
                       P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/2014 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

(ostatniej w kadencji 2010-2014) 
z dnia 7 listopada 2014 roku 

 
 

Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności 
w załączeniu). Nieobecny na sesji Radny Pan Tomasz Marszycki wcześniej 
usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

Jacek Sauter             -  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, 
Wiesława Skrobacz -  Sekretarz Gminy, 
Arleta Korol             -  Skarbnik Gminy, 
asp. sztab. Jarosław Szymaniak - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy  
                                                               Powiatowej Policji w Nowej Soli, 
Jarosław Intek          - Radny Powiatowy 
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 16.06 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 uchwał w/s: 
    2.1.zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata  
          2014-2022, 
    2.2.zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok, 

 2.3.zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Kożuchów, Nowe  
       Miasteczko, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Otyń, Siedlisko, Kolsko i Powiatem  
       Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie współdziałania w realizacji zadań  
       publicznych, 
 2.4.ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na  
       cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną  
       dróg, 
 2.5.podatku od środków transportowych, 
 2.6.szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych  
       mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty,  
       warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga  
       stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do  
       udzielania ulg, 
 2.7.określenia warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości 
      w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy  
      związanych z nową inwestycją na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej  
      Strefie Ekonomicznej w gminie Bytom Odrzański, 
 2.8.zmiany granic miasta Bytom Odrzański i sołectwa Drogomil, 
 2.9.przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków  
       zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański”, 
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2.10.szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
        i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług  
        opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych  
        warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  
        pobierania. 
2.11.Przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Bytom Odrzański”. 

3. Sprawy różne: 
   3.1.Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych 
         przez  radnych, 
   3.2.Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez  
         zobowiązane osoby. 
4.Wnioski i interpelacje. 
 
Rada Miejska bez uwag przyjęła zaproponowany porządek obrad. 
 
 
Ad.1. Sprawy organizacyjne Rady: 
 
Ad.1.1.  
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr XXVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej 
w dniu 25 września 2014 roku. 

 
Ad.1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 

Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz uzupełniła sprawozdanie Burmistrza 
o informację (w załączeniu) z przebiegu przygotowań do przeprowadzenia wyborów 
samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 
 
Ad.2. Podjęcie uchwał: 
 
Ad.2.1.  
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2014-2022 odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2014-2022.                                     UCHWAŁA  Nr XXIX/296/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.2.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 
2014 rok odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
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Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 
rok.                                                                               UCHWAŁA  Nr XXIX/297/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.3. 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie 
z gminami: Kożuchów, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Otyń, 
Siedlisko, Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie 
współdziałania w realizacji zadań publicznych odczytała Pani Wiesława Skrobacz – 
Sekretarz Gminy. 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter  wyjaśnił, iż uchwała w tej sprawie już była raz podjęta – 
31 stycznia 2014 roku. Dzisiejszy projekt dodatkowo ujmuje w Nowosolskim 
Obszarze Funkcjonalnym Powiat Nowosolski, aby w przyszłości z ewentualnego 
dofinansowania mógł skorzystać Nowosolski Szpital. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie 
z gminami: Kożuchów, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Otyń, 
Siedlisko, Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie 
współdziałania w realizacji zadań publicznych.        UCHWAŁA  Nr XXIX/298/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.4.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg.                                                            UCHWAŁA  Nr XXIX/299/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.2.5.  
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych odczytała Pani Arleta 
Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od dnia 1 stycznia 2015 roku wzrosną 
w stosunku do obowiązujących w 2014 roku o stopień inflacji tj. o ok.3%. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.    
                                                                                     UCHWAŁA  Nr XXIX/300/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.6. 
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub 
rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania 
na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg.                               UCHWAŁA  Nr XXIX/301/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.7.  
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej  
Strefie Ekonomicznej w gminie Bytom Odrzański odczytała Pani Arleta Korol – 
Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych 
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miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w gminie Bytom Odrzański.                                                   
                                                                                     UCHWAŁA  Nr XXIX/302/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Następnie głos zabrał asp. sztab. Pan Jarosław Szymaniak - Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, który w imieniu 
Komendanta podziękował za zaproszenie i przeprosił za Jego nieobecność na sesji  
(Komendant musiał wziąć udział w naradzie dot. wyborów samorządowych). 
Dodatkowo Pan Szymaniak podziękował, za dotychczasową współpracę Radzie 
i Burmistrzowi oraz życzył powodzenia w zbliżających się wyborach. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie (16.45-17.05) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

 
Ad.2.8.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany granic miasta Bytom Odrzański i sołectwa 
Drogomil odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmiany granic miasta Bytom Odrzański i sołectwa Drogomil.                                                                             

UCHWAŁA  Nr XXIX/303/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.2.9.  
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański” 
odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański”. 
                                                                                     UCHWAŁA  Nr XXIX/304/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.2.10.  
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych  
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 
odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy. 
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Radny Pan Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 4 listopada 2014 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych  
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich         
pobierania.                                                                  UCHWAŁA  Nr XXIX/305/2014 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.11. - Przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Bytom Odrzański”: 
 
„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 świetną, zgodną i bardzo owocną współpracę  
w minionej kadencji.  
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła „Raport o stanie 
Gminy Bytom Odrzański” (w załączeniu). 

 
 
Ad.3. - Sprawy różne: 
 
3.1.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 7 listopada 2014 roku” (w załączeniu), 

- pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli (w załączeniu) i Wojewody 
Lubuskiego (w załączeniu) dotyczące wyników analizy złożonych oświadczeń 
majątkowych. 
 
3.2.Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
zobowiązane osoby: 
„Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez zobowiązane osoby”  
(w załączeniu) odczytał Burmistrz Pan Jacek Sauter. 
 
3.3. 
Przewodniczący Rady poinformował, iż Burmistrz Pan Jacek Sauter, wypełniając  
obowiązek wynikający z art.5a ustawy o systemie oświaty sporządził i złożył do Biura 
Rady „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 
2013/2014”.  
 
Ad.4. Wnioski i interpelacje – nie zgłoszono. 
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Następnie rozpoczęła się seria podziękowań i pożegnań: 
 
Radny Pan Ryszard Rapke: 
- poinformował, że po 20 latach pracy w Samorządzie nie planuje już kandydować, 
chce już odpocząć i zająć się innymi sprawami,  
- podziękował wszystkim radnym i pracownikom Urzędu  za wszystkie wspólne lata 
pracy (wręczył róże).  
 
Pani Stefania Mirecka - Dyrektor Zespołu Szkół oraz Pani Renata Lenart – Dyrektor 
Przedszkola Publicznego - w imieniu własnym i swoich pracowników: 
- podziękowały Radnym i przedstawicielom Urzędu za przemiłą współpracę w tej 
kadencji,  
- życzyły dalszych sukcesów i powodzenia w wyborach, 
- wręczyły pamiątkowe lizaki. 
 
Pan Antoni Bernat podziękował Radnym za współpracę, a tym co dalej kandydują 
życzył sukcesu. 
 
Pani Barbara Kruszewska – Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Bytomiu Odrzański podziękowała Radnym za okazane serce. 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Jacek Sauter, który jeszcze raz podziękował 
Radnym wręczając pamiątkowe książki, a trzem radnym: Panu Andrzejowi 
Chmielewskiemu, Panu Ryszardowi Rapke i Panu Ryszardowi Szczygłowi, którzy 
obchodzili 20 lecie pracy w Samorządzie – statuetki „Bytomskiego kota”.  
 
Na koniec podziękowania złożyli za uhonorowanie i wspólną pracę w Samorządzie: 
Pan Ryszard Szczygieł, który dodatkowo sprostował, że Jego „przygoda 
z bytomskim samorządem” rozpoczęła się wcześniej bo w 1989 roku tzn. 25 lat temu 
oraz  Pan Andrzej Chmielewski. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach, 
zamknął XXIX ostatnią w kadencji 2010-2014 sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 17.55. 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     (-) Aneta Biajgo 
                                                                                                  (-) Andrzej Chmielewski 

 
 
 
 
 
 


