
                           P R O T O K Ó Ł  Nr XXXV/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 24 września 2010 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, 
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, po wykonaniu zdjęcia 
Radnych kadencji 2006-2010 na schodach Ratusza, o godz. 16.10 dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski. Stwierdził, że 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 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od 

posiadania psów. 
5. Podjęcie uchwały w/s wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
6. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i  zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
7. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
8. Podjęcie uchwały w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
9. Podjęcie uchwały w/s zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy 

i współdziałaniu w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Unowocześnienie 
systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi 
Królikowice – Małaszowice – Popowo”. 

10. Podjęcie uchwały w/s przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania – zarządzania 
publiczną drogą powiatową. 

11. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański. 

12. Informacja delegata do Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowej Soli. 

13. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku. 
14. Sprawy różne. 
15. Wnioski i interpelacje. 
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Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako 
punkt 3 dodatkowego projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Bogatynia. 
 
Radna Pani Czesława Kowalska złożyła wniosek o wycofanie z porządku punktu Jej 
dotyczącego: „Informacja delegata do Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowej Soli”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art.20 ust.1a ustawy o samorządzie 
gminnym: „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady.”. 
 

Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła wnioskowane zmiany w porządku 
obrad. 
 

Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła porządek obrad z w/w zmianami. 
 

Ostateczny porządek obrad 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 zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od 

posiadania psów. 
6. Podjęcie uchwały w/s wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
7. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
8. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
9. Podjęcie uchwały w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
10. Podjęcie uchwały w/s zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy 

i współdziałaniu w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Unowocześnienie 
systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi 
Królikowice – Małaszowice – Popowo”. 

11. Podjęcie uchwały w/s przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania – zarządzania 
publiczną drogą powiatową. 

12. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański. 

13. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku. 
14. Sprawy różne. 
15. Wnioski i interpelacje. 
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Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XXXIV/2010 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu 
Odrzańskim, odbytej w dniu 3 września 2010 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Sprawozdanie Burmistrza uzupełniła Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy, 
która poinformowała, iż został już wyznaczony termin wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw oraz wyboru burmistrzów na dzień 21 listopada br., 
a II tura na 5 grudnia br. 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, z autopoprawką 
dotyczącą kwot wydatków w §2,  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 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

UCHWAŁA  Nr XXXV/242/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia odczytała 
Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Uchwała jest następstwem wniosku z prośbą o pomoc finansową gminy Bogatynia - 
dotkliwie zniszczonej przez powódź w pierwszych dniach sierpnia br. - wniosek (w 
załączeniu) odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka. 
 
Radni na posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 
21 września 2010 roku jednoznacznie opowiedzieli się za udzieleniem  pomocy 
finansowej (5.000 zł.) gminie Bogatynia. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia. 

UCHWAŁA  Nr XXXV/243/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  
z autopoprawką dotyczącą podania z imienia i nazwiska inkasentów podatku,  
odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 

 

Stawki podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2011 roku wzrosną w stosunku 
do obowiązujących w 2010 roku o ok.4%. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

UCHWAŁA  Nr XXXV/244/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od 
posiadania psów odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 

 

Na mocy uchwały wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psa w 2011 roku 
wyniesie 37 zł. tj. o 1 zł. więcej niż stawka obowiązująca w 2010 roku. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów. 

UCHWAŁA  Nr XXXV/245/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej odczytała 
Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 

 

Stawki opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2011 roku wzrosną w stosunku do 
obowiązujących w 2010 roku o ok.4%. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

UCHWAŁA  Nr XXXV/246/2010 
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Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz 
Gminy. 

 

Stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 
1 stycznia 2011 roku wzrosną w stosunku do obowiązujących w 2010 roku aż 
o 16,38%. 
 
Szczegółowego uzasadnienia tak znacznego wzrostu opłat za wodę i odprowadzanie 
ścieków dokonał Pan Antoni Bernat – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Bytomiu Odrzańskim:  konieczność przeprowadzenia inwestycji i remontów 
(m.in. wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej wraz z nowym rurociągiem 
tłocznym oraz modernizacja stacji uzdatniania wody) zabezpieczających Gminę przed 
sytuacjami jakie miały miejsce w okresie letnim bieżącego roku (szereg dokuczliwych 
i długotrwałych awarii sieci). 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada, przy 14 głosach za i 1-wstrzymującym się, przyjęła 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

UCHWAŁA  Nr XXXV/247/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych odczytała Pani 
Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Dyrektor ZGK Pan Antoni Bernat szczegółowo omówił plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.        

                    UCHWAŁA  Nr XXXV/248/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
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Po przerwie (17.10-17.30) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 
Ad.9. 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych odczytała 
Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy drogi położonej w Małaszowicach. Podjęcie uchwały jest 
niezbędne, aby móc starać się o dofinansowanie na jej modernizację z programu 
zwanego „Schetynówkami”. 
 
Salę obrad opuścił Radny Pan Ryszard Rapke. 
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

UCHWAŁA  Nr XXXV/249/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
Na salę obrad powrócił Radny Pan Ryszard Rapke. 
 
Ad.10. 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy 
i współdziałaniu w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie systemu 
komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice – 
Małaszowice – Popowo” 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 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy i współdziałaniu 
w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie systemu komunikacji 
drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice – Małaszowice – 
Popowo”.                                                                    UCHWAŁA  Nr XXXV/250/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania – 
zarządzania publiczną drogą powiatową odczytała Pani Wiesława Skrobacz –  
Sekretarz Gminy. 
. 
Uchwała dotyczy drogi powiatowej relacji: Królikowice – Małaszowice - Popowo  
oznaczona nr 1034F. 
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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 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania – zarządzania publiczną 
drogą powiatową.                                                       UCHWAŁA  Nr XXXV/251/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.12. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański odczytała Pani Wiesława 
Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Uchwała jest odpowiedzią na wnioski Dyrektorów: Zespołu Szkół 
i Przedszkola Publicznego (w załączeniu) o całkowite zwolnienie z obowiązku 
realizacji godzin dydaktycznych.  
 
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr XXXV/252/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.13.  - Informacja z wykonania budżetu za I półrocze: 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił krótką informację z wykonania budżetu 
Gminy za I półrocze 2010 roku (w załączeniu). 
 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka odczytała uchwałę 
nr 366/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 
z dnia 3 września 2010 roku (w załączeniu) w sprawie wydania opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze 2010 roku. 

 

 
Ad.14. – Sprawy różne: 
 
1. Radni jednogłośnie (15 głosów za) postanowili przekazać 2.000 zł. z własnych diet 
na pomoc dla 18-letniej Bytomianki Klaudii Zielińskiej, walczącej z chorobą 
nowotworową mózgu. 
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Ad.15. - Wnioski i interpelacje:  
 
1. Pan Jan Nogajczyk – sołtys wsi Bonów – poruszył temat zwężania się przez  
zarastanie dróg  wiejskich w gminie. Poprosił o interwencję  w tej sprawie 
w Powiatowym Zarządzie Dróg.  
 
2. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski zwrócił uwagę na konieczność 
bieżącego utrzymywania, przez firmę modernizującą pobocze „Alei 900-lecia”, 
przejezdności wjazdów do ogródków działkowych. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 17.50. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


