
                         P R O T O K Ó Ł   Nr XXV/2009 
z nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 14 lipca 2009 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu) - nieobecny na sesji Radny Pan Jerzy Masztaler wcześniej 
usprawiedliwił swoją nieobecność. 
 
Ponadto w sesji udział wziął  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Pan Jacek Sauter. 
  

Otwarcia nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dokonał 
o godz. 17.00 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski, stwierdzając, Ŝe przy 
obecnych na sali 14 radnych na stan ustawowy 15, Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
 
1. Podjęcie uchwały w/s uchylenia zaktualizowanego programu gospodarczego 

pn. ”Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009– 
2013”.  

2. Sprawy róŜne.  
3. Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (jako 
pkt: 2 i 3 porządku) dwóch dodatkowych projektów uchwał w/s przyznania tytułu 
„Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego”. 

 
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 (14 głosów za) przyjęła zaproponowane przez Burmistrza 
zmiany w porządku obrad. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła porządek obrad z w/w zmianami. 
 
Ostateczny porządek sesji przedstawiał się następująco: 

1. Podjęcie uchwały w/s uchylenia zaktualizowanego programu gospodarczego 
pn. ”Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009– 
2013”.  

2. Podjęcie uchwały w/s przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego” (Ksiądz Kanonik Tadeusz Szewczyk). 

3. Podjęcie uchwały w/s przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego” (Christel Hoffmann). 

4. Sprawy róŜne.  
5. Wnioski i interpelacje. 
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Ad.1. 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia zaktualizowanego programu gospodarczego 
pn. ”Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009– 
2013” odczytał Burmistrz Pan Jacek Sauter, który dodatkowo poinformował, iŜ 
podjęcie przedmiotowej uchwały wynikło ze zmiany interpretacji zapisu dotyczącego 
sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko: w marcu br. Urząd Marszałkowski 
napisał „takiej oceny raczej nie wymaga”, natomiast w piśmie z 6 lipca br. 
(w załączeniu) zaznaczył: „organ opracowujący Lokalny Program Rewitalizacji 
zobowiązany jest do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko”. Obecnie trwają prace nad wykonaniem 
w/w dokumentu. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie uchylenia zaktualizowanego programu gospodarczego pn.”Lokalny 
Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański na lata 2009– 2013”.  

UCHWAŁA  Nr XXV/184/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego” (Ksiądz Kanonik Tadeusz Szewczyk) odczytał Burmistrz Pan Jacek 
Sauter. 
 
Dodatkowo Burmistrz poinformował, Ŝe w dniu 13 lipca br. Kapituła rozpatrzyła dwa 
Jego wnioski w sprawie przyznania dwóch tytułów „Honorowych Obywateli Bytomia 
Odrzańskiego” (kserokopia protokołu Kapituły w załączeniu) – pierwszy z nich 
(kserokopia wniosku w załączeniu) dotyczył odchodzącego na emeryturę i 
opuszczającego naszą gminę Księdza Kanonika Tadeusza Szewczyka. 
 
Przyznanie tytułu Księdzu Tadeuszowi będzie podziękowaniem za 33 lata pracy (nie 
tylko duszpasterskiej, ale przede wszystkim fantastycznej współpracy Proboszcza 
z samorządem) w naszej parafii. 
 
Wejście w Ŝycie uchwały nastąpi w dniu 20 sierpnia br. kiedy Ksiądz Tadeusz nie 
będzie juŜ mieszkańcem naszej gminy (warunek regulaminowy przyznania tytułu).  
Dzień 26 lipca br. będzie „ostatnią roboczą niedzielą” Księdza Tadeusza, a w dniu 2 
sierpnia br. nastąpi Jego uroczyste poŜegnanie i przywitanie nowego Proboszcza. 
 
Uroczyste wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego”  
Księdzu Tadeuszowi nastąpi w dniu 29 sierpnia br. podczas obchodów Dni Bytomia. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego” 
(Ksiądz Kanonik Tadeusz Szewczyk). 

UCHWAŁA  Nr XXV/185/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia 
Odrzańskiego” (Christel Hoffmann) odczytał Burmistrz Pan Jacek Sauter.  
 
Dodatkowo Burmistrz poinformował, iŜ drugi Jego wniosek (kserokopia 
w załączeniu) rozpatrzony przez Kapitułę w dniu 13 lipca br. dotyczył przyznania 
tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego” odchodzącej na emeryturę. 
Sekretarz (asystent Burmistrza) naszego miasta partnerskiego Pö§neck Pani Christel 
Hoffmann. 
 
Przyznanie tytułu Pani Christel Hoffmann będzie formą podziękowania „naszemu 
najlepszemu zagranicznemu przyjacielowi, osobie bez której współpraca partnerska 
między naszymi miastami nie układała by się tak fantastycznie ”. 
Uroczyste wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego”  Pani 
Christel Hoffmann nastąpi dwukrotnie: na początku sierpnia w Pö§neck i w dniu 29 
sierpnia br. na bytomskim Rynku podczas obchodów Dni Bytomia. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego” 
(Christel Hoffmann). 

UCHWAŁA  Nr XXV/186/2009 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.5. – Sprawy róŜne: 
1.  
Radny Pan Ryszard Rapke: 

- zapytał czy przewidziane jest zamontowanie monitoringu na nowym boisku przy 
szkole przy ul.KoŜuchowskiej? - Burmistrz Pan Jacek Sauter poinformował, iŜ juŜ 
niedługo zostanie on zamontowany. 

- poruszył temat słabej droŜności studzienki przy ul.KoŜuchowskiej na wysokości 
ul.Rataja. 
 
2. 
Radny Pan Ryszard Szczygieł zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia drzewek 
wzdłuŜ ul.Dworcowej. 
 
Ad.6. - Wnioski i interpelacje – nie zgłoszono. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XXV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz.18.30. 
 

    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 


