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

z dnia 8 kwietnia 2009 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu) - nieobecny na sesji Radny Pan Jarosław Intek. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz       - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                  - Skarbnik Gminy, 
Mariusz Otto                 - SierŜant KPP, Dzielnicowy w Bytomiu Odrzańskim,  
Jarosław Jańczak          - Młodszy Aspirant KPP, Dzielnicowy gminy Kolsko, 
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. 16.00 
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 2009 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański. 
4. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania. 
5. Podjęcie uchwały w/s ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 
Bytom Odrzański. 

6. Podjęcie uchwały w/s przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Bytom Odrzański oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi 
środkami. 

7. Podjęcie uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 
2008 rok i udzielenia absolutorium. 

8. Sprawy róŜne. 
9. Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (jako 
pkt:3, 4 , 5 i 6 porządku) czterech dodatkowych projektów uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu. 
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2) Podjęcie uchwały w/s przyjęcia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-
2013”. 

3)  Podjęcie uchwały w/s nadania nazwy. 
4)  Podjęcie uchwały w/s nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim. 
 
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 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 2009 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu. 
4. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-2013”. 
5. Podjęcie uchwały w/s nadania nazwy, 
6. Podjecie uchwały w/s nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim. 
7. Podjęcie uchwały w/s zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański. 
8. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania. 
9. Podjęcie uchwały w/s ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 
Bytom Odrzański. 

10. Podjęcie uchwały w/s przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Bytom Odrzański oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi 
środkami. 

11. Podjęcie uchwały w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 
2008 rok i udzielenia absolutorium. 

12. Sprawy róŜne. 
13. Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 10 marca 2009 roku. 
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1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym – od 13 lutego 2009 roku (w załączeniu). 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok wraz 
z autopoprawką dotyczącą zmniejszenia środków na świadczenia socjalne 
(zmniejszono  subwencję na ten cel)  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 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2009 rok. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/167/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu 
odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy przekazania Powiatowi Nowosolskiemu 600,00 zł. 
dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Nowej Soli jako 
dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach PoŜarniczych DruŜyn 
OSP. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/168/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. 
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-2013” 
odczytał Burmistrz Pan Jacek Sauter, który dodatkowo wyjaśnił, iŜ przyjęcie 
przedmiotowego dokumentu jest niezbędne do uzupełnienia wniosku 
o dofinansowanie unijne rewitalizacji Osiedla 11 Listopada i Osiedla Piastowskiego 
(zawiera tabele opisujące wskaźniki przestępczości i wykroczeń, ubóstwa oraz zasobu 
mieszkaniowego). 
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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 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. „Lokalny 
Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009-2013”. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/169/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy („Aleja 900–lecia”) odczytała Pani 
Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter poinformował, iŜ: 

- nadanie nazwy „Aleja 900-lecia” terenowi połoŜonemu wzdłuŜ ulicy KoŜuchowskiej 
na odcinku od ul.Sportowej do oczyszczalni ścieków ma na celu upamiętnienie 
rocznicy historycznej obrony w 1109 roku bytomskiego grodu przed wojskami 
Henryka V, 

- Gmina wystąpi do rodziców dzieci urodzonych w 2009 roku z prośbą o posadzenie 
wzdłuŜ w/w ulicy dębów kolumnowych, na których zostaną umieszczone tabliczki 
z imionami i nazwiskami dzieci, 

- koszty tego projektu (ok.300 sadzonek, tabliczki, ławki, stylowe oświetlenie, figury 
ozdobne itd.) zostaną pokryte ze środków unijnych dot. rewitalizacji Osiedla 11 
Listopada. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie nadania nazwy. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/170/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim odczytała 
Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz. 
 
Projekt uchwały dotyczy nadania nazw: „ulica GaraŜowa” i „ ulica Osiedlowa”  
drogom połoŜonym na Osiedlu Piastowskim pomiędzy ul.KoŜuchowską, 
a ul.Ogrodową - przyjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do uzupełnienia 
wniosku o dofinansowanie unijne rewitalizacji Osiedla 11 Listopada i Osiedla 
Piastowskiego. 
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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 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/171/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański odczytała Pani 
Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy, która dodatkowo wyjaśniła, iŜ zapisy §1 ust. 1 
i 2 projektu wynikają ze znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/172/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania z autopoprawką odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy dopisania do wykazu stałych obwodów głosowania nowych 
ulic:  
Obwód nr 1: Nowosolska, Słoneczna i Spacerowa, 
Obwód nr 2: Andersa, Aleja Złotej Jesieni, Daszyńskiego, Dmowskiego, Fabryczna, 
Hallera, Korfantego i  Narutowicza. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/173/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.9. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę  
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Bytom Odrzański przedstawił Burmistrz Pan Jacek Sauter, który dodatkowo 
poinformował: 

- obowiązek  ponownego przyjęcia przez Radę Miejską Regulaminu wynika ze   
    znowelizowanej Karty Nauczyciela, 

-   treść Regulaminu jest identyczna jak przyjęta w grudniu 2008 roku, 

-   projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych’ 

-   od teraz Regulamin nie będzie musiał być przyjmowany corocznie. 

 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom 
Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/174/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie (16.45-17.00) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 
Ad.10. 
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 
Bytom Odrzański oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 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 6 kwietnia 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom 
Odrzański oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami. 

UCHWAŁA  Nr XXIII/175/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.11 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski poinformował, Ŝe 
„Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Bytom Odrzański za 2008 rok”  
(w załączeniu) było przedmiotem szczegółowej analizy na wspólnym posiedzeniu  
komisji problemowych Rady Miejskiej i zaproponował odstąpić od jego 
odczytywania. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Katarzyna Zielonka odczytała treść 
uchwały nr 56/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym przez 
Burmistrza Gminy Bytom Odrzańskim sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008 rok 
(w załączeniu). 
 
Radny Pan Krzysztof Kacprzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił  
wniosek Komisji o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego 
z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok (w załączeniu).  
 
Następnie Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Zielonka odczytała uchwałę nr 57/09 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  
z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o udzielenie absolutorium dla Burmistrza  
z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok (w załączeniu). 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 6 kwietnia 2009 roku. 
 
Następnie Burmistrz przedstawił krótką informację na temat wykonania budŜetu 
Gminy w 2008 roku. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 
2008 rok i udzielenia absolutorium odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Pana Andrzej Chmielewski przypomniał, Ŝe uchwała  
w powyŜszej sprawie moŜe zostać podjęta jedynie w przypadku uzyskania 
bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2008 rok 
i udzielenia absolutorium.  

UCHWAŁA  Nr XXIII/176/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.12. - Sprawy róŜne – nie zgłoszono. 
 
Ad.13. - Wnioski i interpelacje – nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XXIII sesję Rady Miejskiej. 

Sesję zakończono o godz.17.30. 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 


