
                    P R O T O K Ó Ł  Nr V/2011 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 25 marca 2011 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 

w załączeniu). Nieobecny na sesji Radny Pan Piotr Woźniak wcześniej usprawiedliwił 
swoją nieobecność. 
 

Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter                  - Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz       - Sekretarz Gminy, 
Dorota Zielonka            - działająca z upoważnienia Skarbnika Gminy, 
Jarosław Intek               - Radny Powiatowy, 
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 uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 
4. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

i zasad poboru opłaty od posiadania psów. 
5. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji 

i deklaracji podatkowych. 
6. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg. 

7. Podjęcie uchwały w/s zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
zmiany granic w gminie Bytom Odrzański. 

8. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032”. 

9. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 

10. Podjęcie uchwały w/s gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
na lata 2011-2015. 

11. Podjęcie uchwały w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych 
warunków funkcjonowania. 
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12. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bodzów Gmina 

Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 
13. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Królikowice 

Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 
14. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Małaszowice 

Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 
15. Sprawy różne. 
16.Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały 
w/s zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic 
w gminie Bytom Odrzański i wprowadzenie w jej miejsce w pkt 7 porządku  uchwały 
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-
2015. 
 
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 (14 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 uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 
3.   Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 
4.   Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

i zasad poboru opłaty od posiadania psów. 
5. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji 

i deklaracji podatkowych. 
6. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg. 

7. Podjęcie uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015. 

8. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032”. 

9. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 

10. Podjęcie uchwały w/s gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
na lata 2011-2015. 
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11. Podjęcie uchwały w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych 
warunków funkcjonowania. 

12. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bodzów Gmina 
Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

13. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Królikowice 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

14. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Małaszowice 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

15. Sprawy różne. 
16. Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu 21 
stycznia 2011 roku. 

 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter swoje sprawozdanie rozpoczął od informacji dotyczącej 
wyboru sołtysów kadencji 2011-2014 (w załączeniu). 
 
Następnie Burmistrz Pan Jacek Sauter, Przewodniczący Rady Pan Andrzej 
Chmielewski i Zastępca Przewodniczącego Pani Katarzyna Zielonka uroczyście 
(wręczając dyplomy – kopie w załączeniu i upominki) podziękowali za wieloletnią 
pracę ustępującym sołtysom: 
- Pani Lidii Wronowskiej – po 12 latach piastowania stanowiska sołtysa wsi 
    Drogomil, 
- Panu Piotrowi Domagale – sprawującemu funkcję sołtysa wsi Królikowice przez  
    ostatnie 8 lat, 
-  Panu Janowi Najdkowi – sprawującemu funkcję sołtysowi wsi Bycz przez ostatnie 4  
    lata, 
- Panu Janowi Nogajczykowi - po 20 latach piastowania stanowiska sołtysa wsi  
    Bonów. 
 
Następnie Burmistrz powrócił do przedstawienia właściwego sprawozdania ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
W uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrza Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy 
przedstawiła przebieg prac związanych z zarządzonymi na dzień 3 kwietnia br. 
wyborami do Izb Rolniczych. 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok z autopoprawką  
odczytała Pani Dorota Zielonka. 
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Autopoprawka polegała na ujęciu w §6 uchwały dochodów uzyskanych 
z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za 
pomocą urządzeń rejestrujących (fotoradarów) i wydatków w kwocie 50.000 zł. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

UCHWAŁA  Nr V/26/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości z autopoprawką odczytała Pani Dorota Zielonka. 
 
Autopoprawka polegała na zmianie brzmienia §3 z: „Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 
ma zastosowanie począwszy od 01.01.2011 roku” na: „Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 
a określone w  §1 pkt 2 lit. d stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2011 roku”. 
 
Uchwała wprowadza m.in. zmiany dotyczące sołtysów wsi (w związku z upływem 
kadencji) dokonujących inkasa podatku od nieruchomości. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

UCHWAŁA  Nr V/27/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.4 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 
i zasad poboru opłaty od posiadania psów odczytała Pani Dorota Zielonka. 
 
Uchwała wprowadza zmiany dotyczące sołtysów wsi (w związku z upływem kadencji) 
dokonujących inkasa opłat za posiadanie psa. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
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Pani Bogumiła Romańczuk zapytała: czy są jakieś ulgi w opłacie za posiadanie psa – 
„może za liczbę, gabaryty”? 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Jacek Sauter i Inspektor Straży Miejskiej Pan Mariusz 
Sękalski:  
Ustawowo opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 
• członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, 
• osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności - z tytułu posiadania 
jednego psa, 
• osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - 
z tytułu posiadania jednego psa, 
• podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej 
niż dwóch psów. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru 
opłaty od posiadania psów. 

UCHWAŁA  Nr V/28/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji 
i deklaracji podatkowych odczytała Pani Dorota Zielonka. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji 
i deklaracji podatkowych.  

UCHWAŁA  Nr V/29/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
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W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg.  

UCHWAŁA  Nr V/30/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015 odczytała Pani Dorota Zielonka. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 
2011-2015. 

UCHWAŁA  Nr V/31/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032” odczytała 
Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032”.                                      

                                                                                      UCHWAŁA  Nr V/32/2011 
                                                                                                         /w załączeniu/ 

Ad.9. 
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. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 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 V/33/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie (17.00-17.20) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 
Ad.10. 
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na lata 2011-2015 odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-
2015.                                      

                                                                                      UCHWAŁA  Nr V/34/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.11. 
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków 
funkcjonowania odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków 
funkcjonowania.                                      

                                                                                      UCHWAŁA  Nr V/35/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.12. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bodzów 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” odczytała Pani Wiesława Skrobacz – 
Sekretarz Gminy. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 



W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Bodzów Gmina Bytom 
Odrzański na lata 2011-2017”.                                      

                                                                                      UCHWAŁA  Nr V/36/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.13. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Królikowice 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” odczytała Pani Wiesława Skrobacz – 
Sekretarz Gminy. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Królikowice Gmina Bytom 
Odrzański na lata 2011-2017”.                                      

                                                                                      UCHWAŁA  Nr V/37/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.14. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Małaszowice 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” odczytała Pani Wiesława Skrobacz – 
Sekretarz Gminy. 
 
Radna Pani Katarzyna Zielonka poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady 
Miejskiej odbytym w dniu 23 marca 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Małaszowice Gmina Bytom 
Odrzański na lata 2011-2017”.                                      

                                                                                      UCHWAŁA  Nr V/38/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.15. Sprawy różne – nie zgłoszono. 
 
Ad.16.Wnioski i interpelacje: 
1. 
Pan Antoni Bernat – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – szczegółowo 
przedstawił program segregacji odpadów komunalnych propagowany i realizowany 
w naszej gminie (stosowna ulotka w załączeniu). 
 
2. 
Pani Władysława Guzik – sołtys wsi Bycz – zapytał czy jest jeszcze możliwe ujęcie w 
planie inwestycyjnym (w miejsce kogoś kto zrezygnował) realizacji dodatkowej 
oczyszczalni przydomowej. 



 
Burmistrz Pan Jacek Sauter odpowiedział, że już niestety nie. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął V sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 18.05. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


