
PROTOKÓŁ Nr  27,53,27/12
            z  wspólnego  posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa,

           Komisji Rewizyjnej,  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
                                       Rady Miejskiej w Byczynie 

                     odbytego w dniu 27.12.2012 roku
                   ( w godz. 1000  –   1300  ).

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie trzech Komisji, zgodnie z listami obecności 
stanowiącymi załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Z-ca Burmistrza, 
Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika oraz Sekretarz Gminy.                 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia  wspólnego posiedzenia  trzech komisji  dokonał  Przewodniczący Komisji  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa zwany w dalszej części  Prowadzącym obrady, witając 
przybyłych  Radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  po  czym  w  oparciu  o  listy  obecności 
stwierdził, że Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa - liczy 5 osobowy skład, 
Komisja Rewizyjna - liczy 5 osobowy skład,  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 
liczy  5  osobowy  skład.  W  związku  z  powyższym  wspólne  posiedzenie  3  komisji  może 
podejmować prawomocne opinie i ustalenia.

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad

Na wstępie Burmistrz Byczyny zaproponował wycofanie projektu uchwały na druku nr 241 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w formie darowizny nieruchomości 
zabudowanej położonej w Byczynie na własność Gminy Byczyna. Zmiana porządku obrad 
w  postaci  wycofania  projektu  uchwały  na  druku  nr  241  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
przejęcie  nieruchomości  w  formie  darowizny  nieruchomości  zabudowanej  położonej 
w Byczynie na własność Gminy Byczyna, została  przyjęta  jednogłośnie  ( 5 głosów „ za ” ) 
przez  Komisję  Polityki  Gospodarczej  Budżetu  i  Rolnictwa,  przez  Komisję  Rewizyjną 
jednogłośnie  (  5  głosów  „  za  ”),  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Zdrowia 
jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ).

Następnie  Prowadzący  obrady  przystąpił  do  przegłosowania  nowego  porządku  obrad 
z  wcześniej  przegłosowaną  zmianą.  Nowy  porządek  obrad,  został  przyjęty  jednogłośnie 
5 głosów „ za”  przez Komisję Polityki Gospodarczej Budżetu i Rolnictwa, przez Komisję 
Rewizyjną  został  przyjęty jednogłośnie  5 głosów „ za”,  przez Komisję  Oświaty,  Kultury, 
Sportu i Zdrowia został przyjęty jednogłośnie ( 5 głosów „ za ” ).

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja dot. modernizacji oświetlenia ulicznego.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

           a) zmiany uchwały ( druk nr 221), 
           b) zmiany uchwały ( druk nr 222 ),
           c) zmiany uchwały ( druk nr 223 ), 
          d) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 224 ),
           e ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  225),
           f)  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego



                ( druk nr 226 ),
           g) autopoprawki do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 227 ),
           h) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok ( druk nr 228 ),
            i ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012 – 2025
             ( druk nr 229 ) ,
            j ) uchwalenia budżetu gminy na 2013r. ( druk nr  230 ), 
           k)  zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 231 ),
           l )  zaciągnięcia kredytu ( druk nr 232 ), 
          m) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości Gminy 
              Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Augustyna w Kostowie ( druk 
               nr 233 ), 
           n) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
               zwierząt na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 234 ),
           o) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
               składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 235 ),
           p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
               ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), 
           q) określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
               odpadami komunalnymi ( druk nr 237),  
           r) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr 238 ),
           s) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
               komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
                w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
                odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ),
           t) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
                odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
                i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( druk nr 240),  
            u) wyrażenia zgody na przejecie nieruchomości w formie darowizny nieruchomości
                zabudowanej położonej w Byczynie na własność Gminy Byczyna ( druk nr 241 ), 
            v) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ( druk nr 242 ), 
            w) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych       
               ( druk nr 243 ),
            x) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
                 Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 244 ),
            y) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w g.Byczyna   
                ( druk nr 245 ), 
             z) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
                 i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
                całkowitego zwolnienia z opłatności oraz z trybu ich  pobierania ( druk nr 246 ),
             ź) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
                 w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna ( druk nr 247 ).
        5.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
        6.   Zakończenie posiedzenia



Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja dot. modernizacji oświetlenia ulicznego.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

           a) zmiany uchwały ( druk nr 221), 
           b) zmiany uchwały ( druk nr 222 ),
           c) zmiany uchwały ( druk nr 223 ), 
          d) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
              ( druk nr 224 ),
           e ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  225),
           f)  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
                ( druk nr 226 ),
           g) autopoprawki do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 227 ),
           h) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok ( druk nr 228 ),
            i ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012 – 2025
             ( druk nr 229 ) ,
            j ) uchwalenia budżetu gminy na 2013r. ( druk nr  230 ), 
           k)  zaciągnięcia pożyczki ( druk nr 231 ),
           l )  zaciągnięcia kredytu ( druk nr 232 ), 
          m) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości Gminy 
              Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Augustyna w Kostowie ( druk 
               nr 233 ), 
           n) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
               zwierząt na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 234 ),
           o) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
               składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 235 ),
           p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
               ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), 
           q) określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
               odpadami komunalnymi ( druk nr 237),  
           r) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
               ( druk nr 238 ),
           s) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
               komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
                w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
                odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ),
           t) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
                odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
                i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( druk nr 240),   
            u) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ( druk nr 242 ), 
            v) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych       
               ( druk nr 243 ),
            w) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
                 Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna ( druk nr 244 ),
            x) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w g.Byczyna   



                ( druk nr 245 ), 
             y) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
                 i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
                całkowitego zwolnienia z opłatności oraz z trybu ich  pobierania ( druk nr 246 ),
             z) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
                 w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna ( druk nr 247 ).
        5.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
        6.   Zakończenie posiedzenia.

Ad.3   Prezentacja dot. modernizacji oświetlenia ulicznego.

Na  wstępie  przedstawiciele  firmy  newPOWER   zaprezentowali  możliwość  wymiany 
zwykłych  żarówek  w  oświetleniu  ulicznym  na  energooszczędne  –  ledowe. 
Wg.  zapewnień  przedstawicieli  w/w firmy  przedmiotowe  rozwiązanie,  będzie  bardzo 
korzystne  finansowo dla  gminy.  Powodem takiego  stwierdzenia,  jest  nie  podważalny 
fakt,  że  żarówki  ledowe  są  bardziej  oszczędne  niż  zwykłe  żarówki.  Na  koniec 
przedmiotowej prezentacji Prowadzący obrady zadał pytanie, jaki będzie koszt wymiany 
przedmiotowych  żarówek  na  byczyńskim  rynku.  W odpowiedzi  przedstawiciel  firmy 
newPOWER odpowiedział, że netto jest to kwota 46.200,00 zł. Następnie Radny –Adam 
Radom  dopowiedział,  że  gmina  nie  odlicza  podatku  Vat,  w  związku  powyższym 
przedmiotowe przedsięwzięcie będzie o należny podatek droższe. Z kolei Radna  –Iwona 
Sobania  stwierdziła,  że  jest  to  bardzo  dobre  rozwiązanie,  ale  czy  aby na  pewno nas 
w chwili  obecnej  na takie rozwiązania  po prostu stać.  Na koniec Prowadzący obrady 
stwierdził,  że  w  przedmiotowej  sprawie,  radni  potrzebują  trochę  czasu  do  namysłu. 
W  związku  z  powyższym  Burmistrz  Byczyny  stwierdził,  że  do  powyższej  sprawy 
powrócimy, np. na następnym posiedzeniu Wysokiej Rady. 

Ad.4   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) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 221),  został zwykłą większością 
głosów pozytywnie  (  4  głosy „  za  ”,  1  głos  „  wstrzymujący  się  ”  )  zaopiniowany przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 221), został jednogłośnie  pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 221), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 222), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów  „za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 222), został zwykłą większością głosów 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.



Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 222), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.
 
c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 223), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 223), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 223), został jednogłośnie pozytywnie 
( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

d) Na wstępie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radna – Iwona Sobania 
zadała pytanie, co to za nowe zadanie w zakresie wzrostu kompetencji urzędników. Sekretarz 
Gminy  odpowiedział,  że  w  przedmiotowej  sprawie  podjęta  była  już  stosowna  uchwała. 
Mianowicie,  w ramach omawianego zadania  przeprowadzony zostanie kurs j.angielskiego, 
szkolenie z zakresu KPA, jak również wartościowanie stanowisk pracy. Następnie Sekretarz 
Gminy dopowiedział, że wartość omawianego projektu wynosić będzie 2 mln. zł całkowicie 
refundowanego  bez  udziału  gminy.  Z  kolei  Radna  –  Iwona  Sobania  stwierdziła,  że 
podnoszenie  kompetencji  pracowników urzędu  jest  bardzo  potrzebne.  Następnie  Skarbnik 
Gminy przystąpiła  do omówienia  planowanych  zmian  w WPF-ie  i  w budżecie  gminy na 
2012r.  po  omówieniu  przedmiotowych  zmian  Radna  –Iwona  Sobania  zadała  pytanie, 
dlaczego tak bardzo zmniejszyły  się wpływy ze sprzedaży minia  gminy.  Skarbnik Gminy 
odpowiedziała, że z powodu przesunięcia kilku zaplanowanych wpływów z tego tytułu. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata 2012-2025 ( druk nr 224 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie  ( 3 głosy „ za ” 
,  2  głosy „  wstrzymujące  się  ”)  zaopiniowany przez  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i 
Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2012-2025  (  druk  nr  224 ), został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie , zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2012-2025  (  druk  nr  224 ), został  jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

e)  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  225), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  225), został 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.



Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr  225), został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

f)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  salę  obrad  opuścił  Radny  – 
Adam Radom, w związku z powyższym w dalszej  części  Komisja Polityki  Gospodarczej, 
Budżetu i Rolnictwa obradowała w 4 – osobowym składzie.  
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego ( druk nr 226 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego ( druk nr 226 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego (  druk nr 226 ),  został  jednogłośnie  pozytywnie  (  4 głosy „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

g)  Autopoprawka  do  projektu  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (druk  nr  227  ), 
została jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję  Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia.

Autopoprawka do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 227 ),została 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną.

Autopoprawka do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 227 ), została 
jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  zaopiniowana  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

h)  Autopoprawka  do  projektu  budżetu  gminy  na  2013  rok  (  druk  nr  228  ),  została 
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

Autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2013 rok ( druk nr 228 ),została jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną.

Autopoprawka do projektu budżetu gminy na 2013 rok ( druk nr 228 ), została jednogłośnie 
pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowana przez Komisję  Polityki Gospodarczej, Budżetu 
i Rolnictwa.

i) Przed uchwalaniem omawianego projektu uchwały Przewodniczący Rady zadał pytanie, 
o jakie  to szkoły chodzi w zakresie  likwidacji  w 2013r.  Skarbnik Gminy dowiedziała,  że 
w  przedmiotowym  objaśnieniu  nie  ma  mowy  o  likwidacji,  a  tylko  o  planowanym 
uruchomieniu  dwóch  szkół  społecznych.  Następnie  Przewodniczący  Rady  zadał  kolejne 
pytanie,   dlaczego  nie  zaplanowano  środków  na  zakup  łyżew  i  ostrzałek  na  byczyńskie 



sztuczne lodowisko. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że przedmiotowe zadanie zaplanowane 
jest  w  ramach  innego  programu  unijnego,  które  uruchomione  zostanie  dopiero  w  2013r. 
Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi 
na  zapytanie  dot.  ewentualnej  likwidacji  któreś  ze  szkół  na  terenie  naszej  gminy.  Z  –ca 
Burmistrza  odpowiedziała,  że  w/w  sprawa  jest  sprawą  otwartą  i  na  pewno  będzie 
szczegółowo  analizowana  na  forum  Wysokiej  Rady  w  odpowiednim  czasie.  Kończąc 
wypowiedz Z-ca Burmistrza stwierdziła,  że w sprawie likwidacji  której  kol wiek ze szkół 
musi być stosowna uchwała Wysokiej Rady.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2012  –  2025  (  druk  nr  229  )  ,nie  został  zwykłą  większością  głosów  pozytywnie 
(  5 głosów „ przeciw ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata 2012 – 2025 ( druk nr 229 ) , został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 głosy 
„ za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ”) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2012  –  2025  (  druk  nr  229  )  ,  nie  został  zwykłą  większością  głosów  pozytywnie 
(  2  głosy  „  za  ”,  2  głosy  „  wstrzymujące  się  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

j) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r. ( druk nr  230 ) ,nie został 
zwykłą większością głosów pozytywnie ( 5 głosów „ przeciw ” ) zaopiniowany przez Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2013r. (  druk nr  230 ),  został 
zwykłą  większością  głosów pozytywnie  (  3  głosy „  za  ”,  2  głosy „  wstrzymujące  się  ”) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r. ( druk nr  230 ), nie został 
zwykłą większością  głosów pozytywnie  (  2 głosy „  za ”,  2 głosy „  wstrzymujące się ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

k) Na wstępie przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radna – Iwona Sobania 
zadała  pytanie,  jakiego  rzędu  jest  dofinansowanie  i  jaki  jest  całkowity  koszt  w/w 
przedsięwzięcia.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  całkowity  koszt  wynosi  344  tys.zł, 
a   dofinansowanie wynosi  75% netto.  Następnie   Radna – Iwona Sobania  zadała  kolejne 
pytanie,  jaki  bank  będzie  kredytować  omawiane  przedsięwzięcie.  Skarbnik  Gminy 
odpowiedział, że BGK. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  (  druk  nr  231  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  (  druk  nr  231  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.



Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  (  druk  nr  231  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję  Polityki Gospodarczej, Budżetu 
i Rolnictwa.

l)  Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr  232  ),  nie  został  zwykłą 
większością  głosów pozytywnie  (  1  głos  „  za  ”,  2  głosy  „  wstrzymujące  się  ”,  2  głosy 
„ przeciw”  ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr  232  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  (  druk  nr  232  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję  Polityki Gospodarczej, Budżetu 
i Rolnictwa.

m) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 233 Radna –Iwona 
Sobania zadała pytanie, dlaczego przekazujemy omawiany teren w formie darowizny, a nie 
np.  w formie  użytkowania  wieczystego.  Z-ca  Burmistrza  odpowiedziała,  że  chociażby ze 
względu na przeznaczenie omawianego terenu ( cel publiczny - cmentarz). 

Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  zbycie  w drodze  darowizny 
nieruchomości  Gminy  Byczyna  na  rzecz  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.Św.  Augustyna 
w Kostowie ( druk  nr 233 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  zbycie  w drodze  darowizny 
nieruchomości  Gminy  Byczyna  na  rzecz  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.Św.  Augustyna 
w Kostowie ( druk nr 233 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  zbycie  w drodze  darowizny 
nieruchomości  Gminy  Byczyna  na  rzecz  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.Św.  Augustyna 
w Kostowie ( druk nr 233 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

n) Na wstępie Radna –Iwona Sobania stwierdziła, że w omawianym projekcie uchwały na 
druku  nr  234  są  absurdalne  zapisy  i  czy  będą  musiały  być  egzekwowane.  Z  kolei  Z-ca 
Burmistrza odpowiedziała,  że nie jest to nasz wymysł  ale tylko i wyłącznie ustawodawcy. 
Następnie   Radny  –  Robert  Świerczek  stwierdził,  że   jak  do  tej  pory  był  problem 
z bezdomnymi psami, to teraz będzie problem z bezdomnymi kotami. 

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności   zwierząt  na  terenie  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  234  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Zdrowia.



Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  234  ),  został  jednogłośnie 
pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności   zwierząt  na  terenie  Gminy  Byczyna  (  druk  nr  234  ),  nie  został  zwykłą 
większością głosów pozytywnie ( 2 głosy „ za ”, 2 głosy „ przeciw ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

o) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 235 Prowadzący obrady 
stwierdził,  że  omawiany druk zawiera  szereg nieścisłości  i  zastrzeżeń.  Mianowicie  opłata 
z tytułu wywozu nieczystości nie może być jednakowa dla wszystkich, bez względu na ilość. 
Następnie Radna – Jolanta Mucha stwierdziła, że w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie 
będzie mowy o segregacji. Z kolei Radny –Jacek Kulisiński zadał pytanie, na jakiej podstawie 
wyszły tak duże opłaty z tytułu wywozu nieczystości w kwocie 10 zł i 30 zł. Z-ca Burmistrza 
odpowiedziała,  że  nie  ma  z  tego  tytułu  żadnych  wyliczeń,  przyjęte  kwoty  są  kwotami 
szacunkowymi,  które  w przyszłości  będą urealniane.  Następnie  Radna – Urszula  Bilińska 
stwierdziła, ze wszyscy jak jeden będą płacić kwotę 30 zł, ponieważ dany przedsiębiorcza 
będzie miał z tego tytułu wymierne korzyści. Z kolei Radna  – Iwona Sobania stwierdziła, że 
w zakresie klasyfikacji  śmieci winne być przeprowadzane kontrole ze strony urzędu. Z-ca 
Burmistrza odpowiedziała, że takowe kontrole będą miały miejsce.   

Projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 235 ), nie został 
zwykłą większością głosów pozytywnie (  3 głosy „ wstrzymujące się ”, 2 glosy „ przeciw „ ) 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 235 ), nie został 
zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy „ wstrzymujące się  ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ( druk nr 235 ), nie został 
zwykłą większością głosów pozytywnie ( 1 głos „ przeciw ”, 3 głosy „ wstrzymujące się ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

p) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), nie został zwykłą większością 
głosów pozytywnie ( 3 głosy „ wstrzymujące się  ”, 2 głosy „ przeciw” ) zaopiniowany przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), nie został zwykłą większością 
głosów pozytywnie ( 4 głosy „ wstrzymujące się  ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.



Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( druk nr 236), nie został zwykłą większością 
głosów pozytywnie ( 1 głos „ przeciw ”, 3 głosy „ wstrzymujące się ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Przed zaopiniowaniem kolejnego projektu uchwały,  sale obrad opuścił  Radny – Sławomir 
Nędza w związku z powyższym Komisja Oświaty,  Kultury,  Sportu i  Zdrowia obradowała 
w dalszej części w 4 – osobowym składzie. 

q) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radna – Urszula Bilińska zadała 
pytanie,  dlaczego mieszkańcy Byczyny będą płacić  na trzy miesiące  z  góry tzw.  podatek 
śmieciowy.  Przedmiotowe rozwiązanie  jest  wymogiem ustawowym,  czy tylko i  wyłącznie 
jest to nasz wymysł. Z –ca Burmistrza odpowiedziała, że jest to nasze unormowanie prawne. 

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu ,  częstotliwości  i  trybu uiszczania  opłat  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (  druk  nr  237),  nie  został  zwykłą  większością 
głosów pozytywnie ( 4 głosy „ wstrzymujące się  ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu ,  częstotliwości  i  trybu uiszczania  opłat  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (  druk  nr  237),  nie  został  zwykłą  większością 
głosów pozytywnie ( 4 głosy „ wstrzymujące się  ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu ,  częstotliwości  i  trybu uiszczania  opłat  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (  druk  nr  237),  nie  został  zwykłą  większością 
głosów pozytywnie ( 3 głosy „ przeciw ”, 1 głos „ wstrzymujący się ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

r) Na wstępie Radna – Jolanta Rudziewicz zadała pytanie, czy Spółka ZGK nie będzie mogła 
wywozić śmieci na naszym terenie. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nie, ponieważ nie ma 
wytaczającej ilości sprzętu. 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Byczyna ( druk nr 238 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy 
„ wstrzymujące się  ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Byczyna ( druk nr 238 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 5 głosów 
„ wstrzymujących się  ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Byczyna ( druk nr 238 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie (  4 głosy 
„  wstrzymujące  się  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki  Gospodarczej,  Budżetu 
i Rolnictwa.



s) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie 
( 4 głosy  „ wstrzymujące się  ” ) zaopiniowany przez Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie 
( 5 głosów „ wstrzymujących się  ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ( druk nr 239 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie 
(  4 głosy „ wstrzymujące się ” ) zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu 
i Rolnictwa.

t)  Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  rodzaju  dodatkowych  usług  świadczonych  przez 
gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( druk nr 240), nie został 
zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 głosy  „ wstrzymujące się  ” , 1 głos „ przeciw ”) 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu  i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( druk nr 240),nie został 
zwykłą większością głosów pozytywnie ( 5 głosów „ wstrzymujących się  ” ) zaopiniowany 
przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( druk nr 240), nie został 
zwykłą większością głosów pozytywnie (  4 głosy „ wstrzymujące się ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

 
u) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ( druk nr 242 ), 
został  zwykłą  większością  głosów  pozytywnie  (  3  głosy  „  za  ”,  1  głos  „  przeciw  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ( druk nr 242 ), 
został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.



Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności ( druk nr 242 ), nie 
został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 2 głosy „ za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

v)  Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg 
gminnych  ( druk nr 243 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 2 głosy „ za ”, 
2 głosy „ przeciw ” ) zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt  uchwały  w sprawie  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego dla  dróg 
gminnych ( druk nr 243 ), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 głosy „ za ”, 
2 głosy „ wstrzymujące się ”) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w sprawie  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego dla  dróg 
gminnych ( druk nr 243 ),został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) 
zaopiniowany przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

w)  Projekt  uchwały  w  sprawie   uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna 
( druk nr 244 ), został jednogłośnie  pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  i  Problemów  Społecznych  dla  Gminy  Byczyna  (  druk  nr 
244  ),  został  jednogłośnie   pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję 
Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  i  Problemów  Społecznych  dla  Gminy  Byczyna  (  druk 
nr  244 ),został  jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy „  za  ”  )  zaopiniowany przez  Komisję 
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

x) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w g.Byczyna  ( druk nr 245 ), został jednogłośnie  pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w  g.Byczyna  (  druk  nr  245  ),  został  jednogłośnie   pozytywnie  (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w g.Byczyna ( druk nr 245 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

y) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 



całkowitego zwolnienia  z  opłatności  oraz  z  trybu  ich  pobierania  (  druk nr  246 ),  został 
jednogłośnie  pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję  Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia  z  opłatności  oraz  z  trybu  ich  pobierania  (  druk nr  246 ),  został 
jednogłośnie  pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia  z  opłatności  oraz  z  trybu  ich  pobierania  (  druk nr  246 ),  został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

z)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna ( druk nr 247 ), został 
jednogłośnie  pozytywnie ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję  Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały w sprawie z zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna ( druk nr 247 ), został 
jednogłośnie  pozytywnie ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna ( druk nr 247 ), został 
jednogłośnie  pozytywnie  (  4  głosy  „  za  ”  )  zaopiniowany  przez  Komisję  Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa.

Ad. 4. Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Prowadzący obrady wspomniał o skardze która wpłynęła do tut.  urzędu celem 
rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Następnie Prowadzący obrady stwierdził,  że jest to 
temat na posiedzenie Wysokiej Rady i w dniu dzisiejszym przedmiotowa sprawa nie będzie 
przedmiotem obrad.  

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia.

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad,  Prowadzący  obrady podziękował  zebranym  za  udział 
w  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Polityki  Gospodarczej,  Budżetu  i  Rolnictwa,  Komisji 
Rewizyjnej,  Komisji Oświaty,  Kultury,  Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie, po 
czym zamknął posiedzenie.



 Przewodniczący Komisji                  Przewodniczący Komisji           Przewodniczący Komisji

        Iwona Sobania                                   Jacek Kulisiński                         Jan Romańczyk
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