.  Planowanie  przestrzenne.  Realizacja  zadań  w  2015  r.  Potrzeby  wynikające
z wpływających wniosków, zostało przyjęte do wiadomości przez Radnych. 

Ad.5. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie Byczyna w zakresie realizacji zadań 
opieki  i  kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych,  została  przyjęta  do  wiadomości  przez 
Radnych.
 
Ad.6. Wolne wnioski:

W wolnych wnioskach głos zabrała Pani Wioleta Kardas Dyrektor CISPOL – u i przestawiła 
sprawozdanie  Centrum  Integracji  Społecznej   za  rok  2014  oraz  szczegółowe  dane
do sprawozdania z działalności CISPOL- u w Polanowicach za 2014 r.  Sprawozdanie jest 
zrobione  na  druku  ministerialnym,  w  związku  z  tym  mam  obowiązek  przedstawić
go Ministrowi Rozwoju. Następnie Radny - Marcin Altman zadał pytanie,  jaka jest kondycja 
finansowa zakładu, czy nie ma czasem deficytu. Pani Wioleta Kardas odpowiedziała, że rok 
2015  jest pierwszym rokiem, w którym są małe szanse na uzyskanie środków zewnętrznych 
na sfinansowanie pewnych zadań działalności CISPOL- u. Zlecenia na pewne usługi są, ale na 
bardzo  małe  kwoty.  Jesteśmy  również  na  etapie  organizacji  szkoleń,  które  będziemy 



świadczyć dla różnych instytucji. Radny – Marcin Altman zadał pytanie, ile osób wraca na 
rynek pracy po terapii w CISPOL- u. Pani Wioletta Kardas odpowiedziała, że około 60%. 
Następnie   Pani  Wioletta  Kardas  wspomniała  o  awarii  jakiej  uległ  piec  centralnego 
ogrzewania w CISPOL- u i  wymaga  on wymiany.  W ubiegłym roku były  zabezpieczone 
środki  na  ten  cel,  ale  nie  było  fizycznie  pieniędzy.  W  związku  z  tym  piec  nie  został 
wymieniony.  Następnie  głos  zabrał  Radny  -  Jerzy  Pluta  i  zapytał  czy  widzi  Pani  sens 
dofinansowania  CISPOL-  u.  Na to  Pani  Wioletta  Kardas  powiedziała,  że  jak  najbardziej, 
ponieważ gdyby CISPOL został zamknięty, to podobne środki trzeba by było  wydać na OPS 
ponieważ  ponad  40  osób  byłoby  bezrobotnych.  Dla  wielu  osób,  które  przychodzą  do 
CISPOL- u jest to pierwsza praca, ponieważ są to osoby wykluczone społecznie.  Następnie 
głos zabrał Radny - Marcin Altman, który powiedział, że ekonomia społeczna jest ważna, ale 
trzeba  traktować  CISPOL  jako  przedsiębiorstwo,  które  przynosi   dochody,
do którego nie trzeba będzie dopłacać. Na to Pani Dyrektor – Wioletta Kardas odpowiedziała, 
że  CISPOL ubiegłym roku wygenerował  około 13.000 zł  dochodu,  jak również  w latach 
2012-2013 były nadwyżki, które były inwestowane w zakup sprzętu.
Następnie  głos  zabrała  Pani  Ewa  Śledzka,  która  przedstawiła  sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Społecznych 
i następnie szczegółowo omówiła przedmiotowe zagadnienie poprzez :

− Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnieniem.

−  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  i opiekuńczo – 
wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

− udzielenie  rodzinom  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą

− wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

− łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i  Problemów  Społecznych   na  rok  2014  wydatkowano  środki
w wysokości 188.000 zł. 

Na  koniec  Burmistrz  Byczyny  zwrócił  się  do  Komisji  z  prośbą  umożliwienia  odbycia 
prezentacji na posiedzeniu Rady przez Pana Artura Witka Prezesa Hydrokomu w Kluczborku. 
Prezentacja ma za zadanie przedstawić szansę związaną z połączenia spółki ZGK Sp.z.o.o. 
w Byczynie z Hydrokomem.

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 
po czym zamknął posiedzenie.

                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                      Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

                                                                                         Damian Gocejna

Protokołował:
Marcin Czech
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;
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