P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2008
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 29 lutego 2008 roku
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności
w załączeniu).
Ponadto w sesji udział wzięli:
Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski,
Jacek Sauter
- Burmistrz Bytomia Odrzańskiego,
Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy,
Arleta Korol
- Skarbnik Gminy,
Jan Murzyn
- Kierownik Referatu Obrotu Mieniem Komunalnym,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej,
Tadeusz Szewczyk - Ksiądz kanonik, Proboszcz Parafii,
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu).
Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dokonał o godz. 16.05
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski, stwierdzając, Ŝe przy obecnych
na sali 15 radnych na stan ustawowy 15, Rada władna jest do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad.1.
1.1. - Wręczenie odznaczeń „KrzyŜ Zesłańców Sybiru”:
Na początku sesji Starosta Nowosolski Pani Małgorzata Lachowicz-Murawska,
w towarzystwie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego Pana Jacka Sautera
i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Chmielewskiego, wręczyła
przyznane przez Prezydenta RP, „KrzyŜe Zesłańców Sybiru” dwóm braciom:
Klemensowi i Leonowi Junkiewiczom.
Gratulacje złoŜyli i refleksje związane z losem Polaków w latach 1939-1946 wygłosili
Pani Starosta i Burmistrz.
Po tym wszyscy obecni na sesji wznieśli toast za zdrowie Odznaczonych.
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne Rady:
1.1.Wręczenie odznaczeń „KrzyŜ Zesłańców Sybiru”.
1.2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
1.3.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
2. Podjęcie uchwały w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok.
3. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Bytom Odrzański.
5. Podjęcie uchwały w/s ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.

-2-

6. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy.
7. Podjęcie uchwały w/s ustalenia prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
8. Podjęcie uchwały w/s gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
9. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Miasta i Gminy Bytom Odrzański do
„Polskiego Projektu 400 Miast”.
10. Sprawozdania z działalności w 2007 roku i przyjęcie planów pracy na 2008 rok
komisji stałych Rady Miejskiej:
10.1.Komisja BudŜetu i Gospodarki,
10.2.Komisja Społeczna,
10.3.Komisja Rewizyjna.
11.Sprawozdanie z działalności w 2007 roku i przyjęcie ramowego planu pracy Rady
Miejskiej na 2008 rok.
12.Sprawy róŜne.
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako
pkt 10 dodatkowego projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Nowosolskiemu na modernizację-przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu
Odrzańskim.
Przewodniczący Rady poinformował, iŜ zgodnie z art.20 ust.1a ustawy o samorządzie
gminnym: „Rada gminy moŜe wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady.”.
Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła zaproponowaną przez Burmistrza
zmianę w porządku obrad.
Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła porządek obrad z w/w zmianą.
Ostateczny porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Sprawy organizacyjne Rady:
1.1.Wręczenie odznaczeń „KrzyŜ Zesłańców Sybiru”.
1.2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
1.3.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
2. Podjęcie uchwały w/s wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok.
3. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Bytom Odrzański.
5. Podjęcie uchwały w/s ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
6. Podjęcie uchwały w/s wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy.
7. Podjęcie uchwały w/s ustalenia prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
8. Podjęcie uchwały w/s gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
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9. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Miasta i Gminy Bytom Odrzański do
„Polskiego Projektu 400 Miast”.
10. Podjęcie uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu
na modernizację-przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu Odrzańskim.
11. Sprawozdania z działalności w 2007 roku i przyjęcie planów pracy na 2008 rok
komisji stałych Rady Miejskiej:
11.1.Komisja BudŜetu i Gospodarki,
11.2.Komisja Społeczna,
11.3.Komisja Rewizyjna.
12.Sprawozdanie z działalności w 2007 roku i przyjęcie ramowego planu pracy Rady
Miejskiej na 2008 rok.
13.Sprawy róŜne.
14.Wnioski i interpelacje.
cd.Ad.1.
1.2.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła
protokół nr XII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu
12 grudnia 2007 roku.
1.3.
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie
międzysesyjnym (w załączeniu).

Ad.2.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok odczytała
Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie na 2008 rok.
UCHWAŁA Nr XIII/91/2008
/w załączeniu/
Ad.3.
Projekt uchwały, w brzmieniu uzgodnionym ze związkami zawodowymi nauczycieli
i dyrekcją miejscowych placówek oświatowych (protokół uzgodnień z dnia 15 lutego
br. w załączeniu), w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański odczytała Pani Wiesława
Skrobacz - Sekretarz Gminy.
Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do dotychczas obowiązującej uchwały
rozdziału – „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych
zastępstw”.
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Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
UCHWAŁA Nr XIII/92/2008
/w załączeniu/
Ad. 4.
Projekt uchwały, w brzmieniu uzgodnionym ze związkami zawodowymi nauczycieli
i dyrekcją miejscowych placówek oświatowych w dniu 15 lutego br., w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański odczytała
Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom
Odrzański.
UCHWAŁA Nr XIII/93/2008
/w załączeniu/
Ad. 5.
Projekt uchwały, w brzmieniu uzgodnionym ze związkami zawodowymi nauczycieli
i dyrekcją miejscowych placówek oświatowych w dniu 15 lutego br., w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom
Odrzański odczytał Pan Jacek Sauter – Burmistrz.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Bytom Odrzański.
UCHWAŁA Nr XIII/94/2008
/w załączeniu/
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Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy odczytał Pan Jan Murzyn.
Projekt uchwały dotyczy m.in. wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie w drodze
przetargu na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej – basenu miejskiego.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości stanowiących
własność Gminy.
UCHWAŁA Nr XIII/95/2008
/w załączeniu/
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego odczytała Pani Wiesława Skrobacz Sekretarz Gminy.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie ustalenia prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
UCHWAŁA Nr XIII/96/2008
/w załączeniu/
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie (17.00-17.20) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku
obrad:
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
UCHWAŁA Nr XIII/97/2008
/w załączeniu/
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Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bytom Odrzański do
„Polskiego Projektu 400 Miast” odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz
Gminy.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Chmielewskieg, Burmistrz Pan
Jacek Sauter poinformował, iŜ nasz Gmina juŜ po raz drugi weźmie udział
w programie w całości finansowanym ze środków Ministerstwa Zdrowia – tym razem
badaniami zostaną objęte dzieci w wieku 11 lat oraz ich rodzice i dziadkowie.
Celem badań dzieci jest ocena stanu zdrowia pod kątem występowania czynników
ryzyka chorób układu krąŜenia, czyli nadciśnienia tętniczego, nadwagi, braku
aktywności fizycznej itp.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bytom Odrzański do „Polskiego Projektu
400 Miast”.
UCHWAŁA Nr XIII/98/2008
/w załączeniu/
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (w wysokości 400.000 zł.)
Powiatowi Nowosolskiemu na modernizację – przebudowę ulicy Dworcowej
w Bytomiu Odrzańskim odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy.
Radny Pan Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 25 lutego 2008 roku.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na
modernizację – przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu Odrzańskim
UCHWAŁA Nr XIII/99/2008
/w załączeniu/
Ad. 11.
11.1.
Komisja BudŜetu i Gospodarki:
Sprawozdanie z działalności w 2007 roku oraz plan pracy na 2008 rok Komisji
BudŜetu i Gospodarki (w załączeniu) przedstawił Radny Pan Jerzy Masztaler.
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy
Komisji BudŜetu i Gospodarki.
11.2.
Komisja Społeczna:
Sprawozdanie z działalności w 2007 roku oraz plan pracy na 2008 rok Komisji
Społecznej (w załączeniu) przedstawił Radny Pan Ryszard Rapke.
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy
Komisji Społecznej.
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11.3.
Komisja Rewizyjna:
Sprawozdanie z działalności w 2007 roku oraz plan pracy na 2008 rok Komisji
Rewizyjnej (w załączeniu) przedstawiła Radna Pani Czesława Kowalska.
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawione sprawozdanie i plan pracy
Komisji Rewizyjnej.
Ad.12.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka:
1) zapoznała zebranych z „Informacją z działalności Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim w 2007 roku” (w załączeniu),
2) odczytała treść „Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 2008 roku”
(w załączeniu).
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) przedstawioną informację i plan pracy
Rady Miejskiej.
Ad.13. – Sprawy róŜne:
1. Radna Pani Władysława Guzik:
- poinformowała, iŜ w Byczu jest juŜ internet – podłączyło się juŜ 10 osób,
- poprosiła o ujęcie w planach modernizacji dróg w Byczu dodatkowo drogi gruntowej
biegnącej do Królikowic.
W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Guzik, Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił, iŜ na
razie jeszcze nie ma pewności czy w ogóle Bycz będzie ujęty w planach
inwestycyjnych – Wojewoda poinformował, iŜ w tym roku Gmina moŜe złoŜyć
jedynie 3 wnioski na „odnowę wsi” – a nasza Gmina przygotowuje, aŜ 5 projektów.
2. Radny Pan Ryszard Dobrychłop poruszył temat nagminnego wydobywania się
z kominów domów usytuowanych przy ulicach: Ogrodowej i śeromskiego duszących,
toksycznych dymów. StraŜnik Miejski powinien sprawdzić co jest palone w piecach
tych domów.
Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił, iŜ w takiej sytuacji samorząd jest bezsilny –
StraŜnik nie ma prawa wejść do domu, aby sprawdzić czym palone jest w piecu. Być
moŜe problem ten wyeliminuje zmiana prawa polskiego i wprowadzenie opłat za
emisje spalin.
Ad.14. - Wnioski i interpelacje:
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli starszy
aspirant Pan Leszek Izydorczyk:
- przedstawił nowego dzielnicowego Pana Tadeusza Krupkę, który dokonał krótkiej
autoprezentacji: stanowisko w Bytomiu Odrzańskim objął 1 lutego br., ma
wykształcenie socjologiczne, pochodzi z Nowej Soli,
- w przeddzień zmiany stanowiska (awans na stanowisko zastępcy komendanta
Komisariatu Policji w KoŜuchowie) podziękował władzom Bytomia Odrzańskiego
za współpracę,
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- zapewnił, iŜ nadal będzie słuŜył, w miarę swoich moŜliwości, pomocą i radą naszym
mieszkańcom i władzom.
Burmistrz Pan Jacek Sauter złoŜył Panu Izydorczykowi serdeczne gratulacje awansu
i podziękował za dotychczasową współpracę.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach,
zamknął XIII sesję Rady Miejskiej.
Sesję zakończono o godz. 18.05.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Aneta Biajgo
Andrzej Chmielewski

