
                            
                     P R O T O K Ó Ł  Nr XV/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 
  

 
 
 

Na ustawową liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 13 radnych (lista 
obecności w załączeniu). Nieobecne na sesji Radne: Pani Celina Domagała i Pani 
ElŜbieta Giemza. Radny Pan Arkadiusz Telega spóźnił się na sesję. 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 
Jacek Sauter             -  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz -  Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol            -  Skarbnik Gminy. 
Jarosław Intek   - Radny Powiatowy, Komendant Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
                                    w Bytomiu Odrzańskim, 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 16.00 dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski. Stwierdził, Ŝe przy obecnych na sali 
12 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 uchwał w/s: 
      2.1.zmian w uchwale budŜetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok 

2.2.udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku  
      wpisanym do rejestru zabytków, 
2.3.podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich  
      granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu, 
2.4.podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
      numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
2.5.przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami  
      dziennymi, 
2.6.opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez  
      gminę Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości    
      opłaty za wyŜywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat, 
2.7.maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego  
      ustalania, 
2.8.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
      z wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok. 
2.9.absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2011 rok. 

3. Sprawy róŜne. 
4. Wnioski i interpelacje. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako 
punkt 2.2. dodatkowej uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bytom Odrzański na lata 2012-2020, która była juŜ przedstawiona Radnym na 
posiedzeniu przedsesyjnym komisji w dniu 19 czerwca 2012 roku. 
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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 (12 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 uchwał w/s: 
      2.1.zmian w uchwale budŜetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok 
      2.2.zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata  
            2012-2020, 

2.3.udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku  
      wpisanym do rejestru zabytków, 
2.4.podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich  
      granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu, 
2.5.podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
      numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
2.6.przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami  
      dziennymi, 
2.7.opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez  
      gminę Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości    
      opłaty za wyŜywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat, 
2.8.maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego  
      ustalania, 
2.9.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
      z wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok. 
2.10.absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2011 rok. 

3. Sprawy róŜne. 
4. Wnioski i interpelacje. 

 
Na sesję przybył Radny Pan Arkadiusz Telega.  
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (13 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XIV/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, 
odbytej w dniu 26 kwietnia  2012 roku. 

1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter rozpoczął swoje wystąpienie od złoŜenia gratulacji 
i wręczenia nagród (dresów) druŜynie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w składzie: Rafał 
Gawlik, Paweł Majcher, Artur Rolewski, Remigiusz Wdowiak, Marcin Włodarczak, 
Sebastian Włodarczak, Łukasz Tęcza, Paweł Zieliński i Damian śygadło, która 
zdobyła I miejsce w Powiatowych Zawodach w Sportach PoŜarniczych DruŜyn OSP  
w KoŜuchowie w dniu 26 maja 2012 roku. 
 
Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym – od dnia 23 marca 2012 roku (w załączeniu). 
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Ad.2. Podjęcie uchwał: 
 
Ad.2.1.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Bytom Odrzański na 
2012 rok, z autopoprawką dotyczącą przeznaczenia z rezerwy budŜetowej środków na 
drogę w Sobolicach,  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 19 czerwca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 
rok. 

UCHWAŁA  Nr XV/119/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2012-2020, z autopoprawką dotyczącą drogi w Sobolicach,   
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 19 czerwca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2012-2020. 

UCHWAŁA  Nr XV/120/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków odczytała Pani Arleta Korol 
– Skarbnik Gminy. 
 
Projekt uchwały dotyczy udzielenia dotacji celowej w wysokości 174.071 zł. Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Bytomiu Odrzańskim na roboty budowlane obejmujące 
remont elewacji i dachów kościoła pw. Św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim 
wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 393. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 19 czerwca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych 
przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków. 

UCHWAŁA  Nr XV/121/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.2.4. 
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu, 
z autopoprawką dotyczącą podstawy prawnej – dodanie art.420 Kodeksu Wyborczego, 
odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Projekt uchwały wprowadza podział gminy Bytom Odrzański na 15 
jednomandatowych okręgów wyborczych (do tej pory było 7 okręgów) - zmiana ta 
została podyktowana uchwalonym 5 stycznia 2011 roku  Kodeksem Wyborczym. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym (jednogłośnym) 
zaopiniowaniu projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji 
stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu 19 czerwca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 

UCHWAŁA  Nr XV/122/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.2.5. 
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, z autopoprawką dotyczącą podstawy prawnej – dodanie art.12 paragraf 
13 Kodeksu Wyborczego, 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 19 czerwca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

UCHWAŁA  Nr XV/123/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Następnie Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił genezę kolejnych trzech uchwał 
dotyczących Ŝłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych: „W związku 
z wejściem w Ŝycie w kwietniu ustawy o opiece nad dziećmi do trzech lat do Urzędu 
w Bytomiu Odrzańskim zgłosiła się mieszkanka, która chciałaby zająć się opieką nad 
małymi dziećmi. Urząd postanowił wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i stworzyć warunki osobom, które chciałyby zaopiekować się dziećmi.” 

 
Ad.2.6. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi 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 19 czerwca 2012 roku. 
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w/s przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
opiekunami  dziennymi. 

UCHWAŁA  Nr XV/124/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.2.7. 
Projekt uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku lub klubie dziecięcym 
utworzonym przez gminę Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyŜywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat, 
z autopoprawką dotyczącą wykreślenia w §1 ust.2 zwrotu „w Ŝłobku”, odczytała Pani 
Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o przyjęciu przez Radnych, na wspólnym 
posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu  
19 czerwca 2012 roku, zmiany w przedstawionym projekcie i wykreśleniu §2 o treści: 
„Opłata, o której mowa w §1, w przypadku uczęszczania do Ŝłobka, klubu 
dziecięcego lub do dziennego opiekuna rodzeństwa, ulega obniŜeniu o 25% za drugie 
i kaŜde następne dziecko”. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła zmieniony 
projekt uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku lub klubie dziecięcym 
utworzonym przez gminę Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyŜywienie (zmianie uległ równieŜ tytuł 
przedmiotowej uchwały). 

UCHWAŁA  Nr XV/125/2012 
                                                                                                        /w załączeniu/ 

 
Ad.2.8. 
Projekt uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego 
opiekuna oraz zasad jego ustalania 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 19 czerwca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz 
zasad jego ustalania. 

UCHWAŁA  Nr XV/126/2012 
                                                                                                        /w załączeniu/ 

 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.  
 

Po przerwie (16.55-17.10) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 
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Ad.2.9. – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański 
za 2011 rok: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski poinformował, Ŝe 
„Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Bytom Odrzański za 2011 rok”  
(w załączeniu) było przedmiotem szczegółowej analizy na wspólnym posiedzeniu  
komisji problemowych Rady Miejskiej i zaproponował odstąpić od jego 
odczytywania, jedynie poprosił Burmistrza o przedstawienie krótkiej informacji na 
temat wykonania budŜetu Gminy w 2011 roku (w załączeniu). 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Katarzyna Zielonka odczytała treść 
uchwały nr 232/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 
przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy 
Bytom Odrzański za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Bytom Odrzański 
na dzień 31 grudnia 2011r. 
 
Radna Pani Czesława Kowalska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła  
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o wykonaniu 
budŜetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok (w załączeniu).  

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański za 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 19 czerwca 2012 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański za 2011 rok.  

UCHWAŁA  Nr XV/127/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.10. – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bytomia 
Odrzańskiego za 2011 rok: 
 

Radna Pani Czesława Kowalska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła  
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego z tytułu wykonania budŜetu za 
2011 rok (w załączeniu).  
 
Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Zielonka odczytała uchwałę nr 382/2012 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 czerwca 
2012r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Bytomiu Odrzańskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bytomia 
Odrzańskiego z tytułu wykonania budŜetu za 2011 rok (w załączeniu). 
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Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 
2011 rok odczytała Pani Arleta Korol - Skrabnik Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Pana Andrzej Chmielewski przypomniał, Ŝe uchwała  
w powyŜszej sprawie moŜe zostać podjęta jedynie w przypadku uzyskania 
bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Bytom Odrzański  za 
2011 rok oraz po zapoznaniu się z: 
-  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,  
-  sprawozdaniem finansowym,   
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
   o tym wniosku,  
-  informacją o stanie mienia, 
w wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2011 rok. 

UCHWAŁA  Nr XV/128/2012 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Pan Jarosław Intek - Radny Powiatowy pogratulował Panu Jackowi Sauteowi 
uzyskania jednogłośnego absolutorium i poinformował o udzieleniu absolutorium 
Staroście w dzisiejszej sesji Rady Powiatu. 
 
 
Ad.3. Sprawy róŜne: 
1. 
Radna Pani Lilla Tkaczyk opowiedziała zebranym o przebiegu i cudownej atmosferze 
panującej na zorganizowanym we wsi Małaszowice Dniu Dziecka. 
 
2. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski, zwracając się do 
Dyrektora ZGK, poprosił o przeprowadzeniu przeglądu Cmentarza Komunalnego 
i uzupełnieniu - chociaŜby piaskiem - wyrw powstałych po ostatnich burzach 
i opadach. 
 
Pan Antoni Bernat – Dyrektor ZGK – poinformował o duŜo gorszym problemie 
związanym z Cmentarzem: Konserwator zabytków nakazał ZGK przeprowadzenie 
renowacji zabytkowego muru cmentarnego. Koszt tego zadania – w kontekście 
konieczności budowy i jak najszybszego udostępnienia nowego Cmentarza - znacznie 
przekracza moŜliwości gminy. 
 
3. 
Radna Pani Zofia Fudali poinformował o przepięknej wystawie na temat Powiatu 
Nowosolskiego otwartej w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Część wystawy 
dotycząca Bytomia Odrzańskiego zostanie udostępniona Bibliotece Publicznej 
w Bytomiu Odrzańskim we wrześniu br. 
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Ad.4. Wnioski i interpelacje – nie zgłoszono. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski złoŜył „ Ŝyczenia wakacyjne” 
i dziękując za udział w obradach, zamknął XV sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 17.45. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


