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

z dnia 18 listopada 2011 roku 
 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecna na sesji Radna Pani Elżbieta Giemza wcześniej 
usprawiedliwiła swoją nieobecność. 

 

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, 
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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 

Odrzański na lata 2011-2015. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso. 

5. Podjęcie uchwały w/s zwolnień z podatku od nieruchomości. 
6. Podjęcie uchwały w/s podatku od środków transportowych. 
7. Podjęcie uchwały w/s wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
8. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie  

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 
9. Podjęcie uchwały w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 

trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 
rok. 

10.Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu. 
11.Podjęcie uchwały w/s ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  
     gminy na rok 2012. 
12.Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański 
      z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  
      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
      i o wolontariacie na rok 2012. 
13.Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
      i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
14.Podjęcie uchwały w/s utworzenia Związku Międzygminnego „EKO- 
     PRZYSZŁOŚĆ”. 
15.Podjęcie uchwały w/s przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „EKO- 
     PRZYSZŁOŚĆ”. 
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16.Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  
      lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz  
      dotychczasowego najemcy. 
17.Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od opłaty z tytułu 
     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
     nieruchomości. 
18.Sprawy różne: 

18.1.Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych  
        złożonych przez radnych. 

      18.2.Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez  
              zobowiązane osoby. 
      18.3.Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku  
              szkolnym 2010/2011. 
19.Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku sesji punktu: 
„Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu”  - 
uchwała dot. przeznaczenia 2.400 zł. na dofinansowanie utworzenia i obsługi 
stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim – projekt 
w tej sprawie zostanie przedstawiony na pierwszej sesji w 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 (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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 

Odrzański na lata 2011-2015. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso. 

5. Podjęcie uchwały w/s zwolnień z podatku od nieruchomości. 
6. Podjęcie uchwały w/s podatku od środków transportowych. 
7. Podjęcie uchwały w/s wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
8. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie  

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 
9. Podjęcie uchwały w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 

trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 
rok. 

10. Podjęcie uchwały w/s ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  
 gminy na rok 2012. 

11. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański 
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie na rok 2012. 
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12. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

  i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
13. Podjęcie uchwały w/s utworzenia Związku Międzygminnego „EKO- 

  PRZYSZŁOŚĆ”. 
14.Podjęcie uchwały w/s przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „EKO- 
     PRZYSZŁOŚĆ”. 
15.Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  
      lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz  
      dotychczasowego najemcy. 
16.Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
     nieruchomości. 
17.Sprawy różne: 

17.1.Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych  
        złożonych przez radnych. 

      17.2.Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez  
              zobowiązane osoby. 
      17.3.Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku  
              szkolnym 2010/2011. 
18.Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu 
28 września 2011 roku. 

 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Wypowiedź Burmistrza uzupełniła Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy, 
która przedstawiła przebieg i wyniki wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP 
w naszej gminie (w załączeniu), odbytych w dniu 9 października 2011 roku. 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

UCHWAŁA  Nr IX/72/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015 odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik 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 16 listopada 2011 roku. 
 
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 IX/73/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.4 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Stawki podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2012 roku wzrosną w stosunku 
do obowiązujących w 2011 roku o ok.3%. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso. 

UCHWAŁA  Nr IX/74/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

UCHWAŁA  Nr IX/75/2011 
                                                                                                         /w załączeniu/ 

Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych odczytała Pani Arleta 
Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od dnia 1 stycznia 2012 roku wzrosną 
w stosunku do obowiązujących w 2011 roku o ok.3%. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 16 listopada 2011 roku. 
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.  

UCHWAŁA  Nr IX/76/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej  odczytała  
Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Stawki opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2012 roku wzrosną w stosunku do 
obowiązujących w 2011 roku o ok.3%. 
 
Radny Pan  Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (przy 11 głosach za i 2-
wstrzymujących się) zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu 
przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 16 listopada 2011 
roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada (przy 12 głosach za i 2-wstrzymujących się) 
przyjęła projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.                               
UCHWAŁA  Nr IX/77/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 

Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie  
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie  
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

UCHWAŁA  Nr IX/78/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.9.  
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 
oraz opinię Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze w tej sprawie (w załączeniu) 
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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 

UCHWAŁA  Nr IX/79/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.10. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  
gminy na rok 2012 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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  
gminy na rok 2012. 

UCHWAŁA  Nr IX/80/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.11. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2012 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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2012. 

UCHWAŁA  Nr IX/81/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.12. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz 
Gminy. 
 
Pan Antoni Bernat – Dyrektor ZGK przedstawił kalkulację cen za wodę 
i odprowadzanie ścieków oraz w skrócie przedstawił inwestycje wykonane przez ZGK 
w 2011 roku i plany inwestycyjne na 2012 rok. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

UCHWAŁA  Nr IX/82/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

 

Po przerwie (16.55-17.10) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 
Ad.13. 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „EKO- 
PRZYSZŁOŚĆ”  odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter poinformował, iż utworzenie Związku Międzygminnego 
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” wraz z innymi gminami położonymi na terenie powiatów: 
nowosolskiego, wschowskiego i żagańskiego, jest odpowiedzią na zmiany dokonane 
przez Parlament RP w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami stałymi – 
celem Związku będzie prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na 
obszarze gmin członków Związku. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. 

UCHWAŁA  Nr IX/83/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.14. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „EKO- 
PRZYSZŁOŚĆ”  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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „EKO-
PRZYSZŁOŚĆ”.                                                                 UCHWAŁA  Nr IX/84/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.15. 
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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego 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 IX/85/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.16. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
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 16 listopada 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

UCHWAŁA  Nr IX/86/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.17. Sprawy różne: 
17.1. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych  
złożonych przez radnych: 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski odczytał: 

- „Informację Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych 
przez radnych z dnia 31 października 2011 roku” (w załączeniu), 

- pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli (w załączeniu) i Wojewody 
Lubuskiego (w załączeniu) dotyczące wyników analizy złożonych oświadczeń 
majątkowych. 
 
 
17.2. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
zobowiązane osoby: 
 
„Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez zobowiązane osoby”  
(w załączeniu) odczytał Burmistrz Pan Jacek Sauter. 
 
 
17.3. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku  
szkolnym 2010/2011: 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter na wstępie poinformował, iż obowiązek corocznego 
sporządzania i przedstawiania Radzie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Gminy w roku szkolnym wynika z ustawy o systemie oświaty (art.5a ust.4). 
 
Następnie Burmistrz przedstawił w skrócie „Informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy w roku szkolnym 2010/2011” (w załączeniu).  
 
Dodatkowo poinformował, iż pełna informacja jest do wglądu  w Biurze Rady lub na 
życzenie może być każdemu wydrukowana. 

 
Ad.18. Wnioski i interpelacje: 
1. 
Pani Marta Sowula – Wicedyrektor Zespołu Szkół poprosiła o udział w organizowanej 
przez uczniów w dniu 27 listopada 2011 roku o godz.16.00 w bytomskim M-GOK-u 
akcji charytatywnej na rzecz Filipka Twardowskiego – wnuka miejscowego 
nauczyciela.  
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2. 
Pan Jarosław Intek podziękował Radnym – szczególnie Pani Celinie Domagale – za 
pomoc finansową w zakupie aparatów tlenowych dla strażaków. 
 
3. 
Pani Janina Czechanowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej – zaprosiła na projekcję 
filmu TVP z 1994 roku o Bytomiu i mieszkańcach w reżyserii Joanny Wierzbickiej 
„Tu jest mi dobrze”, która odbędzie się w Bibliotece w dniu 21 listopada 2011 rpku 
o godz.17.00.   
 
4. 
Pan Jarosław Intek poinformował, iż na ostatniej sesji Rady Powiatu: 
- powołano Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim, 

- przeznaczono 30.000 zł. na remont Domu Samotnej Matki w Bytomiu Odrzańskim. 
 
5. 
Radny Pan Ryszard Szczygieł: 

- przedstawił wniosek pracowników firmy „Die Lichte” o zamontowanie chociaż  
   jednej lampy oświetleniowej przy ul.Fabrycznej – Burmistrz zadeklarował, że  
   sprawdzi czy jest zrobiona dokumentacja modernizacji oświetlenia tego terenu, 

- zaprosił na wspomnienia o wieloletnim proboszczu z Kurowa Wielkiego 
   Ks. Bernhardzie Breske (Ks. Bernard Brzeski) i spotkanie z autorem książki 
   pt. ”Z Hansem nie rozmawiam. Moje dzieciństwo na Śląsku przed i po 1945 roku”  
   Hansem-Joachimem Breske, które odbędzie się w Bibliotece w dniu  25 listopada  
   2011 roku  o godz. 17.00. 
 
6. 
Pani Władysława Guzik – sołtys wsi Bycz: 
-  poprosiła o zakup dla świetlic wiejskich godła polskiego – Burmistrz: godła zostaną  
    zakupione „wszystkim wsią, które wyrażą taka wolę”, 

-  przypomniała o obiecanym przez Burmistrza obsadzeniu iglakami terenu k/świetlicy  
   w Byczu - Burmistrz: nasadzenia zostaną dokonane w okresie wiosennym, 

-  poinformowała o ponownym uszkodzeniu skrzynki elektrycznej boiska w Byczu –  
   Burmistrz stwierdził, iż Gmina po raz kolejny nie będzie finansowała naprawy,    
   wymiany skrzynki – Rada Sołecka powinna znaleźć winnych szkody i obciążyć ich  
   kosztami albo pokryć straty z Funduszu Sołeckiego. 
- poinformowała o wzięciu udziału (i uzyskaniu dyplomu) miejscowości Bycz  
   w konkursie na najładniejszą wieś województwa lubuskiego – wyraziła swoją   
   nadzieję, że w przyszłym roku przy pomocy Gminy (np. przy koszeniu poboczy     
   drogi) Bycz zdobędzie główna nagrodę. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski dziękując za udział w obradach, 
zamknął IX sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 18.00. 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 

 


