
P R O T O K Ó Ł  Nr XI/2007 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 26 października 2007 roku 
 

 
 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności 
w załączeniu). 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański, 
Wiesława Skrobacz       - Sekretarz Gminy, 
Dorota Zielonka            - Podinspektor ds. księgowości budŜetowej Urzędu Miejskiego  
                                         w Bytomiu Odrzańskim, 
Jan Murzyn                   - Kierownik Referatu Obrotu Mieniem Komunalnym,  
                                        Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej, 
Tadeusz Szewczyk       - Ksiądz kanonik, Proboszcz Parafii, 
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dokonał o godz. 16.03 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski, stwierdzając, Ŝe przy obecnych 
na sali 15 radnych na stan ustawowy 15, Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy organizacyjne Rady: 

1.1.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji. 
1.2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

2. Podjęcie uchwały w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2007 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
4. Podjęcie uchwały w/s podatku od środków transportowych. 
5. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od 

posiadania psów. 
6. Podjęcie uchwały w/s wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
7. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 
8. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
9. Podjęcie uchwały w/s wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012. 
10. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu 

przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na  
kadencję 2008-2011. 

12. Podjęcie uchwały w/s powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia 
lustracyjnego. 
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13. Sprawy róŜne: 

13.1. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych   
złoŜonych przez radnych. 

13.2. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złoŜonych przez 
                 zobowiązane osoby. 
14. Wnioski i interpelacje. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ zgodnie z art.20 ust.1a ustawy o samorządzie 
gminnym: „Rada gminy moŜe wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady.”. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła bez uwag zaproponowany przez 
Przewodniczącego porządek obrad. 
 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu  
21 września 2007 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił: 
- sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (w załączeniu). 
- krótką informację o przebiegu i wynikach wyborów do Sejmu i Senatu RP w naszej 

gminie (w załączeniu). 
 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2007 rok odczytała 
Pani Dorota Zielonka. 
 
Dodatkowo Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski poinformował, iŜ 
w uchwale nr X/52/2007 dotyczącej zmian w budŜecie, podjętej na ostatniej sesji, 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieistotne naruszenie prawa 
w zakresie błędnej klasyfikacji budŜetowej  w §2 po stronie wydatków w dziale 854, 
rozdział 85495 (uchwała Kolegium RIO w załączeniu). 
  
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2007 rok. 

UCHWAŁA  Nr XI/61/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
odczytała Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski poinformował, iŜ stawki 
podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2008 roku wzrosną, w stosunku do 
obowiązujących w 2007 roku, jedynie o stopień inflacji tj. o ok. 3%. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

UCHWAŁA  Nr XI/62/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad. 4. 
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych odczytała Pani Dorota 
Zielonka. 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski poinformował, iŜ stawki 
w/w podatku od dnia 1 stycznia 2008 roku wzrosną, w stosunku do obowiązujących 
w 2007 roku, jedynie o stopień inflacji tj. o ok. 3%. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie podatku od środków transportowych. 

UCHWAŁA  Nr XI/63/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad. 5. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od 
posiadania psów odczytała Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz. 
 
Na mocy uchwały wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psa w 2008 roku 
wyniesie 30 zł. tj. o 5 zł więcej niŜ stawka obowiązująca w 2007 roku. 
  
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów 

UCHWAŁA  Nr XI/64/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad. 6.  
Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej odczytała 
Pani Dorota Zielonka. 
 
Stawki opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2008r. wzrosną, w stosunku do 
obowiązujących w 2007 roku, jedynie o stopień inflacji tj. o ok. 3%. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
         UCHWAŁA  Nr XI/65/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 
odczytała Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 

 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 

UCHWAŁA  Nr XI/66/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad. 8. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków odczytała Sekretarz Gminy Pani Wiesława 
Skrobacz. 
 
Następnie głos zabrał Pan Antoni Bernat - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
który: 

- poinformował, iŜ zaproponowane przez Niego stawki za zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków na 2008 rok są wyŜsze od obecnie obowiązujących średnio 
o 2,5%  - tj. o  prognozowaną wysokość inflacji, 

- przedstawił plany inwestycyjne ZGK na 2008, 

- poprosił Radnych o przyjęcie zaproponowanych przez Niego podwyŜszonych 
stawek. 

 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
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W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 UCHWAŁA  Nr XI/67/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad. 9. 
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012 odczytała Sekretarz Gminy Pani 
Wiesława Skrobacz, która dodatkowo poinformowała o wprowadzeniu w rozdziale I  
załącznika do uchwały autopoprawek, polegających na zmianie: 

- ilości lokali mieszkalnych z 9 na 11, 

- powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych z 310,14 m2 na 431,24m2. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012. 

UCHWAŁA  Nr XI/68/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad. 10.  
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
odczytał Pan Jan Murzyn. 
 
Projekt uchwały dotyczy wyraŜenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty (Rada moŜe 
zwiększyć bonifikatę do 95% lub nie udzielić wcale) od opłaty za przekształcenie 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości połoŜonych przy 
ul.Poprzecznej 30, ul.śeromskiego 1 i ul.Rataja. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

UCHWAŁA  Nr XI/69/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
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Po przerwie (16.50-17.10) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad: 
 
Ad. 11.  
Na wstępie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski zapoznał zebranych 
z „Informacją o wyborach na ławników” (w załączeniu). 
 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka odczytała protokół 
zespołu opiniującego kandydatów na ławników (w załączeniu). 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ zgodnie z art.160 ustawy – „Prawo o ustroju 
sadów powszechnych” wybór ławników następuje w głosowaniu tajnym, w związku 
z czym konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący zaproponował, aby Komisja liczyła 3 członków i poprosił 
o zgłaszanie kandydatur. 
 
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: 

1) Pani Józefa Jaworska (zgłoszenia dokonał Pan A. Chmielewski), 

2) Pan Ryszard Rapke (Pan R. Dobrychłop), 

3) Pan Jerzy Masztaler (Pani Cz. Kowalska). 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 

 
Radni, przy 13 głosach za i 2-wstrzymujcych się, przyjęli powyŜszy skład Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił wzór karty do głosowania (w załączeniu) 
i wyjaśnił zasady głosowania. 
 
Po tym ukonstytuowana Komisja Skrutacyjne rozpoczęła przeprowadzanie głosowania 
tajnego wywołując Radnych w alfabetycznej kolejności nazwisk. 
 
Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Pan Ryszard Rapke przedstawił wyniki głosowania na ławników do Sądu 
Rejonowego w Nowej Soli (protokół głosowania w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie (15 głosów za) przyjęli: 

- kandydaturę Pani Marii BoŜeny Kłósek na ławnika do Wydziału Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Nowej Soli,  

- kandydaturę Pani Aliny Bernat na ławnika do pozostałych wydziałów w/w Sądu, 

- kandydaturę Pana Henryka Dubera na ławnika do pozostałych wydziałów w/w Sądu. 
 
Następnie Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz przedstawiła, uwzględniając 
wyniki w/w głosowania, projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Nowej Soli na kadencję 2008-2011. 
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W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na  
kadencję 2008-2011. 

UCHWAŁA  Nr XI/70/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad. 12. 
Projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia 
lustracyjnego odczytała Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz. 
 
Projekt uchwały związany jest z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów, polegającą m.in. na zmianie druków oświadczeń.  
Osobą powiadamianą o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego jest Pani 
Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 22 października 2007 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego. 

UCHWAŁA  Nr XI/71/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.13. - Sprawy róŜne: 
13.1.  
Informację o oświadczeniach majątkowych złoŜonych przez radnych 
(w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski.  

 
13.2. 
Informację o oświadczeniach majątkowych złoŜonych przez osoby zobowiązane do 
tego w Gminie (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Pan Jacek Sauter. 
 
Dodatkowo: 
13.3. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski odczytał pismo Wojewody 
Lubuskiego (w załączeniu) w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady. 
 
13.4. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Katarzyna Zielonka odczytała treść 
uchwały nr 367/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 25 września 2007 roku (w załączeniu) w sprawie wydania opinii 
o informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze 
2007 roku. 
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13.5. 
Radna Pani Władysława Guzik zwróciła uwagę na problem podłączenia (zarówno 
sieciowo jak i antenowo – zbyt słaby sygnał) internetu przez mieszkańców terenów 
wiejskich – Czy Gmina moŜe pomóc w tej sprawie? 
 
Burmistrz zadeklarował, iŜ spróbuje wyjaśnić tę sprawę. 
 
 
Ad.14. - Wnioski i interpelacje: 
1. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Pani Janina Czechanowska zaprosiła wszystkich na 
otwarcie w dniu 9 listopada br. o godz.17.oo wystawy widokówek z unikalnej kolekcji 
Zofii i Ryszarda Szczygłów „PodróŜ sentymentalna do przedwojennego Bytomia...” 
 
2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter uzupełnił swoje sprawozdanie o informację o wygraniu 
przez gminę Bytom Odrzański precedensowej w skali kraju sprawy w NajwyŜszym 
Sądzie Administracyjnym w Warszawie dotyczącej dodatku funkcyjnego dla 
nauczycieli-wychowawców przedszkola (kserokopia artykułu „Rzeczpospolitej” 
w załączeniu). 
 
3. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewskii zaprosił wszystkich do 
wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. 
o godz.12.oo. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XI sesję Rady Miejskiej. 
 
 

Sesję zakończono o godz. 17.50. 
 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                 Andrzej Chmielewski 
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1. Lista obecności radnych. 
2. Lista obecności sołtysów. 
3. Lista obecności zaproszonych gości. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2007 roku. 
6. Wykaz obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Bytom 

Odrzański od 16.06.2007r. do 21.09.2007r. oraz uzyskane z tego tytułu wpływy. 
7. Uchwała nr X/51/2007 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Nowosolskiemu. 
8. Uchwała nr X/52/2007 w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2007 rok. 
9. Uchwała nr X/53/2007 w/s zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 
10. Uchwała nr X/54/2007 w/s zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie 

z gminami: Nowa Sól – Miasto i Sulechów porozumienia w spawie powierzenia 
Gminie Nowa Sól – Miasto przez Gminy Bytom Odrzański i Sulechów zadań 
publicznych. 

11. Uchwała nr X/55/2007 w/s zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bytomiu Odrzańskim. 

12. Uchwała nr X/56/2007 w/s powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników. 

13. Uchwała nr X/57/2007 w/s uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki 
nad dzieckiem i rodziną. 

14. Uchwała nr X/58/2007 w/s uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 

15. Uchwała nr X/59/2007 w/s wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 

16. Zdjęcie drogi w Bodzowie. 
17. Uchwała nr X/60/2007 w/s rozpatrzenia skargi Pana Damiana Stępnia na 

działanie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym 

(21.04.-15.06.2007r.) 
 

 
 
W okresie miedzysesyjnym: 
 
Zmieniłem tegoroczny budŜet wprowadzając: 
 

- w dz. Rolnictwo i łowiectwo kwotę 8 844 zł przekazaną z budŜetu Państwa na 
realizację zadań zleconych, 

- w dz. 852 Pomoc społeczna – 40 200 zł – dotacji celowej z budŜetu Państwa na 
realizację zadań zleconych, 

- rozdysponowałem część rezerwy budŜetowej przeznaczając: 
1. 3 850 zł  na ustawienie TO i TO, który w sezonie będzie pełnić rolę 

toalety miejskiej, zlokalizowanej koło targowiska przy ul. NaroŜnej, 
2. 1 889 zł – wydatki związane ze sceną (1 538 zł barierki, 351 zł remont 

plandeki). 
 
W zakresie obrotu mieniem:  

- zakończyliśmy dzisiaj proces przejmowania od SUR nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Młyńskiej. 

Cały obiekt będzie teraz w administracji ZGK. 
 

- prowadzimy rozmowy związane z przejęciem od ANR terenów połoŜonych w 
obrębie wsi Bodzów o pow. 2,99 ha, z przeznaczeniem na budowę centrum 
sportowo – rekreacyjnego. /Dzisiaj poproszę o wprowadzenie tego zadania do 
WPI – bo taki jest warunek ANR/. 

- Zarząd Fundacji „Moje Miasto” przeprowadził postępowania przetargowe, 
które wyłoniły wykonawców remontów: 

1. dachu budynku ul. Kościelna 6 – F. p. Ryczka z Jaczowa – 124 539 zł 
2.           „              ul. Rynek 13/14                   „                    -    66 192 zł 
3.           „              ul. Rynek 22/24                   „                    -    38 141 zł 

Termin realizacji – 31.10.2007r. 
 

- nadal nie udało się doprowadzić do zakończenia postępowania 
administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia na odbudowę spalonego 
dachu w budynku przy ul. Głogowskiej: 

1. zerwanie umowy z projektantem 
2. wymóg uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
3. nowy projektant 
4. kary +sąd 
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- 20 czerwca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  rozpocznie się 

prezentacja naszej Gminy. W tym dniu polecimy zaproszonym władzom i 
gościom to co w Bytomiu mamy najlepszego. Następnie do końca sierpnia 
będzie trwała wystawa poświęcona naszemu miastu. 

- Obecnie ponownie nieczynna jest przeprawa łodzią przez Odrę 
- 30 maja  dokonaliśmy odbioru inwestycji związanej z Gazyfikacją Wierzbnicy, 

zadanie to zostało wykonane w terminie i przekazane do uŜytkowania bez 
zastrzeŜeń 

- gmina otrzymała nieodpłatnie od Skarbu Państwa mienie komunalne połoŜone 
w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Mostowej 9/1 o pow. 60,30 m².  Przejęcie stało 
się moŜliwe w związku z brakiem osób uprawnionych do spadkobrania po 
zmarłej właścicielce. 

- Firma B H Energetyka poinformowała o zakończeniu prac przy budowie 
przystani turystycznej nad rzeka Odrą. Odbiór 26 czerwca. Planowane 
uroczyste otwarcie 4 lipca z Flisem Odrzańskim 

- Basen „kłopoty z wodą” 
 
Informacja Burmistrza z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2005r.: 
 
Na wstępie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka odczytała 
uchwałę 
nr 376/05 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 września 
2005r. (w załączeniu) w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze 2005 roku. 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła się pozytywnie na temat wykonania budŜetu 
za I półrocze 2005 roku, jednakŜe zarzuciła naruszenie prawa polegające na 
przekroczeniu o 0,2% ustawowego progu 15% zaplanowanych dochodów na 2005 rok 
przez łączną kwotę spłat rat kredytów i poŜyczek (w tym unijnych). 
   
Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Jacek Sauter, który: 

- uspokoił zebranych, Ŝe „środki unijne nie powinny być zaliczane do zadłuŜenia 
–Będziemy się odwoływać od orzeczenia RIO i jest niemal pewne, Ŝe 
odwołanie zostanie uwzględnione”, 

- przedstawił krótką informację z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2005r. 
(w załączeniu), zwracając uwagę, iŜ nie występują Ŝadne zagroŜenia w 
realizacji budŜetu na 2005 rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
W Y C I Ą G 

 
z protokołu nr X/2007 

z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

odbytej w dniu 21 września 2007 roku 

 
] 

 
 
Zapis dotyczący głosowania w punkcie 4 porządku sesji: „Podjęcie uchwały w/s 
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego”,  brzmi: 
 
 
„Przewodniczący Rady poinformował, iŜ podjęcie przedmiotowej uchwały moŜe 
nastąpić po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady. 

                                    
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego 

UCHWAŁA  Nr X/53/2007 
                                                                                                          /w załączeniu/” 

 
 

 

Bytom Odrzański, dnia 15 października 2007r. 

 
 
                                                 Za zgodność z oryginałem 
 
 
 


