
P R O T O K Ó Ł    Nr V/07 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 07 marca 2007 roku 
 
 

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w 
załączeniu). 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Maria Perlak                     – p.o. Burmistrza 
Wiesława Skrobacz           - Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                     – Skarbnik Gminy, 
Ireneusz Telega                - Radny Powiatu Nowosolskiego, 
Grzegorz Potęga                - Radny Powiatu Nowosolskiego, 
Jacek Sauter                      - kandydat na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, 
radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych, przedstawiciele prasy i lokalnej, telewizji regionalnej i 
mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
 
Otwarcia nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, zwołanej 
na wniosek Radnych zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,  
dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski, 
stwierdzając, Ŝe przy obecnych na sali 15 radnych na stan ustawowy 15, Rada 
władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Przewodniczący poinformował, Ŝe powodem zwołania sesji jest złoŜony do Rady 
Miejskiej wniosek 14 radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji w związku z podjętą 
przez Miejską Komisję Wyborczą Uchwały z dnia 03 marca 2007r. o 
nieprzeprowadzaniu bezpośrednich wyborów Burmistrza Bytomia Odrzańskiego w 
dniu 18 marca 2007r.   i  zgodnie z § 5 ust. 1 regulaminu pracy rady. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
 

1. Sprawy organizacyjne Rady: 
     1.1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.  
2. Podjęcie uchwały w/s wyboru Burmistrza Bytomia Odrzańskiego 
3. Ślubowanie Burmistrza 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Bytom Odrzański 
5. Sprawy róŜne.  

 
Nie zgłoszono Ŝadnych uwag do projektu porządku obrad.  
 
W wyniku głosowania, jednogłośnie (15 głosów za) Rada przyjęła zaproponowany 
porządek obrad. 
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Ad.1. 
 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr IV/07 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu 
05 lutego 2007 roku. 

 
 

Informację o swojej działalności w okresie od dnia 23 lutego br. do dnia sesji 
złoŜyła Pani Maria Perlak wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia 
funkcji Burmistrza Bytomia Odrzańskiego (informacja w załączeniu). 
 
Ad.2. 
 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski przedstawił wniosek 14 Radnych 
dot. zgłoszenia kandydatury Pana Jacka Sautera na stanowisko Burmistrza 
Bytomia Odrzańskiego, który w całości odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani 
Katarzyna Zielonka (wniosek w załączeniu).  
Przewodniczący Rady wyjaśnił teŜ, Ŝe w takiej sytuacji zgłoszenie innej 
kandydatury jest praktycznie niemoŜliwe  
Następnie Przewodniczący poinformował, iŜ zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
wybór burmistrza następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady w głosowaniu tajnym. 
 
Wobec powyŜszego przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
W wyniku głosowania, Rada jednogłośnie (15 głosów za) postanowiła, Ŝe Komisja 
liczyła będzie 3 radnych. 
Do składu Komisji zgłoszono radnych: 
Pana Jerzego Masztalera, który wyraził zgodę na pracę w komisji, 
Panią Czesławę Kowalską, który wyraziła zgodę na pracę w komisji, 
Pana Ryszarda Rapie, który wyraził zgodę na pracę w komisji. 
PoniewaŜ nie zgłoszono innych kandydatów do składu Komisji w wynika 
głosowania Rada jednogłośnie ( 15 głosów za) zdecydowała o zamknięciu listy, a 
następnie takŜe w wyniku głosowania jednogłośnie ( 15 głosów za) przegłosowała 
zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Chmielewski przedstawił zasady przebiegu głosowania 
tajnego. 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, którego wyniki przedstawił 
Przewodniczący Komisji Radny Pan Ryszard Rapke (protokół Komisji 
Skrutacyjnej w załączeniu). 
W wyniku tajnego głosowania, przy 15 głosach za wyborem,  Burmistrzem 
Bytomia Odrzańskiego został wybrany Pan Jacek Sauter. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka odczytała projekt uchwały w 
sprawie wyboru Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za ) podjęła uchwałę w 
sprawie wyboru Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 
 

                               UCHWAŁA  Nr V/22/07 
                                                                                                              /w załączeniu/ 
Ad. 3.  
 
Przewodniczący Rady Pan Chmielewski poinformował, Ŝe zgodnie z art. 29a ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z 
chwilą złoŜenia wobec rady gminy ślubowania. 
 
W związku z powyŜszym Przewodniczący Rady Pan Chmielewski poprosił Pana 
Jacka Sautera o wystąpienie do ślubowania, a wszystkich o powstanie. 
 

Nastąpił akt ślubowania: Burmistrz Pan Jacek Sauter powtarzał po 
Przewodniczącym Rady słowa roty ślubowania: 

 „Obejmując urząd Burmistrza Bytomia Odrzańskiego uroczyście ślubuję, Ŝe 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy.” 

 
Po ślubowaniu Burmistrz Pan Jacek Sauter odbierał gratulacje, a następnie: 

- stwierdził, Ŝe cieszy Go powrót do pracy po 30 bardzo trudnych dla niego 
dniach „przerwy”, 

- podziękował za ponowne obdarzenie Go zaufaniem i wybór, a takŜe za 
postawę Radnych w dniu 5.02.br.  kiedy to poprosił o wygaszenie swojego 
mandatu, 

- podziękował za wsparcie jakiego udzielali Mu przyjaciele i  mieszkańcy w 
okresie ostatnich 30 dni i oświadczył, Ŝe jak długo mieszkańcy będą chcieli 
by pracował dla Gminy tak długo będzie pełnił swe funkcje i nie odejdzie z 
samorządu, 

- zaapelował do Rządu RP o to by nie ingerował w samodzielność polskich 
samorządów, a do Wojewody Lubuskiego by „nie wygaszał”  mandatów 
samorządowcom, którzy spóźnili się z oświadczeniami majątkowymi i 
poczekał na rozstrzygniecie tej kwestii przez Trybunał Konstytucyjny, który 
zapewne orzeknie o niekonstytucyjności przepisów, który stały się 
przyczyną takiego zamieszania, 

- obiecał, Ŝe następnego dnia rano rozpocznie pracę właśnie od złoŜenia 
oświadczeń. 
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Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski stwierdził, Ŝe Pan Sauter 
dochował złoŜonego wcześniej ślubowania, zachował się zgodnie z przepisami 
prawa, które pozbawiły go na pewien czas mandatu. Cieszy się, Ŝe tak szybko i 
takŜe zgodnie z przepisami mógł ten mandat odzyskać i podjąć znów pracę dla 
dobra Gminy. 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski wręczył kwiaty i podziękował 
pełniącej obowiązki Burmistrza Pani Marii Perlak za pracę w okresie, kiedy Gmina 
Bytom odrzański nie miała Burmistrza z wyboru. 
 
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę (16.35-16.55). 
 
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad 
 
 

Ad. 4. 
 
Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego 
odczytała Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz. 
  
Przewodniczący Rady Pan Chmielewski poinformował, Ŝe Komisje stałe Rady na 
wspólnym posiedzeniu w dniu 3 marca 2007 r. pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) podjęła uchwałę w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 
 

UCHWAŁA  Nr V/23/07 
                                                                                                        /w załączeniu/ 
Ad. 5. 
 
5.1.  
Radny Rady Powiatu Nowosolskiego Pan Ireneusz Telega stwierdził, iŜ cieszy go 
Ŝe okres przerwy w pracy Burmistrza był tak krótki, dodał Ŝe chciałby aby praca 
Rady Powiatu przebiegała tak sprawnie jak Rady Miejskiej w Bytomiu 
Odrzańskim. Poinformował takŜe, iŜ w budŜecie powiatu zaplanowano środki 
finansowe (150 tys zł) na remont ul. Kolejowej w Bytomiu Odrzańskim.  
Ponadto zaproponował swoją pomoc wszędzie tam gdzie będzie mógł jej udzielić 
jako radny powiatowy i mieszkaniec tej Gminy. Dodał, Ŝe chętnie obejmie np. raz 
w miesiącu dyŜur radnego w tut. Urzędzie. 
 
5.2. 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski poinformował, Ŝe członkowie 
Miejskiej Komisji Wyborczej przekazali swoje diety na konto Caritasu z 
przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację  Pawła Chwiałkowskiego. 
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5.3. 
Pan Zdzisław Szołno podziękował w imieniu mieszkańców burmistrzowi za to, Ŝe 
nie wyjechał do „warszawskiego metra”. Cieszy wszystkich, Ŝe utrata mandatu 
trwała tak krótko. Podkreślił zasługi i pracę Pana Sautera dla Gminy. Podziękował 
Jego Ŝonie za to Ŝe ściągnęła Go swego czasu do Bytomia. 
 
Pan Wojciech Łukaczyński dodał, Ŝe wszystkich cieszy, iŜ koślawe prawo zostało 
w tej gminie tak szybko poprawione i moŜna podjąć na nowo wszystkie prace i 
zadania. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski dziękując za udział w obradach, 
zamknął  sesję Rady Miejskiej. 
 
 

Sesję zakończono o godz. 17.03. 
 
 
Protokołowała:                                                                      Przewodniczący 
                                                                                               Rady  Miejskiej 
 Maria Maćkowiak 
                                                                                          Andrzej Chmielewski 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


