
                  P R O T O K Ó Ł  Nr XV/2008 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 20 czerwca 2008 roku 
 

 
 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecny Radny Pan Ryszard Dobrychłop wcześniej usprawiedliwił 
swoją nieobecność. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz       - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                  - Skarbnik Gminy. 
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 14 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. 

1. Podjęcie uchwały w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 
2. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoŜonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej. 
3. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wierzbnica 

Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014”. 
4. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy. 
5. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia oraz upowaŜnienia 

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego do podpisania i złoŜenia wniosku. 
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
7. Podjęcie uchwały w/s przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 

Odrzańskiego”. 
8. Sprawozdania z działalności przedstawicieli Rady Miejskiej w: 

9.1.Spółce Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim, 
9.2.Radzie Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. 

10.Informacja delegata z działalności Izby Rolniczej w Zielonej Górze. 
11.Sprawy róŜne: 

11.1.Rozstrzygnięcie „Konkursu na najładniejszą wieś gminy Bytom Odrzański”. 
11.2.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonych 
        w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

12.Wnioski i interpelacje. 
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Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o: 

- wykreślenie z porządku obrad punktu 3: „Podjęcie uchwały w/s uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w Bytomiu 
Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej”. 

 Projekt ten nie moŜe być obecnie przedmiotem obrad, gdyŜ Ministerstwo Rolnictwa 
nie podjęło jeszcze decyzji o wyłączeniu przedmiotowego terenu (przeznaczonego na 
Cmentarz Komunalny) z produkcji rolnej. 

  
- zmianę kolejności rozpatrywania punktów porządku: punkt 6 „Podjęcie uchwały w/s 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia oraz upowaŜnienia Burmistrza Bytomia 
Odrzańskiego do podpisania i złoŜenia wniosku” stanie się nr 2 porządku (zmieni się 
numeracja kolejnych punktów) > punkt 2 stanie się nr 3, 7 – 6, 8 – 7,  

 
- wprowadzenie jako punkty 8,9,10 porządku trzech dodatkowych projektów uchwał 
w/s: 
• „zawarcia umowy na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 

• „zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Nowosolskiemu na modernizację – przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu 
Odrzańskim”, 

• „określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Bytom Odrzański oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze”. 

 
Dodatkowo Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka poprosiła 
o wykreślenie z porządku obrad punktu: „Rozstrzygnięcie „Konkursu na 
najładniejszą wieś gminy Bytom Odrzański”” . Z uwagi na brak jednoznacznego 
stanowiska radnych w sprawie przyznania nagród rozstrzygnięcie konkursu 
zaplanowano w innym terminie. 

 
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 (14 głosów za) przyjęła wnioskowane zmiany w porządku 
obrad. 
 

Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła porządek obrad z w/w zmianami. 
 

Ostateczny porządek obrad przedstawiałby się następująco: 
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 przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia oraz upowaŜnienia 

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego do podpisania i złoŜenia wniosku. 
3. Podjęcie uchwały w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 
4. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wierzbnica 

Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014”. 
5. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy. 
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6. Podjęcie uchwały w/s zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
7. Podjęcie uchwały w/s przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 

Odrzańskiego”. 
8. Podjęcie uchwały w/s zawarcia umowy na realizację projektu w ramach 

Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
9. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację – przebudowę ulicy Dworcowej 
w Bytomiu Odrzańskim. 

10. Podjęcie uchwały w/s określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 
pierwsze półrocze. 

11. Sprawozdania z działalności przedstawicieli Rady Miejskiej w: 
11.1.Spółce Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim, 
11.2.Radzie Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. 

12.Informacja delegata z działalności Izby Rolniczej w Zielonej Górze. 
13.Sprawy róŜne: 

13.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonych 
        w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

14.Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu  
25 kwietnia 2008 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia oraz upowaŜnienia 
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego do podpisania i złoŜenia wniosku odczytała Pani 
Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Podjęcie omawianej uchwały pozwoli wystąpić o środki unijne na realizację projektu 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul.Nowe 
Miasto w Bytomiu Odrzańskim”. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia oraz upowaŜnienia Burmistrza 
Bytomia Odrzańskiego do podpisania i złoŜenia wniosku. 

 UCHWAŁA  Nr XV/111/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok, 
z autopoprawką dotyczącą dopisania w § 4 tytułu uchwały, odczytała Pani Arleta 
Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 

 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 

UCHWAŁA  Nr XV/112/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wierzbnica 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2008-2014”  (niezbędnego do wystąpienia o środki 
unijne) odczytała 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 17 czerwca 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wierzbnica Gmina Bytom 
Odrzański na lata 2008-2014”. 

 UCHWAŁA  Nr XV/113/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.5 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 

 

Dodatkowo Pani Skrobacz, w odpowiedzi na pytanie zadane na wspólnym posiedzeniu 
komisji w dniu 17 czerwca br., poinformowała, iŜ po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego nie stwierdzono Ŝadnych uchybień formalnych w działalności  
gospodarczej prowadzonej w budynku, o którym mowa w § 1 ust.1 omawianej 
uchwały. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada (przy 13 głosach za i 1-wstrzymującym się) przyjęła 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy. 

UCHWAŁA  Nr XV/114/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Zmiany dotyczą wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i są wynikiem  zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada (przy 13 głosach za i 1-wstrzymującym się) przyjęła 
projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

UCHWAŁA  Nr XV/115/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad. 7. - Projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela 
Bytomia Odrzańskiego”: 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski przypomniał, iŜ w dniu 
5 września 2003 roku radni poprzedniej kadencji podjęli uchwałę dającą Radzie 
moŜliwość nadania, większością 2/3 głosów ustawowego składu, tytułu „Honorowego 
Obywatela Bytomia Odrzańskiego” osobom fizycznym (spoza terenu gminy Bytom 
Odrzański), które w sposób szczególny wyróŜniły się swoją pracą, działalnością 
społeczną lub popularyzacją dorobku lub wiedzy o Bytomiu Odrzańskim. 
 
Tytuł ten moŜe być nadany na wniosek: 
-  Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
-  Komisji Rady, 
-  Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, 
-  zakładu pracy, 
- statutowego organu partii, stowarzyszenia lub organizacji społecznej działającej 
    na podstawie wpisu do ewidencji lub rejestru właściwych sadów, 
-  osoby fizycznej poparty przez co najmniej 15 mieszkańców gminy. 
 
Oceny wniosków o nadanie tytułu dokonuje Kapituła w składzie: 
- Przewodniczący Rady, będący jednocześnie Przewodniczącym Kapituły, 
- Przewodniczący Komisji Stałych Rady, 
- Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
- Sekretarz Gminy, 
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iŜ w dniu 21 maja br. wpłynął do 
Niego wniosek Burmistrza Pana Jacka Sautera o nadanie tytułu „Honorowego 
Obywatela Bytomia Odrzańskiego” Panu dr hab. prof. Sławomirowi Moździochowi  - 
profesorowi Uniwersytetu Opolskiego, docentowi Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (kserokopia wniosku w załączeniu). 
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Na zwołanym w dniu 17 czerwca br. posiedzeniu Kapituły jednogłośnie opowiedziano 
się za przyznaniem tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego” Panu 
Sławomirowi Moździochowi.  
Protokół z posiedzenia Kapituły (kserokopia w załączeniu) odczytała Pani Wiesława 
Skrobacz – Sekretarz Gminy. 

 
Projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego”, z autopoprawką dotyczącą tytułów naukowych, odczytał Burmistrz 
Pan Jacek Sauter. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski poprosił przedstawicieli 
prasy o utrzymanie w tajemnicy nazwiska uhonorowanej osoby do czasu wrześniowej 
konferencji naukowej w Bytomiu Odrzańskim, na której nastąpi uroczyste wręczenie 
Panu Profesorowi Moździochowi medalu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego”. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego”. 

 UCHWAŁA  Nr XV/116/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad. 8.  
Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu w ramach 
Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odczytała Pani Arleta 
Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 UCHWAŁA  Nr XV/117/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 

Ad. 9. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację – przebudowę ulicy Dworcowej 
w Bytomiu Odrzańskim odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy rozszerzenia dotychczasowego zakresu robót 
o modernizację-przebudowę: ulicy Polnej – na odcinku od skrzyŜowania 
z ul.Dworcową do skrzyŜowania z ul.Szeroką oraz ulicy Kolejowej - na odcinku od 
skrzyŜowania z ul.Polną do skrzyŜowania z ul.Cichą w Bytomiu Odrzańskim. 
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Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Nowosolskiemu na modernizację – przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu 
Odrzańskim.                                                                    UCHWAŁA  Nr XV/118/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad. 10.  
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 
pierwsze półrocze, z autopoprawką polegającą na dopisaniu w §1 po słowach „za 
pierwsze półrocze roku budŜetowego” zwrotu: „w formie tabelarycznej”,  odczytała 
Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 czerwca 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Gminy Bytom Odrzański oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

 UCHWAŁA  Nr XV/119/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
 
 
Po przerwie (16.55-17.15): 

- obrady opuścił Radny Pan Jarosław Intek, 

- przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad: 
 
Ad.11. 

11.1.  
Sprawozdanie z działalności Spółki Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim 
od 16 czerwca 2007 roku (w załączeniu) przedstawił przedstawiciel Rady Miejskiej 
w tej instytucji – Pan Jerzy Masztaler. 
 
11.2.  
Sprawozdanie z działalności Radzie Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala 
SPZOZ w Nowej Soli od 16 czerwca 2007 roku (w załączeniu) przedstawił Burmistrz 
Pan Jacek Sauter – przedstawiciel Rady Miejskiej w tej instytucji. 
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Ad.12. 
Informację o działalności Izby Rolniczej w Zielonej Górze od czerwca 2007 roku  
(materiały w załączeniu) przestawiła Pani Celina Domagała – mieszkanka 
miejscowości Królikowice, przedstawicielka Powiatowej Rady Lubuskiej Izby 
Rolniczej w Nowej Soli. 
 
Ad.13. - Sprawy róŜne:  
13.1. 
Z uwagi na obecność na sesji przedstawicieli Pracowni Projektowej „Plan i Projekt” 
z Zielonej Góry Państwa BoŜeny i Jerzego Wesołowskich – twórców planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulicy Polnej -
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski poprosił o krótką prezentację 
głównych zamierzeń planu. 
 
Jako pierwsza głos zabrała Pani BoŜena, która przedstawiła plan zagospodarowania  
25 hektarowego obszaru między ul.Kopernika, a trakcją kolejową.  
Teren ten przeznaczony został na: 
- nowy Cmentarz Komunalny,  
- zabudowę jednorodzinną, 
- zabudowę usługową-produkcyjną, 
- działalność rolno-ogrodniczą, 
- zieleń izolacyjną. 
 
Dodatkowo Pani Projektant poinformowała zebranych, iŜ obecnie czekamy na zgodę 
Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia przedmiotowego terenu tj. wyłączenie go 
z produkcji rolnej – nie powinno być z tym problemów, gdyŜ teren ten juŜ w studium 
został przeznaczony na rozwój miasta Bytom Odrzański. 
 

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Wesołowski, który szczegółowo przedstawił warunki 
uzbrojenia omawianego terenu – m.in. poinformował, iŜ z uwagi na konfigurację 
terenu konieczne jest usytuowanie na nim przepompowni ścieków. 
 

Burmistrz Pan Jacek Sauter: 
- wyjaśnił, iŜ problem powstania nowego Cmentarza staje się „tematem palącym” – 

„Pan Dyrektor ZGK alarmuje, iŜ naleŜy podjąć szybkie kroki zmierzające do 
wybudowania nowego Cmentarza – zaczyna brakować juŜ miejsc”, 

- przypomniał genezę obecnego usytuowania nowego Cmentarza: tereny w kierunku 
Drogomila – tereny zalewowe, tereny w kierunku Wierzbnicy – tereny wodonośne > 
usytuowanie Cmentarza przy ul.Polnej to „pomysł Pana Jana Murzyna”, 

- poinformował, iŜ są jeszcze problemy z własnością terenu (grunty Agencji Rolnej 
i czterech właścicieli prywatnych), 

- podkreślił, i Ŝ obecnie musimy ograniczyć wydatki związane z dotychczasowym 
Cmentarzem na rzecz nowoprojektowanego. 

 
Radny Pan Ryszard Szczygieł zapytał o proporcje powierzchniowe obecnego 
Cmentarza do planowanego. 
 
Odpowiedzi udzielił Pan Wesołowski, który poinformował, iŜ obecny Cmentarz 
zajmuje 1,30 ha, a planowany – ponad 3 ha. 
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13.2. 
Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli p rzeprowadzonych  
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 
  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Kacprzak odczytał protokół 
z kontroli, dotyczących realizacji inwestycji i dodatków mieszkaniowych w 2007 roku  
i I półroczu 2008 roku, przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 
Odrzańskim (kserokopia protokołu w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie (13 głosów za) przyjęli w/w protokół z kontroli. 
 
13.3. 
Radna Pani Władysława Guzik odczytała pismo Pana Janusza Borowieckiego 
zamieszkałego w Byczu (pismo w załączeniu) z podziękowaniami dla Radnych za 
udzieloną pomoc finansową. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przypomniał, iŜ Rada Miejska jako instytucja nie moŜe 
wspierać finansowo „indywidualnych mieszkańców”. Radni z własnych diet 
przeznaczyli 5.000 zł. jako pomoc w częściowym pokryciu kosztów zadaszenia domu 
owdowiałego niedawno Pana Borowieckiego. 
 
13.4. 
Radna Pani Katarzyna Zielonka, w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”, podziękowała:  
- Przewodniczącemu Rady Panu Andrzejowi Chmielewskiemu,  
- Burmistrzowi Panu Jackowi Sauterowi,  
- Radnym: Panu Ryszardowi Rapke, Panu Krzysztofowi Kacprzakowi i Panu Jerzemu 

Masztalerowi 
za pomoc przy organizacji IX Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych 
(07.06.2008r.). 
 
 
Ad.14. - Wnioski i interpelacje:  
1. 
Pani Celina Domagała – w imieniu zespołu „Wierzbniczanki” złoŜyła na ręce 
Burmistrza Pana Jacka Sautera nagrodę „Krośnieńską Sowę” uzyskaną za zajęcie 
I miejsca i „za wraŜliwość podczas prezentacji scenicznej” na VIII Międzynarodowy 
Festiwalu Kultury Współczesnej Wsi w Krośnie Odrzańskim (14.06.2008r.). 
 
2.  
Pan Piotr Domagała - sołtys wsi Królikowice – zwracając się do obecnego na sesji 
przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli Pana Jacka Kajaka: 
- poruszył temat zniszczonych w trakcie Dni Nowego Miasteczka (6-8.06.br.) słupków 

drogowych usytuowanych wzdłuŜ drogi z Królikowic do Nowego Miasteczka, 

- zwrócił uwagę, iŜ przy telefonicznym zgłaszaniu w/w zdarzenia na Komendę został 
poinformowany, Ŝe „dyŜurny jest na urlopie i w tej chwili nie moŜe zareagować”, 

- zapytał: czy Rejon Dróg informuje Policję o tego typu szkodach? 
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W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Domagały, głos zabrał Pan Jacek Kajak , który 
poinformował, iŜ: 

- przy zgłaszaniu nie ma znaczenia czy dyŜurny jest na urlopie czy nie – zgłoszenie 
musi być przyjęte i powinien być wysłany patrol – postara się wyjaśnić te sprawę, 

- Rejon Dróg niestety nie informuje o w/w incydentach i szkodach. 
 

Pan Piotr Domagała poprosił o częstsze patrole policyjne w miejscowości Królikowice 
- „kierowcy jeŜdŜą tu z nadmierną prędkością i stanowią ogromne zagroŜenie”, na co 
Pan Kajak odpowiedział: „trasy koordynacyjne są narzucone przez Komendę Główną 
Policji. Patrole prewencyjne muszą być wyposaŜone w radar, a te niestety obejmują 
swoją obsługą tylko waŜniejsze szlaki komunikacyjne. 
 
3. 
Pan Zdzisław Szołno zapytał o stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej 
w obecnie modernizowanej ulicy Dworcowej – czy nie trzeba będzie za chwilę 
niszczyć nawierzchni, aby naprawić kanalizę? 
 
Odpowiadając na zapytanie Pana Szołno, Burmistrz Pan Jacek Sauter, powiedział, iŜ 
Dyrektor ZGK stara się prowadzić wymianę tych najbardziej zniszczonych odcinków 
sieci wodno-kanalizacyjnej na bieŜąco, w pierwszej kolejności w modernizowanych 
drogach. Ulica Dworcowa będzie brukowana, a przy kostce brukowej, ewentualne 
remontowanie przyłączy jest na szczęcie duŜo łatwiejsze niŜ przy nawierzchniach 
asfaltowych.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski złoŜył „ Ŝyczenia wakacyjne” 
i dziękując za udział w obradach, zamknął XV sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 18.15. 
 
    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 
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