
                           
                     P R O T O K Ó Ł  Nr XII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 
z dnia 23 marca 2012 roku 

 
 

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecny na sesji Radny - Pan Tomasz Duber. 

 
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 o godz. 16.05 dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski. Stwierdził, że 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 uchwał w/s: 

2.1.  zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok, 
2.2.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata  

     2012-2020, 
2.3.  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego, 
2.4.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące  

    związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków, 
2.5.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie  

    organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP, 
2.6.  przyjęcia przez gminę Bytom Odrzański dotacji, 
2.7.  wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 
2.8.  zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające  

    finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu  
    Unii Europejskiej, 

2.9.  ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace  
    konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
    do rejestru zabytków, 

2.10.ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży  
         pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 
2.11.udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
        wieczystego w prawo własności, 
2.12.opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez  
        gminę Bytom Odrzański, 
2.13.zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic  
        administracyjnych w gminie Bytom Odrzańskim, 
2.14.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
        bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2012  
        roku, 
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2.15.gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na  
        rok 2012. 

3. Sprawozdanie z działalności przedstawicieli Rady Miejskiej w Spółce Wodno-
Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim. 

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

5. Sprawy różne: 
 5.1.Sprawozdania z działalności w 2011 roku i przyjęcie planów pracy na 2012 rok  

    komisji stałych Rady Miejskiej: 
1) Komisja Budżetu i Gospodarki, 
2) Komisja Społeczna, 
3) Komisja Rewizyjna. 

     5.2.Sprawozdanie z działalności w 2011 roku Rady Miejskiej. 
6. Wnioski i interpelacje. 
 
Nie wniesiono żadnych do uwag do zaproponowanego porządku obrad. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XI/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, 
odbytej w dniu 18 stycznia 2012 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter swoje wystąpienie rozpoczął od złożenia gratulacji 
i wręczenia Pani Dorocie Grzesiak – młodej mieszkance Bytomia Odrzańskiego 
tomiku poezji Jej autorstwa (wydanego przez Gminę  w nakładzie 500 egzemplarzy): 
„To próba złożenia przez samorząd gratulacji za nominowanie poezji Dorotki do 
Lubuskiego Wawrzyna Literackiego, jednej z najważniejszych nagród w naszym 
województwie. Chciałbym, żebyśmy pokazywali, że dla Bytomia liczą się nie tylko 
ulice, boiska, porty, liczy się także osobowość i nasi twórcy”. 
 
Następnie Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Po sprawozdaniu Burmistrza rozpoczęła się dyskusja w sprawie braku miejsc 
w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim. 
 
Jako pierwsza głos zabrała Pani Magdalena Wilk: „Nie ma miejsc dla dzieci 3- i 4-
letnich, a jest to dla nas duży problem. Nie wszyscy mamy babcie czy ciocie, nie stać 
nas na opiekunki. Musimy oddawać dzieci do prywatnego przedszkola, gdzie jest 
tylko 20 miejsc”. 
 
W odpowiedzi Burmistrz Jacek Sauter tłumaczył, że „obecna sytuacja jest specyficzna, 
a gmina nie podejmowała działań dotyczących przedszkoli, ponieważ weszła ustawa, 
która mówiła, że we wrześniu 2012 roku wszystkie 6-latki zasiądą w szkolnej ławie. 
W naszym przedszkoli jest około 140 miejsc. Jeśli mamy 60 dzieci 6-letnich, a one 
poszłyby do szkoły, to problemu z miejscami w przedszkolu by nie było. Niestety rząd 
przedłużył program o dwa lata i rodzice mogą podejmować decyzje, czy ich 6-letnie 
dzieci pójdą do szkoły, czy zostaną w przedszkolu”. 
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Następnie Burmistrz poinformował, że: 

- do końca marca będzie znana liczba dzieci 6-letnich zgłoszonych do szkoły, 

- zostanie utworzona jedna grupa „0” w szkole – „to dałoby nam  20 wolnych  miejsc 
w przedszkolu”. 

Dodatkowo Burmistrz poinformował o wejściu w życie nowych przepisów 
umożliwiających osobom prywatnym utworzenie i prowadzenie „punktów 
przedszkolnych”, dofinansowywanych przez gminę  – Burmistrz gorąco namawiał 
obecnych na sesji rodziców do podjęcia takiej inicjatywy: „Jesteśmy zobowiązani 
dopłacać do takich form, tylko niech znajdą się chętni”. 
 
Następnie głos zabrała Pani Joanna Zalewska, która zwracając się do Burmistrza 
stwierdziła: „W zeszłym roku mówił pan podobnie. Obiecywał pan, że ponieważ nie 
puszczamy dzieci w wieku 6 lat do szkoły, nie mamy miejsc dla młodszych dzieci 
w przedszkolu. Ja zgodziłam się na to. Jednakże teraz powiedziano mi, że nawet jeśli 
puszczę swoje 6-letnie dziecko do szkoły to i tak nie będzie miejsca w przedszkolu dla 
mojego młodszego dziecka. Czy gmina nie powinna dofinansowywać różnicy 
pomiędzy kosztem za prywatne przedszkole i publiczne, skoro nie może udostępnić 
miejsca? Dlaczego 3- i 4-latki są dyskryminowane? To najlepszy wiek, żeby dziecko 
się rozwijało!”.  
 
Burmistrz:  

- „rok temu powiedziałem to samo, co powiem za dwa lata. Nie kłamałem, zmiana  
w ustawie przesunęła termin przyjmowania dzieci 6-letnich do szkoły”. 

- przedszkole kosztuje gminę 1 mln zł. rocznie – gmina dopłaca do każdego dziecka 
700 zł. miesięcznie, 

- gmina nie może dopłacać do prywatnego „przedszkola”, gdyż nie spełnia ono 
zapisów ustawowych niezbędnych do uzyskania dofinansowania gminy. 
 
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Woźna-Domińczak - mama trójki dzieci, która 
nie może podjąć pracy, gdyż nie ma gdzie zostawić dzieci. „Nie ma tu żłobków. 
Dzieci do naszego przedszkola są przyjmowane od trzeciego roku życia i tylko jeśli są 
samodzielne. Nie ma perspektywy dla tych mam, które mają malutkie pociechy 
i chciałyby wrócić do pracy”.  
Na koniec Pani Agnieszka zapytała: czy ze stołówki na parterze przedszkola nie 
można zrobić sali dla kolejnej grupy? 
 
Burmistrz poinformował, że niestety nie ma takiej możliwości, gdyż to Sanepid, biorąc 
pod uwagę metraż, liczbę pomieszczeń, warunki budynku i zaplecza kuchennego, 
decyduje o maksymalnej liczbie dzieci w przedszkolu. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Pani Stefania Mirecka, namawiając rodziców do posłania 
swoich 6-letnich dzieci do szkoły już we wrześniu bieżącego roku: 

- wytłumaczyła rodzicom, że „klasy „0” i pierwsze mają program bardzo przychylny 
dzieciom. Przez pierwszy rok dzieci się bawią i uczą. Zakres z matematyki w klasie I 
to liczenie do 10. Proszę się nie obawiać, że dzieci 6-letnie nie dadzą sobie rady. Nikt 
nie będzie ich trzymał w ławkach przez 45 minut. Sale zabaw są przygotowane, żeby 
dzieci mogły się pobawić”.  
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- zaprosiła wszystkich obecnych na sesji do obejrzenia szkoły przy ul.Kożuchowskiej  
w pełni gotowej do przyjęcia dzieci 6-letnich do klas I. 
 
Następnie kolejna z mam – Pani Anna Skwierczyńska  zaproponowała, aby  gmina 
złożyła wniosek o utworzenie „przedszkola unijnego”. 
 
W odpowiedzi, głos zabrała Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Renata Lenart, 
która poinformowała, że wielokrotnie podejmowano już próby zmierzające do 
zwiększenia liczby miejsc i godzin pracy w przedszkolu: 

- pracownicy przedszkola brali udział w szkoleniu dotyczącym „pisania wniosków 
unijnych” jednakże w trakcie tego szkolenia poinformowano jego uczestników o braku 
funduszy unijnych na ten cel.  

- już w 2009 roku wnioskowano o utworzenie grupy popołudniowej - niestety wniosek 
został odrzucony. 
 
Dodatkowo Dyrektorki Przedszkola i Zespołu Szkół poinformowały 
o zorganizowanym w przedszkolu w dniu 7 lutego br. spotkaniu promującym podjęcie 
nauki przez dzieci 6- i 7-letnie od dnia 1 września 2012 roku. 
 
W nawiązaniu do pytania zadanego przez jedną z mam biorących udział w sesji, 
Burmistrz poinformował, że dzieci z miejscowości Kromolin i sąsiednich (15 osób) 
zostały przyjęte do grupy „0” utworzonej w szkole, nie do przedszkola. 
 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 30 minutową przerwę w obradach.  
 

Wszyscy obecni na sesji udali się na wycieczkę do budynku szkoły przy 
ul.Kożuchowskiej w pełni przygotowanego do przyjęcia dzieci 6-letnich od 1 września 
2012 roku. 

 
Po przerwie (16.55-17.25) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 
 
 
Ad.2. Podjęcie uchwał: 
 
Ad.2.1.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 
2012 rok odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 
rok. 

UCHWAŁA  Nr XII/99/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.2.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2012-2020 odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2012-2020. 

UCHWAŁA  Nr XII/100/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa    
Lubuskiego odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 
w wysokości 1.000 zł. (ze środków GKRPA) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa    
Lubuskiego. 

UCHWAŁA  Nr XII/101/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.4. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu 
na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora 
Zabytków odczytała Pani  Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na 
zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora 
Zabytków. 

UCHWAŁA  Nr XII/102/2012 
                                                                                                         /w załączeniu/ 
 
Ad.2.5. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu 
na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych 
Drużyn OSP odczytała Pani  Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
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Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu 
w wysokości 800 zł. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowej Soli na dofinansowanie organizacji („wpisowe”) Powiatowych 
Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na 
dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych 
Drużyn OSP.  

UCHWAŁA  Nr XII/103/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
Ad.2.6. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Bytom Odrzański dotacji odczytała 
Pani  Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia przez gminę dotacji ze środków finansowych 
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 67.035,00 zł. na realizacje 
przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap II 
2012 rok”. 
  
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Bytom Odrzański dotacji.         

                                               UCHWAŁA  Nr XII/104/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
Ad.2.7. 
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały jest następstwem ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 
roku, która mówi m.in., iż rada gminy podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę, bądź nie 
do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków na fundusz sołecki.  
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

UCHWAŁA  Nr XII/105/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.2.8.  
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na wyprzedzające  finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Podjęcie uchwały pozwoli Gminie zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.427.103 zł.  
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 
1) „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice” – 

437.389 zł., 
2) „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice” – 

489.714 zł., 
3) „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów” – 

500.000 zł. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej. 

UCHWAŁA  Nr XII/106/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.9.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej 
z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z autopoprawką polegającą na dopisaniu 
w §11 po słowach „w Dzienniku Urzędowym Województwa” słowa „Lubuskiego”, 
odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Poprzednia uchwała w tej sprawie nr XI/97/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku została 
uznana przez Kolegium RIO w Zielonej Górze za nieważną (uchwała Kolegium  
w załączeniu). 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu 
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

UCHWAŁA  Nr XII/107/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
Ad.2.10.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym odczytała  Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
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Na mocy tej uchwały ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej 
za udział w działaniu ratowniczym wzrośnie z 14 zł. na 15 zł. za każdą godzinę 
udziału. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym. 

UCHWAŁA  Nr XII/108/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.11  
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odczytała  Pani Wiesława 
Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania  wieczystego w prawo własności. 

UCHWAŁA  Nr XII/109/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.12.  
Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne 
prowadzone przez gminę Bytom Odrzański odczytała  Pani Wiesława Skrobacz – 
Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne 
prowadzone przez gminę Bytom Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr XII/110/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.13.  
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzańskim odczytała  Pani 
Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
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Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany 
granic  administracyjnych w gminie Bytom Odrzańskim. 

UCHWAŁA  Nr XII/111/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.14.  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 
w 2012 roku, z autopoprawką zasugerowaną przez Wydział Nadzoru dotyczącą  
zmiany terminu wejścia w życie z: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego” na: „z dniem podjęcia”, 
odczytała  Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański 
 w 2012  roku. 

UCHWAŁA  Nr XII/112/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.15.  
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2012, z autopoprawką dotyczącą zmiany kwoty 
dochodów ujętej w załączniku nr 1 uchwały z: 58.000 zł. na 75.500,- zł., odczytała  
Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 20 marca 2012 roku. 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2012. 

UCHWAŁA  Nr XII/113/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 
Po przerwie (17.50-18.00) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 
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Ad.3. Sprawozdanie z działalności przedstawicieli Rady Miejskiej w Spółce 
Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim: 
 
Sprawozdanie z działalności Spółki Wodno-Ściekowej w Bytomiu Odrzańskim 
od 26 czerwca 2010 roku (w załączeniu) odczytał przedstawiciel Rady Miejskiej 
w tej instytucji – Pan Andrzej Chmielewski. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli (14 głosów za) przedstawione sprawozdanie. 
 
 
Ad.4. Informacja delegata do Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy  
w Nowej Soli: 
 
Informację z działalności Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej 
Soli (w załączeniu) przedstawiła radna Pani Czesława Kowalska – przedstawiciel 
Rady Miejskiej w tej instytucji. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli (14 głosów za) przedstawioną informację. 
 
Następnie Pani Czesława Kowalska poinformowała o chęci rezygnacji, z uwagi na 
sytuację rodzinną, z dniem 31 marca 2012 roku z członkowstwa w Powiatowej Radzie 
Zatrudnienia w Nowej Soli. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli (14 głosów za) rezygnację Pani Czesławy Kowalskiej. 
 
 
Ad.5. Sprawy różne: 
 
Ad. 5.1.Sprawozdania z działalności w 2011 roku i przyjęcie planów pracy  
na 2012 rok komisji stałych Rady Miejskiej: 
 
1) Komisja Budżetu i Gospodarki 
Sprawozdanie z działalności w 2011 roku oraz plan pracy na 2012 rok Komisji 
Budżetu i Gospodarki (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Komisji Pan 
Ryszard Szczygieł. 
Radni jednogłośnie przyjęli (14 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy 
Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 
2) Komisja Społeczna, 
Sprawozdanie z działalności w 2011 roku oraz plan pracy na 2012 rok Komisji 
Społecznej (w załączeniu) przedstawiła  Przewodnicząca Komisji Pani Lilla Tkaczyk. 
Radni jednogłośnie przyjęli (14 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy 
Komisji Społecznej. 
 
3) Komisja Rewizyjna. 
Sprawozdanie z działalności w 2011 roku oraz plan pracy na 2012 rok Komisji 
Rewizyjnej (w załączeniu) przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Czesława 
Kowalska. 
Radni jednogłośnie przyjęli (14 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy 
Komisji Rewizyjnej. 
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Ad.5.2.Sprawozdanie z działalności w 2011 roku Rady Miejskiej: 
 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski zapoznał zebranych z „Informacją 
z działalności Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w 2011 roku” (w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie przyjęli (14 głosów za) przedstawione sprawozdanie z działalności 
Rady Miejskiej w 2011 roku. 

 
 

Ad.6. Wnioski i interpelacje: 
 
Pan Jan Gryziec, nawiązując do wcześniej przyjętej przez Radnych uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące 
związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków, zapytał: 
„czy utworzenie tego stanowiska uwolni nas od kurateli Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków?”. 
 
Odpowiedź Burmistrza Pan Jacka Sautera brzmiała: „nie do końca – niektóre tematy 
są wyłączone z kompetencji  Powiatowego Konserwatora Zabytków np. nasz Rynek”, 
ale utworzenie tego stanowiska spowoduje, że większość spraw będzie załatwianych 
znacznie szybciej niż do tej pory, właściwie „od reki”. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski złożył wszystkim obecnym 
życzenia świąteczne, i dziękując za udział w obradach, zamknął XII sesję Rady 
Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 18.25. 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 

                                                                                           Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                   Andrzej Chmielewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


