
                           P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVI/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 5 listopada 2010 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecna na sesji Radna Pani Katarzyna Zielonka wcześniej 
usprawiedliwiła swoją nieobecność. 
 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter -   Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz -   Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol -   Skarbnik Gminy, 
Bożena Osińska - Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego  

     Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, 
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 16.07 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 2010 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s podatku od środków transportowych. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

5. Informacja delegata do Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowej Soli. 

6. Przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Bytom Odrzański”. 
7. Sprawy różne: 

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

     7.2.Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
           zobowiązane osoby. 
     7.3.Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku  
           szkolnym 2009/2010. 
8. Wnioski i interpelacje. 

 

Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako 
punkt 5 dodatkowego projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w drodze 
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 
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Radny Pan Krzysztof Kacprzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zgłosił 
wniosek o dopisanie w sprawach różnych dodatkowego punktu: „Informacja Komisji 
Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych kontroli”. 
 
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 zmianami. 
 

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 2010 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s podatku od środków transportowych. 
4. Podjęcie uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

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

6. Informacja delegata do Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowej Soli. 

7. Przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Bytom Odrzański”. 
8. Sprawy różne: 

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

     8.2.Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
           zobowiązane osoby. 
     8.3.Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku  
           szkolnym 2009/2010. 
     8.4.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych kontroli. 
9. Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 24 września 2010 roku. 
 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter rozpoczął swoje wystąpienie od złożenia gratulacji 
i wręczenia nagród Pani Adrianie Muszyńskiej i Pani Patrycji Kamińskiej – Mistrzyni 
i Wicemistrzyni Świata Juniorów K-1 w kick-boksingu (19-26 września 2010 roku 
Belgrad –Serbia). 
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Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Sprawozdanie Burmistrza uzupełniła Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy, 
która poinformowała o przebiegu prac związanych z wyborami do rady gminy, rady 
powiatu, sejmiku województwa oraz wyborami burmistrza wyznaczonymi na dzień 21 
listopada br. 
 
Następnie głos zabrała Bożena Osińska -  Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala 
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, która na wstępie 
przeprosiła za spóźnienie, a następnie bardzo szczegółowo omówiła: 
- zasady funkcjonowania jako ciała opiniotwórczego Rady Społecznej działającej przy  

Szpitalu, 
- mechanizm podejmowania decyzji inwestycyjnych w Szpitalu, 
- osiągnięcia Szpitala (29 miejsce w kraju), 
-  zakres prac inwestycyjnych już przeprowadzonych, prowadzonych oraz 

planowanych m.in.: zakończenie termomodernizacji Szpitala, remont oddziału 
ortopedycznego, dalsze pracy na oddziale intensywnej terapii, hybryda – 
wielostanowiskowa pracowania zabiegowa, remont oddziału mikrobiologii. 

 
Odpowiadając na pytanie Radnego Pana Ryszarda Szczygła, Pani Osińska 
poinformowała, że w Szpitalu pracuje 180 lekarzy, 56 rezydentów, 40-50 specjalistów 
(m.in. ambiolog) przyjeżdżających z innych ośrodków medycznych w kraju: 
2 profesorów z Warszawy, z Wrocławia, Gdańska, Poznania…  
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 
 

Po przerwie (17.30-17.45) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 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 27 października 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

UCHWAŁA  Nr XXXVI/253/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych przedstawił Burmistrz 
Pan Jacek Sauter. 

 

Stawki podatku od środków transportowych od dnia 1 stycznia 2011 roku wzrosną 
w stosunku do obowiązujących w 2010 roku o ok.4%. 
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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 27 października 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie podatku od środków transportowych.  

UCHWAŁA  Nr XXXVI/254/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
Ad.4. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji 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 27 października 2010 roku. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji .  

UCHWAŁA  Nr XXXVI/255/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
Ad.5. 
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 Jerzy Masztaler poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 27 października 2010 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 XXXVI/256/2010 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.6. 
Informację z działalności Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej 
Soli (w załączeniu) przedstawiła przedstawicielka Rady Miejskiej w tej instytucji – 
Radna Pani Czesława Kowalska. 
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Ad.7. 
„Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański” szczegółowo omówił Burmistrz Pan Jacek 
Sauter - podsumowując dokonania samorządu lokalnego mijającej kadencji stwierdził, 
iż Rada może być dumna z osiągniętych w ostatnich 4 latach wyników i wykonanych 
zadań. Podziękował także za dobrą i owocną współpracę w minionym okresie. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za ) przyjęła „Raport o stanie 
Gminy Bytom Odrzański” ( w załączeniu). 

 
Ad.8. - Sprawy różne: 
8.1. 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 5 listopada 2010 roku” (w załączeniu), 

- pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli (w załączeniu) i Wojewody 
Lubuskiego (w załączeniu) dotyczące wyników analizy złożonych oświadczeń 
majątkowych. 
 
 
8.2. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
zobowiązane osoby: 
 
„Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez zobowiązane osoby”  
(w załączeniu) odczytał Burmistrz Pan Jacek Sauter. 
 

 

8.3. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku  
szkolnym 2009/2010: 
 
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 2009/2010” (w załączeniu).  
 
Dodatkowo poinformował, iż pełna informacja jest do wglądu  w Biurze Rady lub na 
życzenie może być każdemu wydrukowana. 
 
 
8.4. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych kontroli: 

- protokół z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim 
(w załączeniu) odczytała Pani Czesława Kowalska, 

- protokół z kontroli Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim (w załączeniu) odczytał 
Pan Krzysztof Kacprzak. 
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8.5.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski odczytał podziękowania 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia (w załączeniu) za okazaną pomoc finansową 
(5.000 zł. - uchwała nr XXXV/243/2010 z 24 września 2010 roku). 
 

 

Ad.9. - Wnioski i interpelacje:  
1. 
Pan Daniel Drozdowski – mieszkaniec (od 12 lat) ulicy Majora Sucharskiego - 
poruszył temat budowy w/w drogi, biegnącej wzdłuż torów kolejowych, łączącej 
ul.Ogrodową z ul.Młyńską. Poinformował, iż od 5 lat On i inni mieszkańcy czynią 
starania zmierzające do poprawy nawierzchni drogi – wydali ponad 5.000 zł. na jej 
utwardzenie. Poinformował, iż wielokrotnie pisał wnioski w tej sprawie do Burmistrza 
i Rady (ostanie pisma w załączeniu). Droga z uwagi na dziury, koleiny, błoto 
i zarastające krzakami pobocze nie nadaje się do jazdy. Dodatkowo droga pozbawiona 
jest oświetlenia. 
 
Panowie Józef (mieszkający przy w/w drodze od 1963 roku) i Jarosław Pisarscy 
potwierdzili słowa Pana Drozdowskiego. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił, iż w 2006 roku przyprowadził, przy okazji 
innych prac drogowych, projektanta na ul.Sucharskiego, a ten oznajmił, że droga jest 
zbyt wąska (część gruntu należy do PKP, a część pozostaje w rękach prywatnych 
właścicieli), aby móc uzyskać pozwolenie na jej budowę.  
Droga liczy ok.600 m. długości więc szacunkowy koszt jej budowy wyniósłby 
ok.750.0000 zł. To ogromny  - zbyt duży jak na naszą biedną Gminę  - koszt, tym 
bardziej,  że zamieszkuje przy niej jedynie 14 mieszkańców. Samorząd planując 
kolejność i zakres  inwestycji bierze pod uwagę przede wszystkim ekonomię. 
Typowanie dróg do remontu, budowy to ogromny dylemat. Jednakże planowana jest 
sprzedaż 17 działek w sąsiednim terenie i być może w tym momencie będzie szansa  
na realizację rozważanego wariantu budowy krótkich odcinków ul.Sucharskiego od 
ul.Ogrodowej i od ul.Młyńskiej. 
 
Pan Daniel Drozdowski zapytał czy Burmistrz wystąpił do PKP o uzyskanie terenu na 
drogę i podkreślił, że mieszkańcy już dawno wyrazili zgodę na zrzeczenie się terenu 
niezbędnego do powstania drogi.  
 
Odpowiadając, Burmistrz Pan Jacek Sauter poinformował, że jeden z mieszkańców 
przyszedł do Urzędu i zastrzegł, że nie chce oddawać Gminie żadnego terenu  
 
 
2. 
Pani Grażyna Stępień – sołtys wsi Bodzów - podziękowała Burmistrzowi za 
spowodowanie wykoszenia trawy i krzaków k/przystanku w Bodzowie, jednakże 
zwróciła uwagę, że do dziś chwasty nie zostały wywiezione, a ludzie zaczęli dorzucać 
śmieci różnego rodzaju (tym bardziej, że pojemniki do segregacji odpadów już dawno 
są pełne) i zrobiło się wysypisko.  
 
 



- 7 - 

 
Burmistrz poinformował, że temat śmieci jest problemem, z którym Gmina nie może 
sobie poradzić. Zadeklarował, iż Strażnik Miejski ponownie skontroluje umowy na 
wywóz nieczystości. 
 
Dodatkowo Pan Antoni Bernat - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
poinformował, iż każda wioska dostała od ZGK pojemniki do segregacji odpadów. 
Niestety mieszkańcy nie przestrzegają zasad i  wrzucają do nich wszystko – firma 
wywożąca te pojemniki bardzo narzeka i nie nadąża z ich opróżnianiem. 
 
3. 
Pani Lidia Wronowska – sołtys wsi Drogomil – podziękowała Burmistrzowi i Radnym 
za współpracę. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XXXVI sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono toastem o godz. 19.45. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


