P R O T O K Ó Ł Nr VI/2015
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 17 września 2015 roku
Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 13 radnych (lista obecności
w załączeniu). Nieobecni na sesji Radni: Pan Franciszek Konsewicz i Pan Piotr
Woźniak.
Ponadto w sesji udział wzięli:
Jacek Sauter
- Burmistrz Bytomia Odrzańskiego,
Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy,
Arleta Korol
- Skarbnik Gminy,
Eligiusz Lebedyński - Młodszy Inspektor, I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Nowej Soli.
Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 16.05 dokonał
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski. Stwierdził, że przy obecnych na sali
13 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
2015-2025,
2.2.zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok,
2.3.uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2.4.zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański z Gminą Nowa Sól-Miasto
porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie
Bytom Odrzański,
2.5.zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Kolsko,
Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko
porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie zaplecza warsztatowo-technicznego dla operatora
publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto,
2.6.zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański umowy o współpracy z Powiatem
Nowosolskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Usprawnienie
systemu komunikacji powiatowej na terenie Gminy Bytom Odrzański –
przebudowa dróg powiatowych Nr 1032F i Nr 1033F” w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020,
2.7.powierzenia realizacji zadania porozumieniem międzygminnym,
2.8.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia państwowego
na rzecz Gminy Bytom Odrzański,
2.9.podziału Sołectwa Bodzów,
2.10.uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

-2-

2.11.zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
2.12.regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim,
2.13.przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
3.Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.
4.Sprawy różne.
5.Wnioski i interpelacje.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch
projektów uchwał:
1) jako pkt 2.14. w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących
organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych
Gminy Bytom Odrzański oraz Gmin: Nowe Miasteczko, Siedlisko, Nowa Sól,
Nowa Sól – Miasto, Otyń, Kożuchów i Kolsko,
2) jako pkt 2.15. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim.
Następnie 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 (13 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 uchwał w/s:
2.1.zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata
2015-2025,
2.2.zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok,
2.3.uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2.4.zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański z Gminą Nowa Sól-Miasto
porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie
Bytom Odrzański,
2.5.zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Kolsko,
Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko
porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie zaplecza warsztatowo-technicznego dla operatora
publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto,
2.6.zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański umowy o współpracy z Powiatem
Nowosolskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Usprawnienie
systemu komunikacji powiatowej na terenie Gminy Bytom Odrzański –
przebudowa dróg powiatowych Nr 1032F i Nr 1033F” w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020,
2.7.powierzenia realizacji zadania porozumieniem międzygminnym,

-3-

2.8.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia państwowego
na rzecz Gminy Bytom Odrzański,
2.9.podziału Sołectwa Bodzów,
2.10.uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
2.11.zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
2.12.regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim,
2.13.przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,
2.14.zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących organizacji publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Bytom
Odrzański oraz Gmin: Nowe Miasteczko, Siedlisko, Nowa Sól, Nowa Sól –
Miasto, Otyń, Kożuchów i Kolsko,
2.15.nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim.
3.Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.
4.Sprawy różne.
5.Wnioski i interpelacje.
Ad.1. Sprawy organizacyjne Rady:
Ad.1.1.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (13 głosów za) zatwierdziła
protokół nr V/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim,
odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku.
Ad.1.2.
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie
międzysesyjnym od dnia 22 maja 2015 roku (w załączeniu).
Wypowiedź Burmistrza uzupełniła Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy, która
poinformowała o:
- przebiegu i wynikach Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu
6 września 2015 roku,
- rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzenia w dniu 25 października 2015 roku
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Zielonka – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” w Bytomiu Odrzańskim, która:
- podziękowała Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe oraz osobom zaangażowanym
w organizację Gminnych Dożynek w miejscowości Królikowice w dniu 12 września
2015 roku w ramach projektu „Tradycyjne obrzędy i zwyczaje wszyscy znają, gdy
mieszkańcy wsi o nie dbają”,
- podziękowała i wręczyła „dyplomy wdzięczności” za pomoc w organizacji festynu
„Aktywność niepełnosprawnych receptą na zdrowie dla siebie i innych” w dniu
5 września 2015 roku.
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- w imieniu Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR” poinformowała
o planowanej na dzień 3 października 2015 roku realizacji zadania: „Budujemy wiatę
dla wodniackiej społeczności”,
- zaprosiła na organizowaną przez Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej Gminy
Bytom Odrzański w dniu 10 października 2015 roku w Małoszowicach imprezę
plenerową pn. „Święto pieczonego ziemniaka”.
Następnie głos zabrał Eligiusz Lebedyński - Młodszy Inspektor, I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli, który:
- w imieniu Komendanta podziękował za zaproszenie i przeprosił za Jego nieobecność
na sesji,
- podziękował Burmistrzowi i Radzie za przedłużenie terminu finansowania
dodatkowych godzin Policjanta „obsługującego” gminę Bytom Odrzański,
- poprosił o podawanie do Komendy Policji terminów planowanych imprez gminnych,
aby móc dopasować do tego dyżury funkcjonariuszy,
- podziękował za zakup profesjonalnego alkotestu na potrzeby nowosolskiej Policji,
- poprosił o dalszą pamięć i wpieranie finansowe Komendy w Nowej Soli – kolejnym
niezbędnym doposażeniem Policji jest zakup drukarki do alkotestu.
- poinformował o planowanej akcji Policji pn. „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”
w związku z czym poprosił radnych o rozpatrzenie możliwości zakupu odblasków dla
dzieci oraz pomoc w organizacji „festynu policyjnego”,
- pochwalił dotychczasową współpracę Policji z gminą Bytom Odrzański oraz
zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby ta współpraca nadal układała się tak
pomyślnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Chmielewski zwrócił uwagę, że
wspomniany alkomat zakupiono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Pan Andrzej Pędziwiatr (sołtys wsi Królikowice) podziękował Policji za skuteczne
zabezpieczenie imprezy dożynkowej w Królikowicach w dniu 12 września 2015 roku.
Ad.2. Podjęcie uchwał:
Ad.2.1.
Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom
Odrzański na lata 2015-2025 odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Burmistrz Pan Jacek Sauter poinformował, że dzisiejsza zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej polega na ujęciu w niej przebudowy i remontów 28 ulic i dróg gminnych działanie to jest niezbędne do złożenia wniosków o środki unijne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata
2015-2025.
UCHWAŁA Nr VI/56/2015
/w załączeniu/
Ad.2.2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na
2015 rok odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok.
UCHWAŁA Nr VI/57/2015
/w załączeniu/
Ad.2.3.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej odczytała Pani
Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
UCHWAŁA Nr VI/58/2015
/w załączeniu/
Ad.2.4.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański z Gminą Nowa
Sól-Miasto porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie lokalnego centrum obsługi pasażerów
w Gminie Bytom Odrzański odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Burmistrz Pan Jacek Sauter wyjaśnił, że ta i kolejne projekty uchwał dotyczą
organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Nowosolskiego Obszaru
Funkcjonalnego (obejmującego 8 gmin). Decyzją Parlamentu RP od dnia 1 stycznia
2017 roku samorządy gminne będą odpowiedzialne również za transport publiczny.
Kwoty podane w uchwałach są szacunkowe - po przetargach będą znane rzeczywiste
koszty zadań.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
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W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański z Gminą Nowa Sól-Miasto
porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie lokalnego centrum obsługi pasażerów w Gminie
Bytom Odrzański.
UCHWAŁA Nr VI/59/2015
/w załączeniu/
Ad.2.5.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie
z gminami: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń,
Siedlisko porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie zaplecza warsztatowo-technicznego dla operatora
publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto odczytała Pani
Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański wspólnie z gminami: Kolsko,
Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko
porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie zaplecza warsztatowo-technicznego dla operatora
publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto.
UCHWAŁA Nr VI/60/2015
/w załączeniu/
Ad.2.6.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański umowy
o współpracy z Powiatem Nowosolskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie Gminy Bytom Odrzański –
przebudowa dróg powiatowych Nr 1032F i Nr 1033F” w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 odczytała
Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie zawarcia przez Gminę Bytom Odrzański umowy o współpracy z Powiatem
Nowosolskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Usprawnienie
systemu komunikacji powiatowej na terenie Gminy Bytom Odrzański –
przebudowa dróg powiatowych Nr 1032F i Nr 1033F” w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020
UCHWAŁA Nr VI/61/2015
/w załączeniu/
Przewodniczący Rady ogłosił 20-25 minutową przerwę w obradach.
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Po przerwie (17.00-17.25) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku
obrad:
Ad.2.7.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania porozumieniem
międzygminnym odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały dotyczy powierzenia gminie Nowa Sól–Miasto w drodze
porozumienia międzygminnego wykonania zadania pn. „Odra dla turystów 2020 –
lubuskie przystanie, obszar L” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
dotyczącej zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego przystani rzecznej na Odrze
w Bytomiu Odrzańskim.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie powierzenia realizacji zadania porozumieniem międzygminnym.
UCHWAŁA Nr VI/62/2015
/w załączeniu/
Ad.2.8.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji
mienia państwowego na rzecz Gminy Bytom Odrzański odczytała Pani Wiesława
Skrobacz – Sekretarz Gminy.
W skład Komisji Inwentaryzacyjnej weszli pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Odrzańskim: Pani Dorota Kaszubska – Przewodnicząca Komisji, Pani Monika Pelc,
Pan Adrian Niżnikowski i Pan Tomasz Siekierkowski.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
państwowego na rzecz Gminy Bytom Odrzański.
UCHWAŁA Nr VI/63/2015
/w załączeniu/
Ad.2.9.
Projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Bodzów odczytała Pani Wiesława
Skrobacz – Sekretarz Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie podziału Sołectwa Bodzów.
UCHWAŁA Nr VI/64/2015
/w załączeniu/
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Ad.2.10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych odczytała Pani Wiesława
Skrobacz – Sekretarz Gminy.
Pan Antoni Bernat – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
Odrzański:
- krótko omówił przedmiotowy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- poinformował, że przyjęcie planu pozwala przygotować się do pozyskiwania
środków ze źródeł zewnętrznych na przeprowadzenie inwestycji w nim ujętych.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
UCHWAŁA Nr VI/65/2015
/w załączeniu/
Ad.2.11.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz
Gminy.
Pan Antoni Bernat - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
Odrzańskim przedstawił kalkulację cen za wodę i odprowadzanie ścieków na 2016 rok
w dwóch wariantach podwyżki w stosunku do obecnie obowiązujących - podwyżka
o 3% i o 5%.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o przyjęciu przez radnych, na wspólnym
posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej odbytym w dniu
14 września 2015 roku, wariantu 3% podwyżki stawek obowiązujących w 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
UCHWAŁA Nr VI/66/2015
/w załączeniu/
Ad.2.12.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
w Bytomiu Odrzańskim odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy.
Pan Antoni Bernat – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
Odrzańskim przedstawił ogólne założenia, zapisy regulaminu korzystania z Cmentarza
Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.

-9-

W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu
Odrzańskim.
UCHWAŁA Nr VI/67/2015
/w załączeniu/
Ad.2.13.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2015-2017 (z autopoprawką dotyczącą zmiany zapisów w Rozdziale IV z: „wójt
przedstawia radzie gminy” na: „Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej”) odczytała
Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
UCHWAŁA Nr VI/68/2015
/w załączeniu/
Ad.2.14.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących
organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy
Bytom Odrzański oraz Gmin: Nowe Miasteczko, Siedlisko, Nowa Sól, Nowa SólMiasto, Otyń, Kożuchów i Kolsko odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących organizacji
publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Bytom
Odrzański oraz Gmin: Nowe Miasteczko, Siedlisko, Nowa Sól, Nowa Sól –
Miasto, Otyń, Kożuchów i Kolsko.
UCHWAŁA Nr VI/69/2015
/w załączeniu/
Ad.2.15.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim („ulica
Zbożowa”) odczytała Pani Wiesława Skrobacz – Sekretarz Gminy.
Radna Pani Krystyna Guzior poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej
odbytym w dniu 14 września 2015 roku.
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim.
UCHWAŁA Nr VI/70/2015
/w załączeniu/
Ad.3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku:
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił krótką informację z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2015 roku (w załączeniu).
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Następnie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski poinformował, że:
- Uchwałą nr 414/2015 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 21 sierpnia 2015r. (w załączeniu) wydał opinię pozytywną o informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za pierwsze półrocze 2015
roku,
- pełna treść informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku oraz
uchwały RIO są do wglądu w Biurze Rady lub u Skarbnik Gminy.

Ad.4. Sprawy różne:
Radna Pani Krystyna Guzior zapytała: czy w planach inwestycyjnych Gminy
dotyczących budowy i remontu dróg jest ujęta budowa drogi z Królikowic do Rejowa
(przez mostek niedawno remontowany)?
Burmistrz Pan Jacek Sauter, poinformował, że biorąc pod uwagę finanse Gminy to nie
ma żadnej szansy na budowę przedmiotowej drogi ze środków budżetu gminy.
Najpierw buduje się i remontuje drogi, przy których mieszkają mieszkańcy, później
drogi dojazdowe, jeszcze później „skróty dojazdowe”. Nadzieją na przeprowadzenie
w/w inwestycji jest budowa, uruchomienie i uzyskiwanie zysków z kopalni miedzi.
Ad.5. Wnioski i interpelacje:
Pan Józef
Hajzler (sołtys wsi Popowo) poprosił o wykonanie nawierzchni
utwardzonej w Popowie od nr 1 do 5. Zadeklarował, iż sołectwo przekaże na ten cel
środki z funduszu sołeckiego.
Burmistrz Pan Jacek Sauter, poinformował, że przedmiotowa droga (w całości - nie
tylko od nr 1 do 5) ujęta jest w wykazie dróg i ulic o remont i budowę, których Gmina
wystąpi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do końca bieżącego roku.
Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy - poinformowała, iż w ustawowym
terminie nie zgłoszono żadnego kandydata na ławnika z gminy Bytom Odrzański.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski z radością poinformował
o powstaniu na terenie naszej gminy nowego związku – „Klubu Aktywnych Seniorów
60 +”, mającego na celu aktywizację i integrację osób powyżej sześćdziesiątego roku
życia.
Pan Mariusz Sękalski – Inspektor Straży Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim:
- podziękował wszystkim mieszkańcom za głosowanie w konkursie „Europa to my”
celem, którego było pokazanie jak wiele zmieniło się w naszym otoczeniu dzięki
Funduszom Europejskim. Bytom Odrzański zajął w nim 3 miejsce, po Gorzowie
Wielkopolskim i Olsztynie. To niesamowity sukces!
- podzielił się swoimi wrażeniami z Koncertu Gwiazd (Edyta Górniak, Afromental,
Margaret, Monika Kuszyńska, Donatan i Cleo, Formacja Nieżywych Schabuff,
Mateusz Ziółko) zorganizowanego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 30 sierpnia
2015 roku jako nagroda w konkursie „Europa to my”.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach
zamknął VI sesję Rady Miejskiej.
Sesję zakończono o godz. 18.35.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-)Aneta Biajgo
(-)Andrzej Chmielewski

