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

z dnia 26 czerwca 2009 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu) - nieobecna na sesji Radna Pani Katarzyna Zielonka wcześniej 
usprawiedliwiła swoją nieobecność. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz     - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                - Skarbnik Gminy, 
Andrzej Kostka           - Młodszy Inspektor, Zastępca Komendanta 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. 16.03 
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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
4. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 

5. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Bytom Odrzański na lata 2008-2014”. 

6. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokali mieszkalnych wraz z przynaleŜnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych najemców. 

7. Podjęcie uchwały w/s zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański. 
8. Podjęcie uchwały w/s ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu 

Publicznym w Bytomiu Odrzańskim. 
9. Sprawozdania z działalności przedstawicieli Rady Miejskiej w: 

9.1.Spółce Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim, 
9.2.Radzie Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. 

10.Sprawy róŜne: 
10.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonych 
        w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. 

11.Wnioski i interpelacje. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła zaproponowany porządek obrad. 
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Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 8 kwietnia 2009 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym – od 8 kwietnia 2009 roku (w załączeniu) oraz informację 
z przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego w naszej Gminie w dniu 7 
czerwca 2009 roku (w załączeniu). 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2009 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 23 czerwca 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2009 rok. 

UCHWAŁA  Nr XXIV/177/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (700.000,00 zł.) 
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 23 czerwca 2009 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ podjęcie przedmiotowej uchwały wymaga 
bezwzględnej większości głosów. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

UCHWAŁA  Nr XXIV/178/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter: 

- poinformował, iŜ przedmiotowa uchwała jest następstwem ustawy o funduszu 
sołeckim z dnia 20 lutego br. (ustawa weszła w Ŝycie w dniu 1 kwietnia br.),  
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- przedstawił najwaŜniejsze zasady funkcjonowania w/w ustawy (w załączeniu): 
Fundusz sołecki tworzony jest przez radę gminy, która podejmuje uchwałę, 
wyraŜającą zgodę (bądź nie) do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budŜetowy 
(w 2009 roku do 30 czerwca) na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków na 
fundusz sołecki.  
 
Ustawa przewiduje, Ŝe środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć 
określonych we wniosku sołectwa, które:  
- są zadaniami własnymi gminy,  
- słuŜą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców,  
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  
Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, 
które zmierzają do usunięcia skutków klęski Ŝywiołowej. 
 
Środki z funduszu przyznawane są w danym roku budŜetowym. Warunkiem ich 
przyznania jest złoŜenie przez sołectwo wniosku do Burmistrza. 
 
Ustawa o funduszu sołeckim m.in. : 
- określa elementy, które powinien zawierać wniosek (wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa, oszacowanie kosztów 
przedsięwzięć, uzasadnienie), 

- wyznacza termin na przekazanie wniosku przez sołtysa Burmistrzowi - do 30 
września roku poprzedzającego rok budŜetowy, 

- przewiduje moŜliwość odrzucenia wniosku sołectwa przez radę gminy, 

- określa wysokość środków przypadających na dane sołectwo (specjalny wzór),  

- informuje, Ŝe w razie niewykorzystania środków w roku budŜetowym, wygasają one 
z upływem roku, 

- określa wysokość zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę w ramach funduszu 
(dotacja celowa). 
  
Dodatkowo Burmistrz poinformował, iŜ według wstępnych wyliczeń w 2010 roku 
fundusz poszczególnych sołectw będzie przedstawiał się następująco: 
1. Bodzów          - 7.930,92 zł. 
2. Bonów            - 6.724,04 zł. 
3. Bycz                - 7.176,62 zł. 
4. Drogomil        - 7.176,62 zł. 
5. Królikowice    - 6.422,32 zł. 
6. Małaszowice   - 6.314,56 zł. 
7. Popowo           - 5.581,81 zł. 
8. Tarnów Bycki - 6.012,84 zł. 
9. Wierzbnica      - 7.780,06 zł.  
 
Pani Lidia Wronowska – sołtys wsi Drogomil – poprosiła Radnych o podjęcie 
przedmiotowej uchwały. 
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Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy, odpowiadając na pytanie Pana Jana Nogajczyka 
– sołtysa wsi Bonów – wyjaśniła, Ŝe fundusz sołecki nie jest funduszem celowym, 
czyli nie ma wyodrębnionego rachunku bankowego – cała obsługa księgowa funduszu 
wykonywana będzie w ramach rachunku bankowego Urzędu Miejskiego. 
 
Burmistrz poinformował, iŜ w lipcu br. zostanie zorganizowane spotkanie z sołtysami, 
na którym zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości dotyczące funduszu sołeckiego. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 czerwca 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

UCHWAŁA  Nr XXIV/179/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 
„Planu odnowy miejscowości Bytom Odrzański na lata 2008-2014” odczytała Pani 
Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy, która dodatkowo wyjaśniła, Ŝe zmiana będzie 
polegała na dopisaniu do Planu punktu 12: 
 „2013-2014 / Budowa ścieŜek rowerowych w Bytomiu Odrzańskim / 1.500.000 zł. / 
BudŜet Gminy Bytom Odrzański - Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej”. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 czerwca 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu odnowy 
miejscowości Bytom Odrzański na lata 2008-2014”. 

UCHWAŁA  Nr XXIV/180/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych wraz z przynaleŜnościami w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dotychczasowych najemców odczytała Sekretarz Gminy Pani Wiesława 
Skrobacz. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 czerwca 2009 roku. 
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W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych wraz z przynaleŜnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych najemców. 

UCHWAŁA  Nr XXIV/181/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański (dot. Hejnału 
Bytomia Odrzańskiego) odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Burmistrz Jacek Sauter: 

- poinformował, iŜ autorką Hejnału jest Pani Barbara Sidorska -  mieszkanka Bytomia 
Odrzańskiego, nauczycielka muzyki w tut. Zespole Szkół, 

- przedstawił sposób wyboru Hejnału: w dniu 23 czerwca br. w tut. Kościele 
mieszkańcy odsłuchali pięć propozycji Hejnału, spośród których w wyniku głosowania 
wybrali wersję ujętą w projekcie uchwały, 

- poinformował, Ŝe pierwsze publiczne zaprezentowanie Hejnału Bytomia 
Odrzańskiego nastąpi w dniu 29 sierpnia br. podczas obchodów „900-lecia obrony 
Bytomia Odrzańskiego”. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 23 czerwca 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr XXIV/182/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu 
Publicznym 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 23 czerwca 2009 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła ustalenia 
odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim. 

UCHWAŁA  Nr XXIV/183/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
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Po przerwie (16.45-17.05): 

- obrady opuścił Radny Pan Jarosław Intek, 

- przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad: 
 
 
Ad.9.  - Sprawozdania z działalności przedstawicieli Rady Miejskiej w: 
 
9.1. Spółce Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim: 
 
Sprawozdanie z działalności Spółki Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim 
od 21 czerwca 2008 roku (w załączeniu) przedstawił przedstawiciel Rady Miejskiej 
w tej instytucji – Pan Jerzy Masztaler. 
 
9.2.Radzie Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. 
 
Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala 
SPZOZ w Nowej Soli od 21 czerwca 2008 roku (w załączeniu) przedstawił Burmistrz 
Pan Jacek Sauter – przedstawiciel Rady Miejskiej w tej instytucji. 
 
Radny Pan Franciszek Konsewicz zapytał Burmistrza czy planowane jest 
wybudowanie nowego, większego parkingu przy Szpitalu? 
 
Burmistrz wyjaśnił, iŜ budowa parkingu jest zadaniem Starostwa, Gminy i Miasta 
Nowa Sól, a nie Szpitala. Na razie plany budowy parkingu zostały wstrzymane, 
poniewaŜ przewidywana jest budowa drogi (wraz z miejscami parkingowymi) 
biegnącej przy Szpitalu od strefy ekonomicznej do drogi ekspresowej, obwodnicy 
Nowej Soli. W najbliŜszym czasie zostanie wybudowany  parking przy Przychodni 
przy ul.Chałbińskiego. 
 
Ad.10. – Sprawy róŜne: 
 
10.1. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonych 
w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury: 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pani Czesława Kowalska odczytała 
protokół (w załączeniu) z kontroli przeprowadzonej w Ochotniczej StraŜ PoŜarnej 
w Bytomiu Odrzańskim. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Kacprzak odczytał protokół 
(w załączeniu) z kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu 
Odrzańskim. 
 
Radni jednogłośnie (13 głosów za) przyjęli w/w protokoły z kontroli. 
 
 
Ad.11. - Wnioski i interpelacje – nie zgłoszono. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski złoŜył „ Ŝyczenia wakacyjne” 
i dziękując za udział w obradach, zamknął XXIV sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz.17.25. 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


