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

z dnia 28 września 2011 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, 
Małgorzata Pałys           - Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, 
Piotr Trojanowski          - Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Nowej Soli, 
Krystian Adamczyk       - Sierżant Sztabowy, nowy bytomski Dzielnicowy. 
sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu, mieszkańcy Gminy (listy obecności w załączeniu). 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 16.05 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 2011 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia do Spółki Regionalne Centrum Technologii 

i Wiedzy „Interior” Spółka z o.o. w Nowej Soli. 
4. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do projektu 

realizowanego przez Powiat Nowosolski pn. „Zakup nowoczesnego radiowego 
systemu ostrzegania ludności, zlokalizowanego na terenie Powiatu 
Nowosolskiego”. 

5. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do Stowarzyszenia 
„Aglomeracja Zielonogórska”. 

6. Podjęcie uchwały w/s darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Bytom Odrzański za rzecz Skarbu Państwa. 

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

8. Podjęcie uchwały w/s wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na 
kadencję 2012-2015. 

9. Informacja z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze. 
10. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I  półrocze 2011 roku. 
11. Sprawy różne. 
12. Wnioski i interpelacje. 
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Burmistrz Pan Jacek Sauter zgłosił wniosek o wprowadzenie pięciu dodatkowych 
uchwał: 
 

1) jako pkt 3 porządku - uchwałę w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bytom Odrzański na lata 2011-2015   
 

oraz po uchwale w/s wyboru ławników: 
 

2) uchwałę w/s zmiany uchwały w sprawie „Planu odnowy miejscowości Bytom 
Odrzański na lata 2008-2014”, 
3) uchwałę w/s zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Bodzów Gmina 
Bytom Odrzański na lata 2011-2017”, 
4) uchwałę w/s zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Królikowice 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”, 
5) uchwałę w/s zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Małaszowice 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”, 
 
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 2011 rok. 
3. Podjęcie uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 

Odrzański na lata 2011-2015. 
4. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia do Spółki Regionalne Centrum Technologii 

i Wiedzy „Interior” Spółka z o.o. w Nowej Soli. 
5. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do projektu 

realizowanego przez Powiat Nowosolski pn. „Zakup nowoczesnego radiowego 
systemu ostrzegania ludności, zlokalizowanego na terenie Powiatu 
Nowosolskiego”. 

6. Podjęcie uchwały w/s przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do Stowarzyszenia 
„Aglomeracja Zielonogórska”. 

7. Podjęcie uchwały w/s darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Bytom Odrzański za rzecz Skarbu Państwa. 

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

9. Podjęcie uchwały w/s wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na 
kadencję 2012-2015. 

10.Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie „Planu odnowy miejscowości  
     Bytom Odrzański na lata 2008-2014”. 
11.Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości  
     Bodzów Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 
12.Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości  
     Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 
13.Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości  
     Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 
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14.Informacja z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze. 
15.Informacja z wykonania budżetu Gminy za I  półrocze 2011 roku. 
16.Sprawy różne. 
17.Wnioski i interpelacje. 
 
Ad.1. 
1.1. 
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (14 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr VII/2011 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, 
odbytej w dniu 11 sierpnia 2011 roku. 

 
1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym (w załączeniu). 
 
Wypowiedź Burmistrza uzupełniła Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy, 
która przedstawiła przebieg prac związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu 
RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 
 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok z autopoprawką 
odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Autopoprawka dotyczyła: 

1) przeznaczenia w budżecie Gminy środków na: 

- remont  dróg (jako uzupełnienie środków przekazanych przez sołectwa z funduszów 
sołeckich): Królikowice-Rejów, Bonów-Mierzów i w Małaszowicach, 

- aparaty tlenowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim (6.000 zł. 
strażacy zdobyli na ten cel z KRUS-u), 

2) zmniejszenia o 80.000 zł. środków na budowę nowego Cmentarza Komunalnego. 
 
Radny Pan  Ryszard Rapke poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

UCHWAŁA  Nr VIII/60/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015 przedstawił Burmistrz Pan Jacek Sauter. 
 
Projekt uchwały jest konsekwencją w/w zmiany uchwały budżetowej w części 
dotyczącej środków przeznaczonych na budowę nowego Cmentarza Komunalnego.  
 
 
 



- 4 - 

 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2011-2015. 

UCHWAŁA  Nr VIII/61/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.4 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki Regionalne Centrum Technologii 
i Wiedzy „Interior” Spółka z o.o. w Nowej Soli 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki Regionalne Centrum Technologii 
i Wiedzy „Interior” Spółka z o.o. w Nowej Soli. 

UCHWAŁA  Nr VIII/62/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
 
Ad.5. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do projektu 
realizowanego przez Powiat Nowosolski pn. „Zakup nowoczesnego radiowego 
systemu ostrzegania ludności, zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego”, 
z autopoprawką dotyczącą podstawy prawnej, 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada, przy 13 głosach za i 1-przeciw, przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do projektu 
realizowanego przez Powiat Nowosolski pn. „Zakup nowoczesnego radiowego 
systemu ostrzegania ludności, zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego”. 

UCHWAŁA  Nr VIII/63/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do Stowarzyszenia 
„Aglomeracja Zielonogórska” 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do Stowarzyszenia 
„Aglomeracja Zielonogórska”.  

UCHWAŁA  Nr VIII/64/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.7. 
Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Bytom Odrzański za rzecz Skarbu Państwa (z przeznaczeniem pod budowę wału 
przeciwpowodziowego)  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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom 
Odrzański za rzecz Skarbu Państwa.                                      

                                                                                      UCHWAŁA  Nr VIII/65/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.8. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z przynależnościami 
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z przynależnościami w drodze 
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 

UCHWAŁA  Nr VIII/66/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.9. Podjęcie uchwały w/s wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli 
na kadencję 2012-2015: 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski zapoznał zebranych 
z „Informacją o wyborach na ławników” (w załączeniu). 
 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Pani Katarzyna Zielonka odczytała „Opinię  
zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 16 września 2011 roku” 
(w załączeniu). 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art.160 ustawy – „Prawo o ustroju 
sądów powszechnych” wybór ławników następuje w głosowaniu tajnym, w związku 
z czym konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący zaproponował, aby Komisja liczyła 3 członków i poprosił 
o zgłaszanie kandydatur. 
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Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: 

1) Pani Lilla Tkaczyk, 

2) Pan Ryszard Rapke, 

3) Pan Piotr Woźniak. 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli powyższy skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał „Regulamin głosowania tajnego w sprawie 
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję 2012-2015” 
(w załączeniu) i przedstawił wzór karty do głosowania (w załączeniu). 
 
Następnie ukonstytuowana Komisja Skrutacyjna rozpoczęła przeprowadzanie 
głosowania tajnego, wywołując Radnych w alfabetycznej kolejności nazwisk. 
 
Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Pan Ryszard Rapke przedstawił wyniki głosowania na ławnika do Sądu 
Rejonowego w Nowej Soli (protokół głosowania w załączeniu). 
 
Radni jednogłośnie (14 głosów za) przyjęli kandydaturę Pani Aliny Bernat na ławnika 
do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowej Soli. 

 
Następnie Sekretarz Gminy Pani Wiesława Skrobacz przedstawiła, uwzględniając 
wyniki w/w głosowania, projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu 
Rejonowego w Nowej Soli na kadencję 2012-2015. 
 
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt uchwały 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na  
kadencję 2012-2015. 

UCHWAŁA  Nr VIII/67/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 
 

Po przerwie (16.55-17.10) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad: 

Ad.10. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Planu odnowy miejscowości  
Bytom Odrzański na lata 2008-2014” - dot. remontu dachu i elewacji Kościoła pw. 
Św. Hieronima - 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Planu odnowy miejscowości Bytom 
Odrzański na lata 2008-2014”. 

UCHWAŁA  Nr VIII/68/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.11. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości  
Bodzów Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Bodzów 
Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

UCHWAŁA  Nr VIII/69/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.12. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości  
Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Królikowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

UCHWAŁA  Nr VIII/70/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.13. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości  
Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017” 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 21 września 2011 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Małaszowice Gmina Bytom Odrzański na lata 2011-2017”. 

UCHWAŁA  Nr VIII/71/2011 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.14. Informacja z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze: 
 
Informację z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze szczegółowo 
przedstawiła Pani Małgorzata Pałys - Dyrektor Biura LIR w Zielonej Górze (materiały 
prezentacji w załączeniu). 
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Dodatkowo Pani Małgorzata Pałys: 

- przedstawiła problemy branży rolniczej w powiecie nowosolskim, 

- podziękowała Władzom Bytomia Odrzańskiego za zorganizowanie wyborów do Izb  
  Rolniczych w dniu 3 kwietnia 2011 roku. 
 
 
Ad.15. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I  półrocze 2011 roku: 
 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił krótką informację z wykonania budżetu 
Gminy za I półrocze 2011 roku (w załączeniu). 
 
Następnie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski odczytał uchwałę 
nr 465/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 
z dnia 1 września 2011 roku (w załączeniu) w sprawie wydania opinii o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za I półrocze 2011 roku. 
 
 
Ad.16. Sprawy różne – nie zgłoszono. 

 
 

Ad.17. 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 VIII sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 18.05. 
 
    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
     Aneta Biajgo 
                                                                                                  Andrzej Chmielewski 


