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

z dnia 16 grudnia 2011 roku 
 

 
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności 

w załączeniu).  
 

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. 16.00 dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski. Stwierdził, że przy obecnych 
na sali 15 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański 

na lata 2012-2020. 
5. Podjęcie uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok. 
6. Podjęcie uchwały w/s określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom 
podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także 
wskazania organów i osób do tego uprawnionych. 

7. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-
2012. 

8. Sprawy różne: 
     8.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych kontroli. 
     8.2.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
9.  Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie dwóch dodatkowych 
uchwał: 
1) jako pkt 8 porządku - uchwałę w/s zwolnień z podatku od nieruchomości, 
2)  jako pkt 9 porządku - uchwałę w/s wyrażenia woli realizacji zadania komplekso- 
      wego remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański –  
      etap II. 
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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 (15 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 2011 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 

Odrzański na lata 2011-2015. 
4. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański 

na lata 2012-2020. 
5. Podjęcie uchwały w/s uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok. 
6. Podjęcie uchwały w/s określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom 
podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także 
wskazania organów i osób do tego uprawnionych. 

7. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-
2012. 

8. Podjęcie uchwały w/s zwolnień z podatku od nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia woli realizacji zadania kompleksowego remontu 

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański – etap II. 
10.Sprawy różne: 
     10.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych kontroli. 
     10.2.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
11. Wnioski i interpelacje. 

 

 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu  
18 listopada 2011 roku. 

 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
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 13 grudnia 2011 roku. 
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

UCHWAŁA  Nr X/87/2011 
                                                                                                          /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. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 13 grudnia 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015. 

UCHWAŁA  Nr X/88/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.4 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2012-2020 odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Następnie Pani Korol odczytała uchwałę nr 639/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 listopada 2011 roku (w 
załączeniu) w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2012-2016. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 13 grudnia 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na 
lata 2012-2020. 

UCHWAŁA  Nr X/89/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok 
wraz z uzasadnieniem odczytała Pani  Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Następnie Pani Korol odczytała uchwałę nr 638/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 listopada 2011 roku 
(w załączeniu) w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bytomia 
Odrzańskiego projekcie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na rok  2012. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały budżetowej na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym 
komisji stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 13 grudnia 2011 roku. 
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Następnie Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił ogólne założenia budżetu Gminy na 
2012 rok (w załączeniu). 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok. 

UCHWAŁA  Nr X/90/2011 
                                                                                                         /w załączeniu/ 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 

 
Po przerwie (17.00-17.20) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 

Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom podległym 
oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób 
do tego uprawnionych przedstawił Pan Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia 
Odrzańskiego. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 13 grudnia 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom 
podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania 
organów i osób do tego uprawnionych.  

UCHWAŁA  Nr X/91/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012 
odczytała  Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Zmiana dotyczy zapisu w rozdziale IV Programu: w punkcie 4: „Prognozuje się, że 
w latach 2008-2012 stawka bazowa czynszu nie przekroczy 3% wartości 
odtworzeniowej budynku i wzrastać będzie o 10% w stosunku do roku poprzedniego” 
zwrot „wzrastać będzie o 10%” zastępuje się zwrotem „wzrastać będzie do 10%”. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 13 grudnia 2011 roku. 
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2007-
2012.                                                                                     UCHWAŁA  Nr X/92/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z autopoprawką, 
dot. ujęcia w uchwale zapisu „gruntów, budynków i budowli lub ich części służące 
w celu odprowadzenia i oczyszczania ścieków przewody sieci rozdzielczej wody”, 
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 13 grudnia 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

UCHWAŁA  Nr X/93/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.9.  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania kompleksowego remontu 
oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański – etap II 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 13 grudnia 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania kompleksowego remontu 
oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański – etap II. 

UCHWAŁA  Nr X/94/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.10. Sprawy różne: 
 
10.1. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych kontroli: 
 
1) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Czesława Kowalska odczytała protokół 
z kontroli Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 października 
2011 roku (kserokopia protokołu w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie (15 głosów za) przyjęli w/w protokół z kontroli. 
 
2) Protokolant Komisji Rewizyjnej Pani Lilla Tkaczyk odczytała protokół z kontroli 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 października  
2011 roku (kserokopia protokołu w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie (15 głosów za) przyjęli w/w protokół z kontroli. 
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3) Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Woźniak odczytał 
protokół z kontroli Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 
20 października 2011 roku (kserokopia protokołu w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie (15 głosów za) przyjęli w/w protokół z kontroli. 
 
4) Protokolant Komisji Rewizyjnej Pani Lilla Tkaczyk odczytała protokół z kontroli 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 8 grudnia 2011 roku 
(kserokopia protokołu w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie (15 głosów za) przyjęli w/w protokół z kontroli. 
 

 
10.2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok: 

 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski zapoznał zebranych z projektem 
„Ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok” (w załączeniu). 

Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) zaproponowany plan pracy Rady 
Miejskiej. 
 

 
Ad.11. Wnioski i interpelacje: 
1. 
Pan Jan Gryziec: 
- zapytał  Dyrektora ZGK Pana Antoniego Bernata: dlaczego ceny za wodę i ścieki  
podane są w prasie w wartości netto + VAT, a nie jest podana ostateczna kwota lub 
choć dokładny procent VATu? 
- ponownie poruszył temat omawiany już na czerwcowej sesji dotyczący konieczności 
usunięcie kontenera na śmieci z parkingu przy ul. Bolesława Krzywoustego na miejsce 
bliżej bloków nr 4, 6, 8 przy ul. Kożuchowskiej, 
- zwrócił uwagę na dokonane już kradzieże krzaczków z świeżo obsadzonych terenów 
koło portu, 
- zapytał o przyszłość „rudery po internacie Spółdzielni Niewidomych przy przystani 
wodnej”, 
- zaproponował, aby ogłosić konkurs na nazwę dla terenu nadodrzańskiej skarpy, „aby 
nazwa „Patelnia”  odeszła w zapomnienie”, 
- zapytał: co się dzieje w sprawie „Ewangelika”? 
 
Jako pierwszy odpowiedzi Panu Gryźcowi udzielił Pan Antoni Bernat – Dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej: 
- sformułowanie w prasie dot. VAT-u wynika z obowiązujących uregulowań 
prawnych – wysokość VAT-u w ciągu roku może się zmieniać, nie można z góry 
przewidzieć jego ostatecznej wartości, 
- przeprowadzono kilka rozmów z mieszkańcami w sprawie nowego usytuowania 
przedmiotowych kontenerów i nie można wypracować kompromisu - każda 
lokalizacja kontenerów ma swoich wrogów i rodzi problemy, ciągle szukane jest 
optymalne rozwiązanie. Temat będzie nieaktualny po wejściu w  życie nowych 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i rozpoczęciu działalności 
Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. 
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Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Jacek Sauter Burmistrz, który przypomniał swoją 
deklarację złożoną Panu Gryźcowi na czerwcowej sesji: po zakończeniu modernizacji 
portu sprawdzi zasygnalizowany problem i postara się znaleźć jakieś rozwiązanie oraz 
poinformował, iż: 
- pod koniec stycznia zostanie rozstrzygnięty przetarg na zmonitoryzowanie terenu 
skarpy nadodrzańskiej, portu, mola – uruchomienie monitoringu powinno ukrócić 
kradzieże i wandalizm na tym terenie, 
- stary internat przy przystani wodnej jest własnością prywatną – jego właścicielka 
wystąpiła ostatnio do Burmistrza z propozycją sprzedaży tego obiektu za 35.000,- zł. 
(szukamy kosztorysu zburzenia tego obiektu). Z podobną propozycją wystąpiła do 
właścicieli zakładu metalowego mającego swoją siedzibę w Inkubatorze.   
- Fundacja, która otrzymała od Gminy „Ewangelik” ma problemy z uzyskaniem 
środków na remont obiektu. 
 

2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter Burmistrz poinformował o ogromnym sukcesie Pani 
Janiny Czechanowskiej - Dyrektor Biblioteki Publicznej i Jej pracowników: bytomska 
Biblioteka uzyskała tytułu najlepszej biblioteki w województwie lubuskim i zajęła 13 
miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek 2011 (w gminach do 15 tysięcy mieszkańców). 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski złożył wszystkim obecnym 
życzenia świąteczne i noworoczne, i dziękując za udział w obradach, zamknął X sesję 
Rady Miejskiej. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


