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

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku 
 
 
 

Na ustawową liczbę 15 radnych, na sesji 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. 
 

Otwarcia sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 
16.05 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 protokołów z ostatnich sesji. 
2.  Podjęcie uchwał w/s: 

2.1.  utworzenia Związku Międzygminnego, 
2.2.  przyjęcia statutu Związku Międzygminnego, 
2.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży  
        pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 
2.4. przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego”. 

3. Sprawy różne. 
4. Wnioski i interpelacje.             
 

Rada Miejska nie wniosła żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu  
23 marca  2012 roku. 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, 
odbytej w dniu 27 marca  2012 roku. 

 
Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Pan Jacek Sauter wyjaśnił, iż sesja 
została zwołana w trybie nadzwyczajnym z uwagi na konieczność ponownego 
podjęcia  uchwał dotyczących Związku „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z uwagi na to, że: 

- organ rejestrujący związki stwierdził nieprawidłowości w złożonej dokumentacji 
rejestracyjnej,  

- do Związku przystąpiły nowe gminy. 
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Ad.2. – Podjęcie uchwał: 
 
Ad.2.1. 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego przedstawił Pan 
Jacek Sauter - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego. 

UCHWAŁA  Nr XIV/115/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.2. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego przedstawił 
Pan Jacek Sauter - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.  
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego. 

UCHWAŁA  Nr XIV/116/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.3. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym odczytała Pani Wiesława Skrobacz sekretarz Gminy. 
 
Poprzednia uchwała w tej sprawie z dnia 23 marca 2012 roku została uznana przez 
Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego za nieważną z uwagi na brak 
zapisu o konieczności publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej 
straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

UCHWAŁA  Nr XIV/117/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.4. 
Na wstępie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski przypomniał, iż w dniu 
5 września 2003 roku radni podjęli uchwałę dającą Radzie możliwość nadania, 
większością 2/3 głosów ustawowego składu, tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego” osobom fizycznym (spoza terenu gminy Bytom Odrzański), które 
w sposób szczególny wyróżniły się swoją pracą, działalnością społeczną lub 
popularyzacją dorobku lub wiedzy o Bytomiu Odrzańskim. 

Tytuł ten może być nadany na wniosek: 
-  Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
-  Komisji Rady, 
-  Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, 
-  zakładu pracy, 
- statutowego organu partii, stowarzyszenia lub organizacji społecznej działającej 
    na podstawie wpisu do ewidencji lub rejestru właściwych sadów, 
-  osoby fizycznej poparty przez co najmniej 15 mieszkańców gminy. 
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Oceny wniosków o nadanie tytułu dokonuje Kapituła w składzie: 
- Przewodniczący Rady, będący jednocześnie Przewodniczącym Kapituły, 
- Przewodniczący Komisji Stałych Rady, 
- Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
- Sekretarz Gminy, 
- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 16 kwietnia br. wpłynął do 
Niego wniosek Burmistrza Pana Jacka Sautera  (kserokopia wniosku w załączeniu) 
o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego” Panu Wadimowi 
Tyszkiewiczowi – Prezydentowi Nowej Soli. Burmistrz odczytał treść w/w wniosku.   
 
Na zwołanym w dniu 17 kwietnia br. posiedzeniu Kapituły jednogłośnie opowiedziano 
się za przyznaniem tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego” Panu 
Wadimowi Tyszkiewiczowi.  
Protokół z posiedzenia Kapituły (kserokopia w załączeniu) odczytała Pani Wiesława 
Skrobacz – Sekretarz Gminy. 

 
Projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego” odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada (przy 11 głosach za, 3-przeciw, 1-
wstrzymującym się) przyjęła projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu 
„Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego”. 

UCHWAŁA  Nr XIV/118/2012 
                                                                                                        /w załączeniu/ 

Ad.3. Sprawy różne: 
1. 
Radni powrócili do tematu, poruszonego na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 
kwietnia br. , utworzenia punktu opieki na dzieckiem przez osobę tym zainteresowaną  
(mieszkankę Bytomia Odrzańskiego) tzw. opiekuna dziennego. 
 
Po przedstawieniu przez Burmistrza ogólnych, ustawowych warunków i kalkulacji 
tego przedsięwzięcia (lokal własny opiekuna, 3-5 dzieci, koszty gminy ok.12.000 zł. 
rocznie przy opłacie dla rodziców 3 zł/h - 480 zł. za miesiąc; koszty gminy 28-30.000 
zł. rocznie przy opłacie dla rodziców 2 zł/h), Radni przy 13 głosach za, 1-przeciw i 1-
wstrzymującym się wyrazili poparcie dla tej inicjatywy i poprosili Burmistrza 
o przygotowanie niezbędnych projektów uchwał. 
 
2. 
Radny Pan Ryszard Szczygieł poruszył temat estetyki i bezpieczeństwa bramy i 
ogrodzenia szkoły przy wejściu do Biblioteki Publicznej. 
 
3. 
Radny Pan Arkadiusz Telega zwrócił uwagę na skandaliczne zachowanie młodzieży 
i innych na Rynku i jego okolicach. 
 
4. 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował, że przy szkole na ul.Kościelnej jedna z lamp 
jest rozbita. 
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Ad.4. 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 XIV - nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 17.10. 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
  Maria Maćkowiak 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


