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

z dnia 28 listopada 2008 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecny na sesji Radny Pan Jarosław Intek wcześniej usprawiedliwił 
swoja nieobecność. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz       - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                  - Skarbnik Gminy. 
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
  
Zanim przystąpiono do rozpoczęcia obrad minutą ciszy uczczono pamięć Pana Jana 
Murzyna – wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego, który zmarł nagle w dniu 31 
października 2008 roku. 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dokonał o godz. 16.04 
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. 

2. Podjęcie uchwały w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na 

utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień 
z podatku od nieruchomości  na terenie gminy Bytom Odrzański. 

4. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokalu mieszkalnego wraz z przynaleŜnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 

6. Podjęcie uchwały w/s ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady.  
7. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi. 
8. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 
9. Sprawy róŜne. 
10.Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowego punktu - projektu uchwały (jako pkt 9 porządku): 

„Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pienięŜnego dla członków ochotniczej straŜy poŜarnej za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym.” 
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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 zaproponowaną przez Burmistrza 
zmianę w porządku obrad. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła porządek obrad z w/w zmianą. 
 
 
Ostateczny porządek sesji przedstawiał 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 wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na 

utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień 
 z podatku od nieruchomości  na terenie gminy Bytom Odrzański. 

4. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokalu mieszkalnego wraz z przynaleŜnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 

6. Podjęcie uchwały w/s ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady.  
7. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi. 
8. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 
9. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczej straŜy poŜarnej za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym. 

10. Sprawy róŜne. 
11. Wnioski i interpelacje. 

 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 29 października 2008 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Dodatkowo Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy poinformowała, iŜ 
korzystając z upowaŜnienia Burmistrza, wydała zarządzenie w sprawie ustalenia 
minimalnych stawek czynszu za najem lokali uŜytkowych na terenie gminy Bytom 
Odrzański (w załączeniu). 
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Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok 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 25 listopada 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 

UCHWAŁA  Nr XIX/140/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.3. 
Na wstępie Burmistrz Pan Jacek Sauter: 

- wyjaśnił, iŜ ponowne (po sesji w dniu 24 września br.) przystąpienie do uchwalenia 
przedmiotowej uchwały wynika z faktu uwzględnienia w projekcie uchwały uwag 
przekazanych telefonicznie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w  Warszawie, 

- zaznaczył, Ŝe UOKiK nie wywiązał się z 14-dniowego terminu wydania (na piśmie) 
opinii na temat projektu. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady odstąpiono od odczytywania projektu uchwały  
w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe 
miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od 
nieruchomości  na terenie gminy Bytom Odrzański, Sekretarz Gminy Pani Wiesława 
Skrobacz przedstawiła jedynie zmiany zasugerowane przez UOKiK: 

- w §2 w ust.1 i ust.2 słowa: „w okresie trzech kolejnych lat budŜetowych”  zastąpiono 
słowami: „w okresie trzech kolejnych lat podatkowych”, 

- w §6 jako pkt 4 dodano: ”złoŜenie oświadczenia, iŜ przedsiębiorstwo nie znajduje się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej” (dotychczasowy pkt 4 stał się pkt 5). 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 25 listopada 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe 
miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od 
nieruchomości  na terenie gminy Bytom Odrzański . 

UCHWAŁA  Nr XIX/141/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy z autopoprawka odczytała Pani Wiesława Skrobacz – 
Sekretarz Gminy. 
 
Autopoprawka polegała na dopisaniu w §1 punktu 3 o treści: „3) 1337/3, 1337/7 
i 1337/8 o łącznej pow. 11,78 ha, obręb wsi Wierzbnica, na okres 10 lat”. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 25 listopada 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy. 

UCHWAŁA  Nr XIX/142/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokalu mieszkalnego wraz z przynaleŜnościami w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dotychczasowego najemcy 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 25 listopada 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego wraz z przynaleŜnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 

UCHWAŁA  Nr XIX/143/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady (wzrost 
z 1.352,- zł. na 1.484,- zł. – odbruttowione 50% przeciętnego wynagrodzenia za III 
kwartał 2008 roku) 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 25 listopada 2008 roku. 
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W wyniku głosowania Rada, przy 12 głosach za i 2-wstrzymujących się, przyjęła 
projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady. 

UCHWAŁA  Nr XIX/144/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów wsi 
(wzrost z 129,- zł. na 141,- zł. i z 64,- zł. na 71,- zł.) 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 25 listopada 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada, przy 12 głosach za, 1-przeciw i 1-wstrzymującym się, 
przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów 
wsi. 

UCHWAŁA  Nr XIX/145/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad. 8.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia 
Odrzańskiego (obliczonego według zasady: 3 krotna wartość netto przeciętnego 
wynagrodzenia za III kwartał 2008 roku) 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 25 listopada 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 

UCHWAŁA  Nr XIX/146/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.9. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczej straŜy poŜarnej za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym odczytała Pani Wiesława 
Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Uchwała dotyczy zmiany §3 z: „§3. Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  po  upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą 
obowiązującą od  dnia 01 października 2008 roku.”  na: „§3. Uchwała  wchodzi 
w  Ŝycie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia 01 października 2008 roku.”   
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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 25 listopada 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego 
dla członków ochotniczej straŜy poŜarnej za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu poŜarniczym. 

UCHWAŁA  Nr XIX/147/2008 
                                                                                                         /w załączeniu/ 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie (16.30-16.50) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 
Ad.10. - Sprawy róŜne: 
Radny Pan Ryszard Szczygieł zwrócił uwagę na konieczność przycięcia gałęzi 
(zagraŜających liniom energetycznym) drzewa rosnącego przy ul.Szerokiej na 
wysokości posesji Pana Łodzińskiego. 
 
Ad.11. - Wnioski i interpelacje: 
1. 
Pani Janina Czechanowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej zaprosiła wszystkich 
obecnych na spotkanie autorskie z Panem Marcinem Wolskim – pisarzem, 
dziennikarzem, publicystą, reŜyserem radiowym, telewizyjnym, satyrykiem,  
organizowane przez Bibliotekę w dniu 5 grudnia br. o godz. 16.00 (zaproszenie 
w załączeniu). 
 
2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter poinformował o spotkaniu odbytym w czasie  przerwy 
 z sołtysami i Dyrektorem ZGK w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków (147 sztuk) na terenie wiejskim – Gmina planuje złoŜyć wniosek 
o dofinansowanie tej inwestycji. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XIX sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz.17.00. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 


