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Protokół Nr XXX/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Bychawie, która odbyła się 27 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 22. 

 

XXX sesję Rady Miejskiej w Bychawie o godz. 15
10

 otworzył  i przeprowadził 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie radny Grzegorz Szacoń. Powitał radnych, 

sołtysów, przybyłych gości, kierownika Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Bychawie  Panią 

Bożenę Szymulę, Panią Burmistrz, naczelników wydziałów, kierowników jednostek 

i instytucji gminnych, oraz wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi 

quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Przewodniczący 

poinformował, ze porządek obrad został radny dostarczony. Zapytał, czy są uwagi  

do zaproponowanego porządku. 

Nie wniesiono uwag do porządku obrad. 

Porządek obrad XXX sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji.   

2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych gminy. 

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji. 

5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.  

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości, 

b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz 

Gminy Bychawa, 

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy                      

ul. Piłsudskiego- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 470/3, 1445/1, 

478/1, 478/2, 481/3, 479, 529/1 i 1338; przy ul. Mickiewicza- oznaczonych                 

w ewidencji gruntów jako działki nr: 529/2, 1452, 547, 1449, 549/1, 549/2, 549/3, 

553/1, 553/3; przy ul. Rataja- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 491/1 

i 487; przy ul. Pięknej- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 500/3 oraz 

przy ul. Reymonta- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 630/7 

położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto, 

d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,  

e) zmian w  uchwale budżetowej na rok 2013. 

7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów     

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad. 2 porządku obrad. Przyjęcie protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że z treścią protokołu radni mogli się zapoznać. Zwrócił 

się o zgłaszanie uwag, uzupełnień do protokołu.  

Wobec braku uwag do treści protokołu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 

przyjęciem protokołu Nr XXIX/2013. Za przyjęciem głosowało 11 radnych. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie.  
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 Ad. 3 porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 

1. Sołtys A. Marzec zapytała o termin remontu drogi Wierciszów-Bychawka.  

Przewodniczący wyjaśnił, że nie jest możliwe w tej chwili udzielenie odpowiedzi. Dodał,  

że nie pamięta, jeśli uda się jemu dodzwonić to odpowie. 

2. A. Płaza- „Panie burmistrzu proszę w imieniu mieszkańców o informację o przygotowaniu 

gminy do realizacji ustawy śmieciowej (kto będzie świadczył usługę na terenie gminy). 

Szczególny niepokój mieszkańców budzi częstotliwość odbioru odpadów frakcji mokrej, oraz 

popiołu.  

2) Ul. Sienkiewicza posiada chodnik nad częścią którego bardzo nisko zwisają gałęzie drzew 

zmuszając przechodniów do schylania się lub schodzenia z niego na pas zieleni.  

Czy Zarządcę drogi ZDP- można zmotywować do dbania o powierzone mienie? I czy można 

to zrobić stale? Tzn. kolejny raz apeluję o urzędniczy nadzór nad drogami na terenie gminy. 

3) Czy kwestia- „Elektrowni wiatrowych” w gminie Bychawa to już czas przeszły, 

NIEDOKONANY- czy jakieś rozmowy jeszcze trwają”. 

Przewodniczący zaproponował dyskusję na temat śmieci po zakończeniu sesji. Osoby 

zainteresowanych poprosił o pozostanie. Następnie zapytał radnych o zgodę.  

Radni wyrazili zgodę na takie rozwiązanie. 

3. Sołtys J. Florek podziękował za dokończenie drogi w Woli Gałęzowskiej. Jednocześnie 

prosił o przyjazd Pana Burmistrza, jeśli to możliwe w dniu 28.06.2013 r. w godzinach 

porannych. Dodał, że pojawił się problem, z którym jego zdaniem sami sobie nie poradzimy. 

4. Radny S. Gąbka- Interpelacja w sprawie: 1) wyjaśnienie: czy zakończyły się już konsultacje 

społeczne dotyczące ewentualnej budowy wiatrowych elektrowni- „wiatraków”? Czy może 

jeszcze trwają- jeśli tak- to przez kogo są realizowane? 2) Proszę o szczegółową informację  

o wynikach przetargu na usługi związane z segregacją śmieci, utylizacją oraz wywozem – 

uwzględnienie możliwości w tym względzie dla firm. 3) w sprawie P. Moroniaka  

(ul. Wandzin)- czy odpowiedź udzielona w obecności radnych na sesji w pełni załatwia 

problem jego niepełnosprawnego dziecka”. Radny poprosił o przypomnienie sprawy.  

5. Radny Z. Maksim- „Informuję Pana Burmistrza o tym, że ostatnie ulewne opady deszczu 

dwukrotnie spowodowały zalanie drogi powiatowej Osmolice-Bychawa w Bychawce 

Pierwszej, na odcinku ok. 70m. Poziom wody wyniósł około 30cm, a woda zalewała niżej  

położone gospodarstwa. Wydaje się, że bezpośrednią przyczyną tego stanu jest niedrożność  

i niewłaściwa lokalizacja przepustów w poprzek jezdni: jeden jest niedrożny, a drugi 

usytuowany w takim miejscu , gdzie woda prawie nie dopływa – bo wcześniej przepływa przez 

jezdnię, a drugą stronę szosy i zalewa gospodarstwa, uprawy. Niedrożne (też chyba 

niewłaściwie wykonane) są też przepusty pod drogami dojazdowymi. Wprawdzie w ostatnim 

czasie zostały udrożnione rowy, jednak same przepusty nie zostały oczyszczone. Wobec 

powyższego proszę o zainteresowanie się powyższym problemem, o dokonanie wizji  

i podjęcie działań, które zapobiegają podobnym sytuacjom w przyszłości”. 

6. Radny T. Gajur zwrócił się o poprawienie liter na pomniku marszałka J. Piłsudskiego,  

w terminie do 15 sierpnia. 

7. Radny M. Wróblewski zapytał o możliwość naprawy schodów w parku, które zostały 

odsłonięte poprzez wycięcie żywopłotu oraz czy są już sprawozdania dotyczące 

ponadnormatywnych patroli. Dodał, ze był świadkiem sytuacji, kiedy policjanci tego patrolu 

nałożyli mandat w sytuacji, gdy sąsiad wracał ze spaceru z psem, przed domu spuścił psa  

ze smyczy i dostał 200 zł mandatu.  

8. Sołtys M. Mazurkiewicz zapytał, czy jest rozstrzygnięty przetarg w sprawie tłucznia i kiedy 

ten materiał będzie rozdysponowywany.  
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Ad. 4 porządku obrad. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza  

od ostatniej sesji. 

Przewodniczący powitał przybyłą na obrady Panią Skarbnik, Panią Sekretarz i Pana 

mecenasa. 

Przedmiotową informację przedstawiła Z-ca Burmistrza M. Wołoszyn. Stanowi ona załącznik  

do protokołu.  

Przewodniczący dodał, że 579.312,00 zł będzie kosztował gminę Bychawa wywóz 

i utylizacja odpadów za 18 miesięcy. 

Pytań nie zgłoszono.  

 

 Ad. 5 porządku obrad. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.  

Głos zabrała P. B. Szymula - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Bychawie, która 

poinformowała, że aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane są w oparciu  

o środki przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 6.1.3 Moje 

perspektywy oraz Funduszu Pracy. W ramach tych środków organizowane są staże, udzielane 

dotacje, doposażane stanowiska pracy, dofinansowywane zatrudnienie w ramach prac 

interwencyjnych, organizowane są roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. Następnie 

Pani B. Szymula zaprezentowała dane statystyczne dot. liczby podpisanych umów o prace 

interwencyjne, roboty publiczne i staże oraz dane dot. liczby osób bezrobotnych, które 

skorzystały z tych form zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na ten cel. 

Przedstawiła również informacje dot. udzielonych dotacji i wysokości środków 

przeznaczonych na doposażenie stanowiska pracy do zatrudnienia osoby bezrobotnej. Środki 

wydatkowane z Funduszu Pracy 392.740 zł, natomiast z EFS 280.824 zł. Ponadto Kierownik 

PUP zapoznała uczestników z realizowanym programem Twoja praca twój sukces dającym 

możliwość odbycia stażu przez osoby bezrobotne do 30 roku życia. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 Ad.6 porządku obrad.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości  

P. J. Puła-Dzieciątkowska poinformowała, że projekt dotyczy zawarcia umowy najmu 

nieruchomości pomiędzy tymi samymi stronami- po umowie zawartej na czas oznaczony  

do trzech lat, kolejnej umowy najmu na tą samą nieruchomość, tj. część działki Nr 1537/1 

położonej przy ul. Sienkiewicza w Bychawie o powierzchni 1614 m
2
. Jest to działka 

wykorzystywana na cele rolnicze.  

Radny T. Gajur Przewodniczący komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki 

przestrzennej i mienia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poprosił radę o zgodę na nieodczytywanie całości treści projektu uchwały. 

Rada wyraziła zgodę. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXX/213/2013 została podjęta. 

 

b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy 

Bychawa 

P. J. Puła-Dzieciątkowska Naczelnik wydziału GPK poinformowała, że 23 maja b. r. Agencja 

Nieruchomości Rolnych skierowała do urzędu pismo, z którego wynika, że jest istnieje 

możliwość złożenia wniosku o nieodpłatne nabycie części działki nr 541 położonej  

w Zdrapach. Jest to działka przylegająca do grogi gminnej, publicznej, która posiada 

nawierzchnię w części tłuczniową, w części bitumiczną. Działka ta stanowić będzie 
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poszerzenie tej drogi. Przedmiotowa uchwała będzie załącznikiem do wniosku o nieodpłatne 

nabycie tej działki. 

Przewodniczący komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej 

i mienia Pan T. Gajur poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bychawa. Uchwała  

Nr XXX/214/2013 została podjęta 14 głosami za. 

 

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy                      

ul. Piłsudskiego- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 470/3, 1445/1, 478/1, 

478/2, 481/3, 479, 529/1 i 1338; przy ul. Mickiewicza- oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr: 529/2, 1452, 547, 1449, 549/1, 549/2, 549/3, 553/1, 553/3; przy ul. Rataja- 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 491/1 i 487; przy ul. Pięknej- oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr: 500/3 oraz przy ul. Reymonta- oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr: 630/7 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto 

P. J. Puła-Dzieciątkowska poinformowała, że 22 maja b. r. wpłynęło pismo firmy 

Transprojekt Gdański, która na zlecenie firmy PGE Dystrybucja Lublin opracowuje projekt 

przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego i wysokiego napięcia wraz z przebudową 

stacji transformatorowych w miejscowości Bychawa. W piśmie wyszczególniono dwie grupy 

działek. Pierwsza grupa to działki, których numery Przewodniczący przytoczył, będące 

własnością gminy Bychawa,  na których w celu ustawienia urządzeń należy ustanowić 

służebność, a druga grupa działek są to działki, które są drogami gminnymi i tutaj Burmistrz 

może wyrazić zgodę na lokalizacje takich urządzeń w trybie ustawy o drogach publicznych.  

Radny T. Gajur Przewodniczący komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki 

przestrzennej i mienia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w sprawie obciążenia służebnością przesyłu 

nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Piłsudskiego- oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki nr: 470/3, 1445/1, 478/1, 478/2, 481/3, 479, 529/1 i 1338; przy ul. 

Mickiewicza- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 529/2, 1452, 547, 1449, 

549/1, 549/2, 549/3, 553/1, 553/3; przy ul. Rataja- oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr: 491/1 i 487; przy ul. Pięknej- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 

500/3 oraz przy ul. Reymonta- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 630/7 

położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto. Uchwała Nr XXX/215/2013 została podjęta 

14 głosami za. 

 

d) zmian wieloletniej prognozy finansowej 

Skarbnik poinformowała, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych 

z terenu gminy Bychawa. Ponieważ był ogłoszony przetarg na 18 miesięcy, pojawiło się takie 

przedsięwzięcie, które przekracza rok budżetowy. Limit w roku 2013 obejmuje 5 miesięcy 

i są to wydatki w kwocie 160.920 zł, w roku 2014 jest to 386.208 zł i rok 2015 za miesiąc 

grudzień 32.184 zł. Jednocześnie w prognozie długu urealniono kwoty na dzień 27 czerwca, 

czyli za półrocze, zgodnie ze stanem, gdzie gminą będzie występować o opinię  

do zaplanowanej pożyczki długoterminowej w kwocie 2.000.000 zł. Skarbnik poinformowała, 

że Burmistrz zaproponował poprawki do uchwały budżetowej, po ich naniesieniu rok 2013 

będzie zgodny z uchwałą budżetową.  

 

 

e) zmian w  uchwale budżetowej na rok 2013 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2013. 

Poinformowała, że proponowane zmiany przedstawiają się następująco: 
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I. Dochody bieżące 

własne: 
1. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 

- w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 2.384 zł plan 

dochodów z podatku od nieruchomości w związku z korektą deklaracji Gminy Bychawa 

oraz z podatku od środków transportowych o kwotę 34.433 zł, 

- w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 

20.800 zł, natomiast zmniejsza o kwotę 18.103 zł podatek od środków transportowych – 

przeksięgowano zawiązane spółki jawne do osób prawnych. 

2. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka 

odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000 zł. 

  

II. Dochody majątkowe 

własne: 

W dziale transport i łączność ,w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych dodaje się 

następujące objaśnienia zgodnie z otrzymaną decyzją o dotacji z Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego znak FC-I.3111.2.42.2013 i promesą znak DUSKŻ-II-592-1-8/2013  

z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do dotacji w kwocie 500.000 zł : 

       1) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Bychawka Druga –Kolonia –dotacja z rezerwy budżetu państwa 174.800 

zł,  

       2) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Zaraszów dotacja z rezerwy budżetu państwa 65.000 zł, 

       3) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Gałęzów – Kolonia Pierwsza i Gałęzów –Kolonia Druga dotacja z rezerwy 

budżetu państwa 114.900 zł,  

       4) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Skawinek – dotacja z rezerwy budżetu państwa 145.300 zł. 

 

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 535 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej 

OSP w Starej Wsi Drugiej zgodnie z umową pożyczki. 

 

III. Wydatki bieżące  

1) zadania własne: 

1. W dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup wiaty przystankowej w Woli Dużej oraz inne 

wydatki 535 zł. 

2. W dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami  

i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup pieców do 

lokali socjalnych. 

3. W dziale różne rozliczenia, w rozdziale rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę 

ogólną budżetu o kwotę 11.896 zł. 

4. W dziale oświata i wychowanie: 

- w rozdziale szkoły podstawowe zmniejsza się dotację o kwotę 260 zł dla publicznej 

szkoły w Osowie prowadzonej przez osobę fizyczną, natomiast zwiększa o kwotę 
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5.890 zł dotację dla niepublicznej szkoły w Zaraszowie oraz zwiększa się plan 

wydatków dla Szkoły Podstawowej w Bychawie na zamontowanie nowych drzwi do 

pracowni komputerowej, 

- w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dotacje 

dla oddziałów przedszkolnych przy szkole w Osowie o 260 zł i szkole w Zaraszowie o 

kwotę 75 zł . 

Powyższe zwiększenia wynikają z ostatecznego rozliczenia dotacji od stycznia do 

sierpnia z uwzględnieniem zmian w liczbie uczniów i danych z metryczki subwencji 

oświatowej. 

- w rozdziale gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup 10 

komputerów do sali informatycznej, 

- w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800 zł:  w 

tym na wynagrodzenia ekspertów komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli-

2.300 zł i zakup wyposażenia na boisko-Orlik – 1.500 zł oraz w związku ze 

zwiększeniami w dziale oświata i wychowanie zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 

23.000 zł utworzoną na nieprzewidziane wydatki w tym dziale.  

5. W dziale pomoc społeczna, w rozdziale rodziny zastępcze wprowadza się plan 

wydatków w kwocie 1261 zł na wpłatę do Powiatu Lubelskiego 10% wydatków 

poniesionych dla rodzin zastępczych z terenu gminy Bychawa w związku ze zmianą 

ustawy  o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

6. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

- w rozdziale gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł na 

koszty funkcjonowania gospodarki odpadami – odbiór, zagospodarowanie, natomiast 

zmniejsza się koszty administracyjne – brak środków pieniężnych,  

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się plan 

wydatków w kwocie 16.000 zł na opracowanie planu ograniczenia emisji dwutlenku 

węgla w gminie Bychawa,  

- w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.384 zł na 

podatek od nieruchomości gminnych. 

7.  W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale biblioteki zwiększa 

się plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki w Bychawie o kwotę 5.000 zł.  

 

IV. Wydatki majątkowe 

1) zadania  własne: 

1. W dziale transport i łączność: 

   -  w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł na 

modernizację drogi w Osowie Kolonii (42.200 zł), modernizację drogi w Woli Dużej 

(43.800 zł) oraz wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Zdrapach (4.000 zł) , 

-   w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 

6.500 zł na wykonanie dokumentacji utwardzenia wąwozów wraz z przebudową dróg 

w Olszowcu-Kolonia- Romanów oraz Zaraszów –Kolonia oraz zgodnie z otrzymaną 

decyzją o dotacji  i promesą znak DUSKŻ-II-592-1-8/2013 zaplanowano wydatki: 

       1) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Bychawka Druga –Kolonia – 220.685 zł, w tym środki z rezerwy 

budżetu państwa 174.800 zł, własne 45.885 zł, 

       2) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Zaraszów – 82.015 zł, w tym środki z rezerwy budżetu państwa 65.000 

zł, własne 17.015 zł, 



Protokół Nr XXX/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2013 r. 

7 

       3) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Gałęzów – Kolonia Pierwsza i Gałęzów –Kolonia Druga – 145.079 zł, w 

tym środki z rezerwy budżetu państwa 114.900 zł, własne 30.179 zł, 

       4) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego wraz z odbudową drogi w 

miejscowości Skawinek – 186.491 zł, w tym środki z rezerwy budżetu państwa 

145.300 zł, własne 41.191 zł. 

2. W dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami  

i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97.000 zł na 

przystosowanie budynku otrzymanego od Powiatu Lubelskiego na lokale socjalne, za 

pozostałą kwotę w planie została wykonana dokumentacja, natomiast ze względu na 

konieczność dokonania zmian w planie przestrzennym aby otrzymać dofinansowanie z 

banku Gospodarstwa Krajowego rezygnuje się w roku 2013 z tej inwestycji. 

3. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze 

straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł na roboty dodatkowe 

modernizacji części budynku OSP w Gałęzowie. 

Radny S. Gąbka zapytał, czy kwota 16.000 zł na opracowanie planu ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla jest wydatkiem, który zadośćuczyni spełnieniu wymogów określonych  

w związku z daną ustawą, czy gmina ma jakiś pomysł perspektywiczny i opracowuje plan aby 

móc aplikować do wniosku. 

Przewodniczący poinformował, ze w pierwszym okresie programowania wymagany był plan 

rozwoju lokalnego, w drugim okresie programowania strategia rozwoju była dokumentem 

koniecznym, w trzecim okresie programowania będzie to plan niskoemisyjny. Jest to 

dokument który trzeba mieć, aby móc złożyć wniosek do kolejnego okresu programowania. 

Ok. 50% tych środków jest przeznaczona na redukcje dwutlenku węgla (w latach 2015-2020). 

Ostateczny kształt Regionalnych Programów Operacyjnych jest ustalany przez właściwe 

województwa wraz z komisja europejską. W podpisanej karcie energetycznej, która ma już 20 

lat jest duży nacisk na redukcje CO2. W okresie programowania 2015-2020 bezpośrednio na 

drogi gminne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa pieniędzy nie 

będzie, nie jest wiadome czy będą na drogi powiatowe.  

Radny S. Gąbka zapytał jakie prace modernizacyjne zostaną wykonane w Centrum Kultury 

Wiejskiej w Gałęzowie w ramach przyznanych 7.000 zł. 

J. Puła-Dzieciątkowska wyjaśniła, że będzie to dokończenie układania kostki brukowej  

i wykonanie odwodnienia budynku. Są to wydatki niekwalifikowane.  

Przewodniczący komisji do spraw budżetu i finansów radny A. Markiewicz poinformował,  

że komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał omówione przez Panią Skarbnik. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 

prognozy finansowej. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała XXX/216/2013 została 

podjęta jednogłośnie.  

Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2013. Uchwała XXX/217/2013 została podjęta jednogłośnie,  

14 glosami za.  

 

Ad. 7 porządku obrad. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 

Przewodniczący nawiązując do interpelacji zgłoszonej przez radnego S. Gąbkę przypomniał, 

że na jednej z wcześniejszych sesji mówił o procedurze zmiany planu. Wyjaśnił, że bez 

wniosku o zmianie planu mówienie o tym jest bezcelowe. Poinformował, że nawet jeżeli plan 

stoi w sprzeczności to podczas wydawania pozwolenia na budowę istnieje możliwość 

wystąpienia przez właściwego starostę do ministra właściwego o uzyskanie takiej zgody 

na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, łącznie z planem. Jeżeli jest  
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to uzasadnione i starosta otrzyma taką zgodę to wówczas pozwolenie na budowę może zostać 

wydane. Ta zgoda ministra nie ogranicza woli starostom, tylko daje możliwość niestosowania 

niektórych przepisów, które przeszkadzają przy wznoszeniu inwestycji. Taką propozycję, aby 

projekt zagospodarowania działki i wniosek o pozwolenie na budowę się pojawił 

zainteresowany otrzymał podczas rozmowy w miesiącu lutym. Tak byłoby szybciej,  

bo w ciągu 2-4 miesięcy odpowiedź z ministerstwa by przyszła i wtedy starosta sam mógł 

rozstrzygnąć, czy dla danego przedsięwzięcia skorzysta z tego zwolnienia z przepisów,  

czy też nie. Nie gwarantowało to uzyskania pozwolenia na budowę, ale gwarantowało 

możliwość jaką starosta mógłby uzyskać, ale dzieje się to tylko wtedy kiedy wpłynie wniosek 

o pozwolenie na budowę i toczy się w tym zakresie postępowanie. Rozstrzyga się to szybciej 

w porównaniu do procedury zmiany plany. Zmiana planu jest druga drogą. Jednak zada z nich 

nie gwarantuje sukcesu. Przystąpienie przez radę na wniosek burmistrza do zmiany planu nie 

gwarantuje, że będzie on pozytywnie uzgodniony przez wszystkich, którzy są do tego 

uprawnieni. Nie ma tez gwarancji, że minister taką zgodę staroście wyda. Dotychczas 

wniosek zainteresowanego nie wpłynął. Następnie Przewodniczący odniósł się do kwestii 

wiatraków. Poinformował, że rada może o tym dyskutować gdy będzie wniosek o zmianę 

studium i planu. Firma, która chce je budować rozmawia z ludźmi, jednak plan nie dopuszcza 

wznoszenia takich obiektów. Żeby to zmienić należy zmienić studium, a następnie plan, jest 

to proces czasochłonny. Nawet gdyby pojawiły się dokumenty przemawiające za zmianą 

planu to i tak nie będzie to wcześniej niż za cztery lata. A potem firma musi uzyskać zgody  

i pozwolenia na budowę. Przewodniczący jeszcze raz podkreślił, że na terenie gminy według 

obowiązującego planu nie może zostać wybudowany żaden wiatrak. Jeżeli burmistrz nie 

wystąpi z wnioskiem o zmianę planu, nie wydyskutuje tego z radnymi to nie mamy o czym 

rozmawiać. Do kompetencji rady należy podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium i planu 

bądź też nie.  

Radny S. Gąbka wyjaśnił, że zwrócił się do niego mieszkaniec, który jak powiedział 

reprezentuje stowarzyszenie obrony przed wiatrakami prosząc o pomoc i w tej sytuacji nie 

mógł nie zareagować.      

Przewodniczący wyjaśnił, że do tego celu jest procedura środowiskowa i tam wszystkie 

stowarzyszenia, fundacje i inni, którzy mają w statucie działalność z zakresu ochrony 

środowiska są stroną postępowania i tam mogą reagować. Radny nie może zareagować na 

takie postępowanie administracyjne, które rozstrzyga się nie przed burmistrzem a przed 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  

Radny S. Gąbka stwierdził, że chce zasygnalizować, że jest firma, która przedkłada 

dokumenty i wskazuje miejsca lokalizacji wiatraków. 

Przewodniczący poinformował, że proponował firmie Eko-Wind złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Po jej uzyskaniu budowa byłaby po części 

usankcjonowana. Odmówił też wystąpienia na sesji i dyskutowania w tym stanie rzeczy. 

Zdaniem radnego Z. Maksima ta sala mogłaby być miejscem, z którego wyszedłby taki 

sygnał, bo prawdopodobnie firma składając wniosek o wydanie decyzji środowiskowe uzyska 

ją. Rada mogłaby przekazać sygnał, że zależy nam na oddziaływaniach zdrowotnych  

na mieszkańców.  

Przewodniczący odpowiedział, że rada miejska nie jest stroną postępowania i jej opinia nie 

będzie brana pod uwagę. 

Radny Z. Maksim stwierdził, że może w takiej sytuacji firma zaprzestałaby swoich działań.   

Przewodniczący dodał, że rada może uchwalać stanowiska. Jeżeli byłaby taka wola rady  

i zostałoby przygotowane takie stanowisko będzie głosować.      

Odpowiedzi na pozostałe interpelacje udzieliła Z-ca Burmistrza M. Wołoszyn: 

1) remont drogi w Wierciszowie- zostanie ustalony termin wykonania remontu i udzielona 

telefoniczna odpowiedź. 
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2) spotkanie w Woli Gałęzowskiej- odbędzie się w piątek 28.06.2013r. o godzinie 8
00

. 

3) droga Osmolice-Bychawa- zostanie podjęta interwencja w tej sprawie. 

4) napisy na pomniku- zostaną uzupełnione. 

5) remont schodów w parku- po zakończeniu prac przez firmę, będą czynione starania, aby 

poprzez BPK, które ma w zakresie utrzymanie parku ich wygląd poprawić. 

6) sprawozdanie z patroli- zgodnie z porozumieniem ma wpłynąć do 10 lipca b.r. 

7) przetarg na tłuczeń- został rozstrzygnięty, wyłoniono firmę Stanbud z Bełżyc. Umowa 

obejmuje wykonanie w terminie 24.06-31.07.2013r.  

8) podcięcie gałęzi przy ul. Sienkiewicza- zostanie podjęta interwencja 

9) informacja ws. śmieci- został rozstrzygnięty przetarg, rozpowszechniono harmonogramy 

odbioru odpadów, w następnym tygodniu ukarze się Głos Ziemi Bychawskiej, tam  

te informacje będą zamieszczane. Od następnego tygodnia znikną pojemniki KP7, stąd prośba 

o niezaśmiecanie tych miejsc. 

 

 

Ad. 8  porządku obrad. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący ogłosił przerwę wakacyjną. Życzył miłego odpoczynku i sprzyjającej 

pogody. Poinformował również, że kolejna sesja odbędzie się po wakacjach. Jeśli zajdzie 

potrzeba wcześniejszego spotkania, zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.  

 

 

 Ad.9 porządku obrad. Zakończenie obrad sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16
30

 zamknął XXX sesję 

Rady Miejskiej w Bychawie. 

Protokołowała M. Kucharska 

 

               Przewodniczący Rady  

  

                Grzegorz Szacoń 


