
                  P R O T O K Ó Ł  Nr XXI/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 13 lutego 2009 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności 
w załączeniu). 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz       - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                  - Skarbnik Gminy, 
Jacek Kajak                   - Nadkomisarz Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy   
                                         Powiatowej Policji w Nowej Soli, 
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. 16.02 
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 2009 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu 

na modernizację–przebudowę ulic KoŜuchowskiej, Mickiewicza, Polnej 
w Bytomiu Odrzańskim. 

4. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona 
Góra. 

5. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 
Lubuskiego. 

6. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia do realizacji projektu w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

7. Podjęcie uchwały w/s gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

8. Sprawozdania z działalności w 2008 roku i przyjęcie planów pracy na 2009 rok 
komisji stałych Rady Miejskiej: 
8.1.Komisja BudŜetu i Gospodarki, 
8.2.Komisja Społeczna, 
8.3.Komisja Rewizyjna. 

9. Sprawozdanie z działalności w 2008 roku i przyjęcie ramowego planu pracy Rady  
     Miejskiej na 2009 rok. 
10.Sprawy róŜne. 
11.Wnioski i interpelacje. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła zaproponowany porządek obrad. 
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Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 19 grudnia 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 2009 rok, 
z wprowadzonymi autopoprawkami, odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Autopoprawki dotyczyły zmian kwot w § 1 i 2 – Ministerstwo Finansów podało 
ostateczne wysokości subwencji dla gminy na 2009 rok. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 9 lutego 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2009 rok. 

UCHWAŁA  Nr XXI/159/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (400.000,- zł.) Powiatowi 
Nowosolskiemu na modernizację–przebudowę ulic KoŜuchowskiej, Mickiewicza, 
Polnej w Bytomiu Odrzańskim 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 9 lutego 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na 
modernizację–przebudowę ulic KoŜuchowskiej, Mickiewicza, Polnej w Bytomiu 
Odrzańskim. 

UCHWAŁA  Nr XXI/160/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona 
Góra odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra 
w wysokości 500 zł. z przeznaczeniem na działalność punktu konsultacyjnego w Izbie 
Wytrzeźwień w Raculi. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 9 lutego 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona Góra.  

UCHWAŁA  Nr XXI/161/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 

Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 
Lubuskiego odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 
w wysokości 1.000 zł. z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. 
 
Pan Ryszard Ryczkowski zapytał z czego wynika wysokość dofinansowania? 
 
Odpowiedzi udzielili:  

-   Przewodniczący Rady Andrzej Chmielewski: jest to kwota symboliczna, 

- Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz – kwota ta pochodzi ze środków 
    uzyskanych ze sprzedaŜy alkoholu (tj. ok.52.000,- .rocznie). 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 9 lutego 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego.  

UCHWAŁA  Nr XXI/162/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz 
Gminy. 
 
Krótka informację na temat projektu przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół Pani 
Stefania Mirecka: 

- program zainicjował Pan Dariusz Miśkiewicz - Dyrektor Samorządowego 
     Gimnazjum i Pan Andrzej Ogrodnik - Burmistrz KoŜuchowa, 

-   programem,  na mocy umowy partnerskiej z 30 stycznia 2009 roku, objęte zostały  
     Gminy: KoŜuchów, Bytom Odrzański, Siedlisko, Małomice i Powiat Nowosolski  
     oraz 14 szkół z w/w terenu, 

-  celem projektu jest zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej, a takŜe 
     dostosowanie do potrzeb rynku pracy 84 nauczycieli i 14 pracowników  
     administracji oświatowej zatrudnionych w w/w placówkach oświatowych, 

- program obejmuje dofinansowanie i organizację: kursów kwalifikacyjnych 
     i doskonalących  dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną polityką  
     edukacyjną, szkoleń pracowników administracyjnych, 

- jedynym kosztem placówek jest zorganizowanie i opłacenie zastępstw za  
     szkolonych nauczycieli. 

Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 9 lutego 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

UCHWAŁA  Nr XXI/163/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 

Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych  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 9 lutego 2009 roku. 
 
Dodatkowych informacji dotyczących odczytanej uchwały udzielił  Pan Jacek Kajak                   
- Nadkomisarz Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowej 
Soli.  
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Ponadto Pan Kajak podziękował radnym za podjęcie uchwał w sprawie 
dofinansowania Izby Wytrzeźwień i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych, których sprawne funkcjonowanie jest obecnie 
niezbędne. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

                                                                 UCHWAŁA  Nr XXI/164/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie (16.40-16.55) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

Ad. 8.  
8.1. 
Komisja BudŜetu i Gospodarki: 
Sprawozdanie z działalności w 2008 roku oraz plan pracy na 2009 rok Komisji 
BudŜetu i Gospodarki (w załączeniu) przedstawił Radny Pan Jerzy Masztaler. 
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy 
Komisji BudŜetu i Gospodarki. 

 
8.2. 
Komisja Społeczna: 
Sprawozdanie z działalności w 2008 roku oraz plan pracy na 2009 rok Komisji 
Społecznej (w załączeniu) przedstawiła Radna Pani Katarzyna Zielonka. 
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy 
Komisji Społecznej. 
 
8.3. 
Komisja Rewizyjna: 
Sprawozdanie z działalności w 2008 roku oraz plan pracy na 2009 rok Komisji 
Rewizyjnej (w załączeniu) przedstawiła Radna Pani Czesława Kowalska. 
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy 
Komisji Rewizyjnej. 

 
Ad.9. 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski zapoznał zebranych z „Informacją 
z działalności Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w 2008 roku” (w załączeniu), 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka odczytała projekt 
„Ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok” (w załączeniu). 

Dodatkowo Przewodniczący Rady poinformował, iŜ z uwagi na prowadzone 
i planowane jeszcze w 2009 roku inwestycje „wiejskie” (a co za tym idzie brak 
środków finansowych na nagrody) w tym roku zrezygnowano z organizacji „Konkursu 
na najładniejszą wieś gminy Bytom 
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Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawioną informację i plan pracy 
Rady Miejskiej. 

 
Ad.10. – Sprawy róŜne: 

1.  
Radna Pani Władysława Guzik zapytała o moŜliwość załoŜenia lamp 
w Małaszowicach (pismo w 2007 roku)  i Byczu (pismo w 2008 roku) oraz remontu 
drogi w Byczu. 

Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił, iŜ: 

-  problem braku tych lamp wynika z przedłuŜających się (juŜ ponad 1,5 roku) prac 
związanych z wykonaniem dokumentacji na te zadania – robi je projektant, który 
równocześnie jest znaczącym pracownikiem Zakładu Energetycznego (domagając się 
kar za nieterminowość moŜemy zepsuć „dobre układy” z „Energetyką”), 

- w ramach programu „Odnowa wsi” nie moŜna remontować dróg – zrobimy to 
systemem gospodarczym. 
 
 
Ad.11. - Wnioski i interpelacje:  
Pani GraŜyna Stępień – Sołtys wsi Bodzów – poruszyła temat zniszczonej po 
przeprowadzeniu sieci gazowej drogi we wsi. 

Burmistrz Pan Jacek Sauter obiecał, iŜ sprawdzi tę sprawę. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski złoŜył wszystkim obecnym 
Ŝyczenia udanych ferii zimowych, i dziękując za udział w obradach, zamknął XXI 
sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz.17.15. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


