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

z dnia 19 grudnia 2008 roku 
 

 
 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było do przerwy 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecny na sesji (do przerwy) Przewodniczący Rady Pan Andrzej 
Chmielewski wcześniej usprawiedliwił swoją nieobecność-spóźnienie. 
 
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). 
  

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dokonała o godz. 16.03 
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka, stwierdzając, Ŝe przy obecnych 
na sali 14 radnych na stan ustawowy 15, Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 
Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła 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 ustalenia wydatków budŜetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budŜetowego 2008. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego 

gminy na rok 2009. 
5. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budŜetu gminy Bytom Odrzański na rok 2009. 
6. Podjęcie uchwały w/s Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański 

z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
PoŜytku Publicznego na rok 2009. 

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

8. Podjęcie uchwały w/s uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego 
na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól. 

9. Podjęcie uchwały w/s ustalenia stawki najniŜszego zasadniczego  wynagrodzenia 
dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu 
Odrzańskim w I kategorii zaszeregowania. 

10.Sprawy róŜne: 
     10.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli  
             przeprowadzonych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Przed- 
             szkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim. 
11.Wnioski i interpelacje. 
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Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (jako 
pkt: 10, 11 i 12 porządku) trzech dodatkowych projektów uchwał: 

1. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy. 

2. Podjęcie uchwały w/s zmiany 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. 

3. Podjęcie uchwały w/s ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Bytom Odrzański. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, 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 zaproponowane przez Burmistrza 
zmiany w porządku obrad. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła porządek obrad z w/w zmianami. 
 
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 ustalenia wydatków budŜetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budŜetowego 2008. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego 

gminy na rok 2009. 
5. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budŜetu gminy Bytom Odrzański na rok 2009. 
6. Podjęcie uchwały w/s Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański 

z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
PoŜytku Publicznego na rok 2009. 

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

8. Podjęcie uchwały w/s uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego 
na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól. 

9. Podjęcie uchwały w/s ustalenia stawki najniŜszego zasadniczego  wynagrodzenia 
dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu 
Odrzańskim w I kategorii zaszeregowania. 

10. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy. 
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11. Podjęcie uchwały w/s zmiany 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. 

12. Podjęcie uchwały w/s ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 
Bytom Odrzański. 

13. Sprawy róŜne: 
     13.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli  
             przeprowadzonych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Przed- 
             szkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim. 
14.Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 28 listopada 2008 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
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 17 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok. 

UCHWAŁA  Nr XX/148/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetowych, które nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego 2008 z wprowadzoną autopoprawką odczytała Pani 
Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Autopoprawka polegała na: 

- dopisaniu w §1 po słowach „wykaz wydatków” słów: „bieŜących i”, 

- wprowadzeniu  w §1 podziału wydatków na: bieŜące i majątkowe.   
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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 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2008. 

UCHWAŁA  Nr XX/149/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego 
gminy na rok 2009 odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Na mocy uchwały Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim otrzyma 
dotację przedmiotową na utrzymanie czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic 
gminnych w 2009 roku (wysokość dopłaty do 1 m2 powierzchni ulic wyniesie 0,53 zł. 
– w 2008 roku  było 0,46 zł.).  
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego gminy na rok 
2009. 

UCHWAŁA  Nr XX/150/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.5. 
Uchwałę nr 432/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 08 grudnia 2008r. (w załączeniu) w sprawie wydania opinii o projekcie 
uchwały budŜetowej Gminy Bytom Odrzański na 2009 rok wraz z objaśnieniami 
oraz informacją o stanie mienia komunalnego odczytała Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Pani Katarzyna Zielonka. 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Bytom Odrzański na rok 2009 
odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Następnie Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił ogólne załoŜenia budŜetu Gminy na 
2009 rok (w załączeniu). 
 
Uchwałę nr 433/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 08 grudnia 2008r. (w załączeniu) w sprawie wydania opinii o prognozie 
kształtowania się długu Gminy Bytom Odrzański w latach 2009-2012 odczytała 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Katarzyna Zielonka. 
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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 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Bytom Odrzański na rok 2009. 

UCHWAŁA  Nr XX/151/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański 
 z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność PoŜytku  
Publicznego na rok 2009: 

- Rada Miejska ma obowiązek corocznego przyjmowania Programu Współpracy 
Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność PoŜytku Publicznego,  

- z uwagi na to, Ŝe treść Programu jest identyczna jak obowiązująca 
w 2008 roku i latach wcześniejszych Wiceprzewodnicząca poprosiła o odstąpienie od 
jej odczytywania -  Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz przedstawiła jedynie 
Postanowienia ogólne i Postanowienia końcowe projektu uchwały. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami 
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność PoŜytku Publicznego na 
rok 2009. 

UCHWAŁA  Nr XX/152/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 

Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła 25 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie (16.45-17.10) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

Na sesję przybył  Przewodniczący  Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski, który 
przejął dalsze prowadzenie obrad.  

Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy bezprzetargowego przedłuŜenia na okres kolejnych 10 lat 
umowy dzierŜawnej Miejsko-Gminnego Basenu Kąpielowego. 
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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 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy. 

UCHWAŁA  Nr XX/153/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.8. 
Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski poinformował, 
iŜ projekt uchwały jest następstwem wniosku Radnego Pana Ryszarda Szczygła 
(w załączeniu) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pn. ”Sosna Francuzów” na 
obszarze stanowiącym działkę nr 362 obrębu ewidencyjnego Małaszowice. 
 
Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego 
na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekratarz 
Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Szczygieł wyjaśnił, Ŝe przedmiotowe drzewo jest autentyczną 
pamiątką wydarzeń mających miejsce w pobliŜu wsi Królikowice w czerwcu 1813 
roku. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 17 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie 
Nadleśnictwa Nowa Sól. 

UCHWAŁA  Nr XX/154/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.9. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki najniŜszego zasadniczego  wynagrodzenia 
dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu 
Odrzańskim w I kategorii zaszeregowania odczytała Pani Wiesława Skrobacz – 
Sekretarz Gminy. 
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię: 

- Forum Związków Zawodowych – Zarząd Województwa Lubuskiego w Gorzowie 
Wielkopolskim (w załączeniu), 

- Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Woje14.ództwa 
Lubuskiego w Zielonej Górze (w załączeniu), 

- Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze ( w załączeniu). 
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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 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia stawki najniŜszego zasadniczego  wynagrodzenia dla 
pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu 
Odrzańskim w I kategorii zaszeregowania. 

UCHWAŁA  Nr XX/155/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.10. 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 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 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w/s zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy. 

UCHWAŁA  Nr XX/156/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.11 
Projekt uchwały w/s zmiany 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, będący następstwem uwag zgłoszonych przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Zielonej Górze, 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 grudnia 2008 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w/s zmiany 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 XX/157/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.12. 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Chmielewskiego odstąpiono od 
całościowego odczytywania projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański. 
 
Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy przedstawiła jedynie przyjęte przez 
radnych na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych poprawki zgłoszone 
na spotkaniu ze związkami zawodowymi nauczycieli i dyrekcją miejscowych 
placówek oświatowych w dniu 8 grudnia 2008 roku (protokół w załączeniu). 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował, iŜ na wspólnym posiedzeniu 
przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 17 grudnia 2008 roku 
radni, po dokładnej analizie zaproponowanych na spotkaniu negocjacyjnym zmian 
(„uzgodnień” i „rozbieŜności”) przyjęli wszystkie „uzgodnienia” i odrzucili wszystkie 
„rozbieŜności” oraz dodatkowo, zgodnie z sugestią Nadzoru, wykreślili w §6 ust.2: 
„Nauczycielowi, któremu nie przyznano dodatku motywacyjnego przysługuje prawo do 
odwołania się od tej decyzji na piśmie do dyrektora placówki  i otrzymanie pisemnego 
uzasadnienia decyzji o nie otrzymaniu dodatku” – co reguluje Karta Nauczyciela. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom 
Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr XX/158/2008 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.13. - Sprawy róŜne: 
13.1.  
Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli p rzeprowadzonych 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Przedszkolu Publicznym w Bytomiu 
Odrzańskim. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Kacprzak odczytał protokoły 
(w załączeniu) z kontroli przeprowadzonych w dniu 1 grudnia 2008 roku w: 
1) Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim, 

2) Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim. 

 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła  w/w  protokoły. 
 
13.2. 
Radny Pan Jarosław Intek w imieniu bytomskich straŜaków poprosił o przekazanie 1% 
naleŜnego podatku na rzecz Ochotniczej StraŜy  PoŜarnej w Bytomiu Odrzańskim 
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Ad.14. - Wnioski i interpelacje: 
1. 
Pan Jan Nogajczyk – sołtys wsi Bonów: 

- poruszył temat fatalnego stanu drogi w Bonowie, 

- poprosił o interwencję w sprawie umieszczania przy ogłoszeniach o przetargach 
organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych map ewidencyjnych działek 
wystawianych na sprzedaŜ - Burmistrz Pan Jacek Sauter obiecał, Ŝe wystąpi w tej 
sprawie do ANR.  
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski złoŜył wszystkim obecnym 
Ŝyczenia świąteczne i noworoczne, i dziękując za udział w obradach, zamknął XX 
sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz.17.45. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


