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

z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 14 września 2012 roku 
  

 
 
 

Na ustawową liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 13 radnych (lista 
obecności w załączeniu). Nieobecne na sesji Radne: Pani Celina Domagała (zmarła  
w dniu 8 lipca 2012 roku) i Pani Elżbieta Giemza.  

Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                   -  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz        -  Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol                    -  Skarbnik Gminy. 
Jarosław Intek                 - Radny Powiatowy, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej  
                                           w Bytomiu Odrzańskim, 
Przemysław Maksymów-Wiceprezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz  
                                            Dalkowskich”. 
 

Zanim Przewodniczący dokonał otwarcia XVI sesji Rady Miejskiej w Bytomiu 
Odrzańskim, Pani Barbara Kruszewska i Pan Jan Gryziec, w imieniu „Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego” wręczyli medal i pogratulowali Panu Jackowi 
Sauterowi 20-lecia pełnienia funkcji Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 

 
Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 16.05 dokonał 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski. Stwierdził, że przy obecnych na sali 
13 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.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  
      mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz  
      dotychczasowego najemcy, 
2.4.wygaśnięcia mandatu radnego, 
2.5.zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
2.6.wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego  
      programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry, 
2.7.przystąpienia do Stowarzyszenia „Odra dla turystów”. 

3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I  półrocze 2012 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności przedstawiciela w Radzie Społecznej 

Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. 
5. Informacja z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze. 
6. Sprawy różne. 
7. Wnioski i interpelacje. 
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Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako 
punkt 2.3. dodatkowej uchwały w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która 
była już przedstawiona Radnym na posiedzeniu przedsesyjnym komisji w dniu 11 
września 2012 roku. 

 

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 (13 głosów za) przyjęła porządek obrad z w/w zmianą. 
 
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 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.zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

2.4.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  
      mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz  
      dotychczasowego najemcy, 
2.5.wygaśnięcia mandatu radnego, 
2.6.zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
2.7.wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego  
      programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry, 
2.8.przystąpienia do Stowarzyszenia „Odra dla turystów”, 

3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I  półrocze 2012 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności przedstawiciela w Radzie Społecznej 

Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. 
5. Informacja z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze. 
6. Sprawy różne. 
7. Wnioski i interpelacje. 

 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (13 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu 
22 czerwca  2012 roku. 

 
1.2. 
Zanim Burmistrz Pan Jacek Sauter przystąpił do złożenia sprawozdania ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym, oddał głos Panu Przemysławowi Maksymów-
Wiceprezesowi Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. 
 
Pan Maksymów przedstawił założenia i wyniki Programu Stypendialnego 
„AGRAFKA” ( w załączeniu): w gronie osób, które uzyskały stypendium na rok 
szkolny 2012/2013 wypłacane przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” 
 (po 300 zł. miesięcznie), znalazła się Paula Bigos z Gimnazjum Publicznego 
w Bytomiu Odrzańskim. 
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Następnie  dokonano uroczystego wręczenia Pauli Bigos i Jej mamie Ilonie 
dokumentów potwierdzających uzyskanie w/w stypendium. 
 
Po złożeniu gratulacji bytomskiej stypendystce i Jej mamie, Burmistrz przedstawił 
sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – od dnia 22 czerwca 
2012 roku (w załączeniu). 

 
 

Ad.2. Podjęcie uchwał: 
 
Ad.2.1.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 
2012 rok, z autopoprawką dotyczącą kwot wydatków w §1,  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 11 września 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 
rok. 

UCHWAŁA  Nr XVI/129/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
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 11 września 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2012-2020. 

UCHWAŁA  Nr XVI/130/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.3. 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego odczytała Pani 
Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia przez Gminę kredytu w wysokości 1.600.000 zł. 
z przeznaczeniem na: 
- 1.270.000 zł. – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, 
-  330.000 zł.– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów). 
Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Gminy w latach 2013-2020. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 11 września 2012 roku. 
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W wyniku głosowania jawnego Rada bezwzględną większością głosów (przy 12 
głosach za i 1-wstrzymujacym się) przyjęła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. 

UCHWAŁA  Nr XVI/131/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
 
 

 

Ad.2.4. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dotychczasowego najemcy 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 11 września 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz  
dotychczasowego najemcy. 

UCHWAŁA  Nr XVI/132/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.2.5. 
Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Pani Celiny Domagały 
zmarłej 8 lipca br.) odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Zanim przystąpiono do głosowania minutą ciszy uczczono pamięć Pani Celiny.  
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

UCHWAŁA  Nr XVI/133/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.  
 

Po przerwie (16.55-17.10) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 
 
Ad.2.6. 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (położonych 
w obrębie wsi Bodzów) 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 11 września 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

UCHWAŁA  Nr XVI/134/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.2.7. 
Projekt uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP  
o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry 
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 11 września 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP 
 o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki 
Odry.  

UCHWAŁA  Nr XVI/135/2012 
                                                                                                        /w załączeniu/ 
 

Ad.2.8. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Odra dla turystów”, 
z autopoprawką polegającą na  zmianie własnej gminy i dopisaniu w §1 przed nazwą 
„Głogów” słów: „Gminą Miejską”, odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz 
Gminy. 
 
Zadaniem Stowarzyszenia „Odra dla turystów”, utworzonego przez gminy: Bytom 
Odrzański, Gminę Miejską Głogów, Nowa Sól, Sulechów, Krosno Odrzańskie, 
Słubice, Górzyca i Kostrzyna nad Odrą, będzie administrowanie i zarządzanie dwoma 
statkami pływającymi po Odrze. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 11 września 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Odra dla turystów”. 

UCHWAŁA  Nr XVI/136/2012 
                                                                                                        /w załączeniu/ 

 
Ad.3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I  półrocze 2012 roku: 

Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił krótką informację z wykonania budżetu 
Gminy za I półrocze 2012 roku (w załączeniu). 
 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka odczytała uchwałę  
nr 452/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 
z dnia 31 sierpnia 2012r. (w załączeniu) w sprawie wydania opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze 2012 roku. 
 
 
Ad.4. Sprawozdanie z działalności przedstawiciela w Radzie Społecznej 
Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli: 

Sprawozdanie z działalności w Radzie Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala 
SPZOZ w Nowej Soli złożył jej przedstawiciel Burmistrz Pan Jacek Sauter 
(sprawozdanie w załączeniu). 
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Ad.5. Informacja z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze: 
 

Informację z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze w 2012 roku 
przedstawiła Pani Władysława Guzik – przedstawiciel gminy Bytom Odrzański  
w LIR. 
 
 
Ad.6. Sprawy różne: 
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka: 

1) podziękowała Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Tarnów Bycki za pomoc 
w zorganizowaniu wycieczki dzieci z półkolonii i gościnę, 

2) zaprosiła wszystkich obecnych do udziału w Festynie Sportowym (15 września br.). 
 
 
Ad.7. Wnioski i interpelacje: 
1. 
Pani Władysława Guzik – Sołtys wsi Bycz - zapytała czy będą tworzone Spółki 
Melioracyjne na terenie naszej gminy? Burmistrz  wyjaśnił, że wśród rolników 
i właścicieli gruntów nie ma zainteresowania tworzeniem takich spółek. 
 
2. 
Pan Ryszard Ryczkowski – Dyrektor M-GOK-u – zaprosił wszystkich obecnych na 
XIII Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych (28-29 września br.). 
 
3. 
Pan Antoni Bernat – Dyrektor ZGK – poinformował o problemach występujących na 
Oczyszczalni Ścieków spowodowanych przez bobry. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XVI sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 18.05. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 
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1. Lista obecności radnych. 
2. Lista obecności sołtysów. 
3. Lista obecności „mieszkańców/gości”. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 


