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

z dnia 24 lipca 2008 roku 
 

 
 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu) - nieobecny Radny Pan Jarosław Intek. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Arleta Korol                  - Skarbnik Gminy, 
Jan Murzyn                   - Kierownik Referatu Obrotu Mieniem Komunalnym,  
                                        Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej. 
                                        

Otwarcia sesji nadzwyczajnej 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. 
2. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu połoŜonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej. 
3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim. 
4. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu 

przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 

5. Sprawy róŜne. 
6. Wnioski i interpelacje. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła w/w porządek obrad. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu  
20 czerwca 2008 roku. 
 
Ad.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter poinformował, iŜ sesja została zwołana w trybie 
nadzwyczajnym w związku otrzymaniem od Ministerstwa Rolnictwa decyzji 
o wyłączeniu terenu połoŜonego w okolicach ul. Polnej (przeznaczonego na Cmentarz 
Komunalny) z produkcji rolnej. 

W celu przyspieszenia prac związanych z budową nowego Cmentarza konieczne było 
szybkie zwołanie sesji w celu przyjęcia uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w Bytomiu Odrzańskim 
w rejonie ulicy Polnej – uchwała ta moŜe wejść w Ŝycie dopiero 30 dni od dnia 
publikacji w „Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”. 
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Z uwagi na szczegółowe omówienie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w Bytomiu Odrzańskim 
w rejonie ulicy Polnej na ostatniej sesji w dniu 20 czerwca 2008 roku przez 
projektantów Pracowni Projektowej „Plan i Projekt” z Zielonej Góry Państwa BoŜeny 
i Jerzego Wesołowskich, Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski 
zaproponował odstąpienie od odczytywania przedmiotowego projektu uchwały - 
propozycja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej. 

 UCHWAŁA  Nr XVI/120/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 
na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim odczytał Pan Jacek 
Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego. 
 
Projekt uchwały dotyczy przekazania 196.300 zł. na prace związane z wymianą  sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej w przebudowanej juŜ drodze wojewódzkiej nr 292 
(ul.KoŜuchowska w kierunku na Nową Sól). 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim. 

 UCHWAŁA  Nr XVI/121/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.4 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
odczytał Pan Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego. 
 
Projekt tej uchwały jest następstwem wniosku złoŜonego przez Spółdzielnię  
Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową przy ul. Osiedle Piastowskie w Bytomiu 
Odrzańskim – uchwała przewiduje udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłat za 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności (ostatecznie – po 
uwzględnieniu w/w bonifikaty – opłata wyniosłaby ok. 4.846 zł.). 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

UCHWAŁA  Nr XVI/122/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
Ad.5. Sprawy róŜne – nie zgłoszono. 
 
 
Ad.6. - Wnioski i interpelacje – nie zgłoszono. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął nadzwyczajną XVI sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję nadzwyczajną zakończono o godz. 16.20. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                 Andrzej Chmielewski 
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1. Lista obecności radnych. 
 
2. Uchwała nr XVI/120/2008 w/s uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w Bytomiu Odrzańskim 
w rejonie ulicy Polnej. 

 
3. Uchwała nr XVI/121/2008 w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim. 
 

4. Uchwała nr XVI/122/2008 w/s wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłat z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


