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

z dnia 11 sierpnia 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. 
 
 

Otwarcia sesji nadzwyczajnej 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. 
2. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 293 - w ciągu ulicy Ogrodowej w Bytomiu 
Odrzańskim. 

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

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

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

7. Sprawy różne. 
8. Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie w pkt 3 porządku  obrad 
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. 
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Ostateczny porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Sprawy organizacyjne Rady: 

1.1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 

Odrzański na lata 2011-2015. 
4. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 293 - w ciągu ulicy Ogrodowej w Bytomiu 
Odrzańskim. 

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

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

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

8. Sprawy różne. 
9. Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr VI2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu 17 
czerwca 2011 roku. 

 
Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił, iż powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest 
konieczność wprowadzenia w trybie pilnym zmian w „Planach odnowy miejscowości 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”: Bodzów, Królikowice i Małaszowice, 
składanych do Urzędu Marszałkowskiego przy wnioskach o środki unijne na budowę 
ośrodków sportowo-kulturalnych w w/w miejscowościach. 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok odczytała Pani 
Dorota Zielonka. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

UCHWAŁA  Nr VII/54/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015 odczytała Pani Dorota Zielonka. 
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015. 

UCHWAŁA  Nr VII/55/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 
na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 293 - w ciągu ulicy Ogrodowej w Bytomiu 
Odrzańskim odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 293 - w ciągu ulicy Ogrodowej w Bytomiu 
Odrzańskim. 

UCHWAŁA  Nr VII/56/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Bodzów Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” odczytała Pani Wiesława 
Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
  
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Bodzów 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

UCHWAŁA  Nr VII/57/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” odczytała Pani Wiesława 
Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

UCHWAŁA  Nr VII/58/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” odczytała Pani Wiesława 
Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

UCHWAŁA  Nr VII/59/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.8. - Sprawy różne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.9. Wnioski i interpelacje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął VII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 18.15. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 

 


