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

z dnia 10 marca 2009 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych - nieobecna Radna 
Władysława Guzik (lista obecności w załączeniu). 
 
Ponadto w sesji nadzwyczajnej udział wzięli: 
Jacek Sauter                 - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz      - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                 - Skarbnik Gminy, 
Jacek Kajak                  - Nadkomisarz Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy  Powiato- 
                                        wej Policji w Nowej Soli, 
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
  

Otwarcia sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dokonał 
o godz. 16.02 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 wprowadzenia zmian w budŜecie na 2009 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” wraz 

z deklaracją wekslową do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia                    
pn. „Centrum Sportowe Ogólnodostępne dla Dzieci i MłodzieŜy –  
Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul.KoŜuchowskiej w Bytomiu 
Odrzańskim”. 

4. Sprawy róŜne. 
5. Wnioski i interpelacje. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła zaproponowany porządek obrad. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 13 lutego 2009 roku. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił cel zwołania sesji  nadzwyczajnej – konieczność,  
w związku ze złoŜonymi wnioskami o dofinansowanie: 

- zmiany  nazewnictwa (z „budowa” na „przebudowa”) zadań w Wieloletnim Planie 
   Inwestycyjnym (program „Odnowa wsi”), 

- podjęcia uchwały o zabezpieczeniu w formie „weksla in blanco” (Wielofunkcyjne 
   Boisko Sportowe przy ul.KoŜuchowskiej 15). 
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Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2009 rok odczytała 
Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2009 rok. 

UCHWAŁA  Nr XXII/165/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” wraz 
z deklaracją wekslową do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Centrum 
Sportowe Ogólnodostępne dla Dzieci i MłodzieŜy – Wielofunkcyjne Boisko Sportowe 
przy ul.KoŜuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim”  odczytała Pani Arleta Korol – 
Skarbnik Gminy. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” wraz z deklaracją wekslową 
do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Centrum Sportowe Ogólnodostępne 
dla Dzieci i MłodzieŜy – Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul.KoŜuchowskiej 
w Bytomiu Odrzańskim”. 

UCHWAŁA  Nr XXII/166/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.4. - Sprawy róŜne – nie zgłoszono. 
 
 
Ad.5. - Wnioski i interpelacje:  
Pan Andrzej Nowaczyk – Sołtys wsi Popowo – poruszył temat nagminnego 
zanieczyszczania rowów przydroŜnych i terenów leśnych odpadami komunalnymi 
i gruzem poremontowym - czy dokument np. list, faktura z nazwiskiem moŜe stanowić 
podstawę ukarania winnego?  

Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Kajak, który stwierdził, Ŝe jak najbardziej tak, gdyŜ 
w ten sposób moŜna winnemu udowodnić dokonanie zanieczyszczenia. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski dziękując za udział w obradach, 
zamknął XXII, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. 

 
Sesję zakończono o godz.16.40. 

 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 

 


