
                       P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/2015 
z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 17 grudnia 2015 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. 
 

Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim o godz. 16.03 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 w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok, 
2.2.zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, 
2.3.przyjęcia Programu Rozwoju pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju  
      Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022”, 
2.4.zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw, 
2.5.zmiany statutu gminy Bytom Odrzański, 

  2.6.ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2016, 
  2.7.ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi, 
  2.8.ustalenia ryczałtu Przewodniczącego Rady, 
  2.9.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025, 
  2.10.uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok. 
3. Sprawy różne: 
   3.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej kontroli. 
   3.2.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 
4.Wnioski i interpelacje. 
 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski poinformował, iż w związku  
z decyzją radnych wyrażoną na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 10 grudnia 
2015 roku wnosi o wycofanie z porządku obrad dwóch projektów uchwał:   
2.7. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi, 
2.8. w sprawie ustalenia ryczałtu Przewodniczącego Rady. 
 
Dodatkowo Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu 2.2.  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

 
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.”. 
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Rada Miejska w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie (przy 15 głosach za) 
przyjęła wnioski o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1) zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych,  
2) ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów wsi,  
natomiast projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtu Przewodniczącego Rady 
został wycofany z porządku obrad przy 14 głosach za i 1-wstrzymującym się. 
 

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 uchwał w/s: 
2.1.zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok, 
2.2.przyjęcia Programu Rozwoju pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju  
      Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022”, 
2.3.zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw, 
2.4.zmiany statutu gminy Bytom Odrzański, 

   2.5.ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2016, 
   2.6.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025, 
   2.7.uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok. 
3. Sprawy różne: 
   3.1.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej kontroli. 
   3.2.Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 
4.Wnioski i interpelacje. 
 
      
Ad.1. Sprawy organizacyjne Rady: 
 

Ad.1.1.  
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (15 głosów za) zatwierdziła 
protokół nr VII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, odbytej w dniu  
6 listopada 2015 roku. 
 
Ad.1.2. 
Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 6 listopada 2015 roku (w załączeniu). 

 
Ad.2. Podjęcie uchwał: 
 

Ad.2.1.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 
2015 rok odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok.                                                                                     
                                                                                          UCHWAŁA  Nr VIII/80/2015 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.2.2.  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju pod nazwą „Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022” odczytała 
Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 

Burmistrz Pan Jacek Sauter: 
- poinformował, że przyjęcie przedmiotowego dokumentu jest niezbędne do ubiegania 
się o środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
- krótko przestawił zapisy Strategii, zwracając szczególną uwagę na główne 
przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2015-2022:  
 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
1. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni 

dróg gminnych 
2. Rewitalizacja Bytomskiej Starówki – etap II 
3. Rozwój sieci sportowo-rekreacyjno-kulturalnej gminy Bytom Odrzański 
4. Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim 
5. Rewitalizacja Bytomskiej Starówki - Przebudowa zabytkowego Ratusza  w Bytomiu Odrzańskim 
6. „E-obywatel Nowe umiejętności cyfrowe” 
7. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 
8. Działania na rzecz dzieci w młodszym wieku szkolnym – zajęcia pozalekcyjne 
9. Organizacja treningów sportowych i wyjazdów na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Tymbarku dla klas I – VI  
10. Organizacja gminnych dożynek 
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim 
12. Przebudowa drogi powiatowej Wierzbnica – Miłaków 
13. Unowocześnienie systemu  komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni 

dróg gminnych Nr 100244F, 100213F, 100214F, 100201F, 100250F, 100251F, 100252F, 100227F, 
100236F, 000910F, 000968F, 000955F, 000954F, 000917F, 000906F, 000939F, 000907F, 
000935F, 000930F, 000931F, 000913F, 000908F, 000958F, 000911F, 000915F, 000921F, 000920F 

14. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w Dolinie Środkowej Odry – zagospodarowanie infrastruktury 
przyrodniczo-turystycznej 

 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju pod nazwą „Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022”.                                                                                           
                                                                                          UCHWAŁA  Nr VIII/81/2015 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.2.3.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw 
(Bodzów i Sobolice) odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.       

UCHWAŁA  Nr VIII/82/2015 
                                                                                                          /w załączeniu/ 
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Ad.2.4.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Bytom Odrzański (dodanie sołectwa 
Sobolice) odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę 
w sprawie zmiany statutu gminy Bytom Odrzański. 

UCHWAŁA  Nr VIII/83/2015 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.2.5.  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
gminy na rok 2016 odczytała Pani Wiesława Skrobacz - Sekretarz Gminy. 
 
Na mocy uchwały Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim otrzyma 
dotację przedmiotową na utrzymanie czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic 
gminnych w 2016 roku (wysokość dopłaty do 1 m2 powierzchni ulic wyniesie 0,61 zł. 
– w 2015 roku było 0,60 zł., a w 2014 roku – 0,66 zł.). 
 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 
2016.                                                                                 UCHWAŁA  Nr VIII/84/2015 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 
Ad.2.6.  
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom 
Odrzański na lata 2016-2025 odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Następnie Pani Korol przedstawiła uchwałę nr 537/2015 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 2015 roku  
(w załączeniu) w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2025. 
 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na 
lata 2016-2025.                                                                 UCHWAŁA  Nr VIII/85/2015 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20-25 minutową przerwę w obradach. 
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Po przerwie (16.30-16.50) przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku 
obrad:  

 

 
Ad.2.7. 
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok 
wraz z uzasadnieniem odczytała Pani Arleta Korol – Skarbnik Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący rady Pan Andrzej Chmielewski przedstawił zapisy uchwały 
nr 536/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 
z dnia 23 listopada 2015 roku (w załączeniu) w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego projekcie uchwały budżetowej Gminy Bytom 
Odrzański na 2016 rok. 
 
Następnie Burmistrz Pan Jacek Sauter przedstawił ogólne zasady konstruowania oraz 
założenia budżetu Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok (uzasadnienie uchwały 
budżetowej w załączeniu). 
 
Radny Pan Piotr Woźniak poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
uchwały na wspólnym posiedzeniu przedsesyjnym komisji stałych Rady Miejskiej 
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 roku. 
 
W wyniku głosowania jawnego Rada jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła projekt 
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok. 

          UCHWAŁA  Nr VIII/86/2015 
                                                                                                          /w załączeniu/ 

Ad.3. Sprawy różne: 

 
Ad.3.1. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej kontroli: 

Przedstawicielka Komisji Rewizyjnej - Pani Emilia Zwolińska-Topór odczytała 
protokół (w załączeniu) z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim w dniu 26 października 
2015 roku. 

Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) odczytany protokół Komisji Rewizyjnej. 
 

Pan Antoni Bernat – Dyrektor ZGK dodatkowo udzielił obszernych wyjaśnień 
dotyczących wykrycia w listopadzie 2015 roku w gminnej sieci wodociągowej bakterii 
coli. 
 
 
Ad.3.2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok: 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Chmielewski zapoznał zebranych z projektem 
„Ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok”. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli (15 głosów za) zaproponowany plan pracy Rady Miejskiej 
na 2016 roku (w załączeniu). 
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Ad.4. Wnioski i interpelacje: 
1. 
Radny Pan Marcin Kwasiński odczytał wniosek (w załączeniu) czterech radnych: Pani 
Joanny Dębickiej, Pani Anety Dudziak-Michalskiej, Pani Joanny Hnat i Pana Marcina 
Kwasińskiego w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  
w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, z następującym porządkiem 
obrad: 

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2) Przedstawienie porządku obrad.   
3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtu Przewodniczącego Rady. 
4) Zamknięcie IX/2015 sesji Rady Miejskiej Bytom Odrzański. 

 
2. 
Radny Powiatowy Pan Jarosław Intek: 
- poinformował o tym, że Bytom Odrzański bardzo często jest stawiany na sesjach 
Rady Powiatu jako wzór gospodarności i świetnej pracy zespołowej, 
- w imieniu Zarządu Powiatu złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.  
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bytomiu Odrzańskim Pan Andrzej Chmielewski, dziękując za udział w obradach 
złożył życzenia świąteczne i noworoczne, i zamknął VIII sesję Rady Miejskiej. 
 

Sesję zakończono o godz. 17.35. 
 

    Protokołowała:                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                      Rady  Miejskiej 
 (-) Aneta Biajgo 
                                                                                             (-)  Andrzej Chmielewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


