
PROTOKÓŁ  Nr III/06
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 14 grudnia 2006r

odbytej w Gminnym Centrum Kultury  i Sportu w Iłowej, przy  ul. Żagańskiej 15

Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad ( na 14 
radnych w sesji uczestniczyło14 radnych) i otworzył obrady III sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

W sesji uczestniczyły następujące osoby:
1) Brzezicki Józef
2) Czarnota Leszek
3) Dąbrowski Czesław
4) Hołodziuk Bogumiła
5) Kopczyńska-Gronek Halina
6) Markilewicz Jolanta
7) Pękala Małgorzata
8) Rodak Jerzy
9) Rymarowicz Krystyna
10)Sawicki Marek
11)Słomiński Tomasz
12)Suchodolski Krzysztof
13)Sygnowski Zygmunt
14)Wdowiak Mirosław

W związku z obecnością wymaganej liczby osób, obrady sesji są prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczyły osoby zaproszone:

1) Adam Gliniak –  Burmistrz Iłowej 
2) Roman Andzel – powołany Sekretarz Gminy
3) Franciszek Paczkowski – Sołtys wsi Czerna
4) Jan Dromarecki – Sołtys wsi Czyżówek
5) Stanisława Ostrowska -Sołtys wsi Szczepanów
6) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
7) Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
8) Zbigniew Żywień – Lubuska Izba Rolnicza

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujący  porządek obrad:

       I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany 

w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
                    Prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej
II. Obrady

                 1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez:
  - Burmistrza Iłowej,
  - Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej.

   2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
   3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1) odwołania Sekretarza Gminy – referuje Burmistrz 
2) powołania Sekretarza Gminy – referuje Burmistrz 



   3)  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu
       państwa na prefinansowanie projektu pn. „Budowa obiektów kulturalno-rekreacyjnych
       w Koninie Żagańskim” - referuje Skarbnik Gminy
   4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu
       państwa na prefinansowanie projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i
       urządzenie przyległego do niej terenu” – referuje Skarbnik Gminy
   5) zmian w uchwale budżetowej na 2006r. Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy
   6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - referuje Skarbnik
       Gminy 
   7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – referuje Skarbnik Gminy
   8)  ustalenia wysokości podatku od posiadania psów – referuje Skarbnik Gminy

          4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
          5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
          6. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

PRZEBIEG OBRAD

Pan  Zbigniew  Żywień  –  przedstawiciel  Lubuskiej  Izby  Rolniczej  złożył  gratulacje  nowo 
wybranemu Burmistrzowi oraz Radnym i odczytał list gratulacyjny skierowany do Burmistrza.
Pan Burmistrz podziękował za życzenia złożone przez przedstawiciela Lubuskiej Izby Rolniczej.

Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami 
tj. za okres od dnia 04.12.2006r. do dnia 14.12.2006r.
W tym okresie Burmistrz zapoznawał się z sytuacją w naszej gminie odnośnie stanu finansów i 
inwestycji.  Podał,  że obecnie Gmina posiada zaciągnięte pożyczki i  kredyty długoterminowe w 
kwocie 2 902 353 złotych.
Realizowane są obecnie następujące zadania:
− świetlica w Koninie Żag.

Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich w kwocie 268.600 złotych, zaś całość 
ma się zamknąć kwotą 449.481 złotych. Projekt techniczny zawiera wiele braków w stosunku 
do rzeczywistych wymogów stawianych takim obiektom i z tymi problemami musi się borykać 
Wykonawca.

− świetlica w Czyżówku
W roku 2006 wykonano remont  dachu,  prywatny sponsor sfinansował  okna,  niezbędny jest 
remont  wnętrza.  W  założeniach  do  budżetu  na  2007  rok  nie  uwzględniono  remontu 
pomieszczeń świetlicy.

− droga  dojazdowa do  budowanych magazynów Vitrosiliconu wraz  z  przyłączem i  tranzytem 
kanalizacyjnym oraz przyłączem wodociągowym.

− Ta  inwestycja  jest  realizowana  w  ramach  trójstronnego  porozumienia,  co  do  finansowania 
między Starostą, Vitrosiliconem i Gminą. Koszt całkowity 1 083 784,79 złotych, w tym 150.000 
złotych Starostwo, 1/3 kosztu drogi i przyłączy Vitrosilicon, pozostałe koszty Gmina.

− ulica 3 Maja i Strzelecka
Budowa nawierzchni na części ulicy asfaltowa, na części w płytach ażurowych. 20 listopada 
2006r.  została  podpisana  umowa  z  Wykonawcą.  Finansowanie  nastąpi  z  przyszłorocznego 
budżetu  w  kwocie  548  324,91  złotych.  Należy  znaleźć  90.000  złotych  na  wyasfaltowanie 
całości nawierzchni i wykonanie odwodnienia.

− dokonano odbioru wykonanej rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego na ul. Żaków, 
teren  działek  po  rozebraniu  budynków  może  być  obecnie  przekazany  Zarządowi  Dróg 
Powiatowych  z  przeznaczeniem pod  przebudowę  drogi  powiatowej  Iłowa-Konin  Żagański-
Żary,



− przeprowadzono  wizję  mostu  na  rzece  Czerna  Wielka  w  Czernej  w  ciągu  drogi  gminnej, 
stwierdzono  dziury  w  powierzchni  betonowej  mostu  i  przecieki  wody.  Konieczne  jest 
przeprowadzenie remontu pokrycia mostu jeszcze przed zimą, aby zabezpieczyć most przed 
jego poważnym uszkodzeniem w razie niskiej temperatury,

− w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyła się narada Burmistrzów Iłowej i Gozdnicy, Wójta 
Wymiarek z udziałem Przewodniczących Rad Gmin i Przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Łużyckiego Związku Gmin na 
temat  realizacji  wspólnej  budowy sieci  wodociągowych  i  kanalizacji  w  obrębie  powołanej 
Aglomeracji Iłowa,

− na  posiedzeniu  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  zatwierdzona  została   dokumentacja 
projektowa na budowę stacji podciśnieniowej i przepompowni ścieków ul. Surzyna w Iłowej,

− dokonano  odbioru  nowo  wybudowanych  przyłączy  wody  i  kanalizacji  do  magazynów 
Vitrosilicon obręb Czyżówek,

− wydano 1 i  wszczęto postępowanie administracyjne  dla 7 decyzji  o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania przestrzennego,

− wyznaczono  do  sprzedaży na  rzecz  najemcy lokal  mieszkalny  położony w Iłowej  przy  ul. 
Hutniczej 1/28,

− nie  przeznaczono  do  sprzedaży  działki  nr  57  położonej  w  Kowalicach  ze  względu  na 
wyjaśnienie przebiegu drogi gminnej,

− przeznaczono  do  sprzedaży  działkę  nr  933/2  w  Iłowej  przy  ul.  Strzeleckiej  (przy  stacji 
transformatorowej.  O formie  sprzedaży (bez  przetargu  lub  w drodze  przetargu)  zadecyduje 
decyzja o warunkach  zabudowy przygotowana przez urbanistę,

− wpłynęło  podanie   firmy  „Aris  Polska”  Sp.z  o.o.  z  Poznania  w  sprawie  zainteresowania 
zakupem  działki gminnej pod budowę stacji paliw  (naprzeciw stacji AS-24). W związku z tym, 
iż  działka  nie  jest  objęta  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  nie  została  obecnie 
wyznaczona do sprzedaży,

− wystąpiono  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych z  wnioskiem o  nieodpłatne  przekazanie  na 
rzecz  Gminy nieruchomości  związanych  z  budową  sieci  kanalizacyjnej  oraz  budową  drogi 
gminnej w Szczepanowie. Działki zostaną przeznaczone pod budowę przepompowni ścieków 
oraz  dróg  dojazdowych.  W przypadku  działki  w  Szczepanowie  pod  budowę  odwodnienia 
projektowanej drogi.

Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady Miejskiej  złożyli  sprawozdania  z  pracy  Komisji  za 
okres międzysesyjny.

Ad.II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pan Tomasz  Słomiński – Radny
Zapytał, jakie są wyniki przetargów, które się dzisiaj odbyły w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

Pan Jan  Dromarecki – Sołtys wsi Czyżówek
Poruszył  sprawę  remontu  świetlicy  wiejskiej,  poinformował,  że  zostały  wymienione  okna, 
natomiast  brak jest  do chwili  obecnej  drzwi,  które już dawno zostały sfinansowane przez Pana 
Janusza Chrząstka. Podał też, że częściowo wykonana jest instalacja elektryczna, są zabezpieczone 
cegły,  nie mniej wiele jest  jeszcze do zrobienia.  Ponieważ na wiosnę przewidywane są wybory 
Sołtysa,  Pan  Dromarecki  poprosił  o  pomoc  w  zakończeniu  remontu  świetlicy,  gdyż  w  chwili 
obecnej brak jest możliwości odbywania zebrań wiejskich.
Pan  Sołtys  nadmienił,  że  pomocy  finansowej  Sołectwu  udzielił  również  Bank  Spółdzielczy  w 
Iłowej w wysokości 1.000 złotych.
Drugim  bardzo  istotnym  problemem  są  spadki  napięcia  energii  elektrycznej,  pomimo 
zamontowanego w ubiegłym roku dodatkowego transformatora. Obecnie połowa wsi ma spadek 
napięcia, dlatego trzeba to sprawdzić najlepiej w godzinach popołudniowych.



Ad.II pkt 3
Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) odwołania Sekretarza Gminy
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz i poinformował, że w związku z pisemną rezygnacją Pana 
Jerzego Wojnara z funkcji Sekretarza Gminy, składa wniosek o odwołanie Pana Jerzego Wojnara ze 
stanowiska Sekretarza Gminy. Ponieważ Pan Wojnar jest Radnym Powiatu Żagańskiego, Burmistrz 
zwrócił się do Rady Powiatu Żagańskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 
radnym. W odpowiedzi na wniosek Starostwo Powiatowe w Żaganiu w dniu 13 grudnia 2006r. 
przesłało  podjęta  przez  Radę  Powiatu  Żagańskiego  w  dniu  07  grudnia  2006r.  Uchwałę  Nr 
II/15/2006 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.  W związku z 
powyższym  Pan  Burmistrz  zwrócił  się  do  Rady  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie  odwołania 
Sekretarza Gminy.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2 (J.Brzezicki, J.Rodak)

2) powołania Sekretarza Gminy
Projekt  uchwały  omówił  Pan  Burmistrz,  przedstawił  kandydaturę  Pana  Romana  Andzela  na 
stanowisko  Sekretarza  Gminy,  który  pracował  na  tym stanowisku  w  latach  1990  –  2002,  gdy 
Burmistrzem był obecny Burmistrz Pan Adam Gliniak. Ponieważ współpraca z Panem Andzelem 
układała się dobrze, dlatego Pan Burmistrz zaproponował Panu Andzelowi ponowne powołanie na 
stanowisko Sekretarza Gminy, a kandydat wyraził zgodę. Dlatego też Pan Burmistrz zwrócił się do 
Rady o powołanie na stanowisko Sekretarza Gminy Pana Romana Andzela.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło – 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Roman  Andzel – nowo powołany Sekretarz Gminy
Podziękował za zaufanie i powołanie na stanowisko Sekretarza Gminy, zapewnił, że na pewno nie 
zawiedzie, a zdobyte kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wykorzysta w pracy na stanowisku 
Sekretarza  Gminy,  zwłaszcza,  że  lata  2007 –  2013 dają  ogromne  możliwości  w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych dla Gminy.

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 
na prefinansowanie projektu pn. „Budowa obiektów kulturalno – rekreacyjnych w Koninie 
Żagańskim”
Pan  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  uchwały  organów  gminy  dotyczące 
zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte 
oraz, że uchwały rady gminy, o których mowa wyżej, zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 
na prefinansowanie projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie 
przyległego do niej terenu”
Pan  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  uchwały  organów  gminy  dotyczące 
zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte 
oraz, że uchwały rady gminy, o których mowa wyżej, zapadają bezwzględną większością głosów w 



obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5) zmian w uchwale budżetowej na 2006r. Gminy Iłowa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Omówiła projekt uchwały i poinformowała, że:
I.  Zmniejszenie  planu wydatków (  dział  010 rozdział  01036 – Restrukturyzacja  i 
modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów wiejskich  )  o  kwotę 
7.814  zł,  na  którą  składa  się  zmniejszenie  planu  wydatków  na  projekcie  pn. 
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu 
” o kwotę 262 zł i na projekcie pn. „ Budowa obiektów kulturalno – rekreacyjnych w 
Koninie  Żagańskim  o  kwotę  7.552  zł   (  ww.  zmniejszenia  dotyczą  klasyfikacji  
budżetowej z  .końcówką 8), jak również zwiększenie    prognoz dochodów o kwotę 
27.462 zł  w dziale  010 z  tytułu  środków na dofinansowanie  własnych inwestycji 
gmin pozyskanych z innych źródeł, które dotyczą zadania inwestycyjnego w Czernej 
składają się na zmniejszenie przychodów o kwotę 35.276 zł, w postaci pożyczki z 
budżetu państwa na prefinansowanie. 
W  związku  z  powyższym  planowane   pożyczki  z  budżetu  państwa  na 
prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami z funduszy strukturalnych 
ulegają zmniejszeniu  o kwotę 35.276 zł i  obecnie wynoszą 1.643.135 zł. 
Dalsze zmiany na ww. projektach dotyczą zwiększenia planu wydatków (dział 010 
rozdział 01036 ) finansowanych środkami z budżetu Gminy o kwotę 7.766 zł, z czego 
kwota 322 zł przypada na projekt realizowany we wsi Czerna natomiast kwota 7.444 
zł na projekt realizowany we wsi Konin.
 
II. Zmniejszenie planów wydatków o kwotę:
- 5.556 zł (dział 010 rozdział 01036 )- dotyczy strategii rozwoju obszarów wiejskich 
– LIDER +,
- 15.000 zł ( dział 750 rozdział 75023 ) – dotyczy remontów w Urzędzie Miejskim w 
Iłowej,
-  3.635 zł  (  dział  750 rozdział  75075 )  –  dotyczy zadań związanych z  promocją 
gminy,
- 10.000 zł ( dział 756 rozdział 75647 ) - dotyczy  wydatków związanych z  poborem 
dochodów,
- 140 zł ( dział 801 rozdział 80101  ) – dotyczy zakupu podręczników szkolnych 
( środki własne gminy ),
- 10.000 zł ( dział 801 rozdział 80103 ) – dotyczy dotacji podmiotowej na oddział 
przedszkolny w „ Małej Szkole ” w Koninie,  
  - 3.266 zł ( dział 801 rozdział 80113 ) – dotyczy opieki nad dziećmi dojeżdżającymi,
-  9.292 zł  (  dział  801 rozdział  80114 )  –  dotyczy  wydatków Gminnego Zespołu 
Ekonomicznego Szkół,
-600  zł  (  kwota  częściowa  dział  801  rozdział  80195  )  -  dotyczy  wydatków 
związanych  z  funkcjonowaniem  komisji  kwalifikacyjnej  dotyczącej  awansu 
zawodowego nauczycieli ( środki własne gminy ),
- 5.000 zł ( dział 851 rozdział 85142 ) – dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji 



celowej do zakupu karetki reanimacyjnej,
-  5.000 zł  (  dział  854 rozdział  85415 ) – dotyczy stypendiów szkolnych ( środki 
własne gminy ),
-  40.000  zł  (  dział  921  rozdział  92116  )  –  dotyczy  remontu  dachu  nad  bramą 
biblioteka miejska,
daje  ogółem  kwotę  107.489  zł  zmniejszenia  planu  wydatków,  które  pokrywa 
zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.766 zł z pkt I, oraz zmniejszenie prognoz 
dochodów :
w dziale 010 o kwotę 3.130 zł, 
częściowo w dziale 700 o kwotę  96.143 zł, 
w dziale 921 o kwotę 450 zł..

III.  W związku  ze  zmianą  klasyfikacji  budżetowej  zostają  zmniejszone  prognozy 
dochodów  w  dziale  756  z  tytułu  dotacji  otrzymanej  z  funduszy  celowych  na 
realizację zadań bieżących o kwotę 81.105 zł natomiast zwiększone o kwotę 93.430 
zł  z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, 
gdzie różnica w kwocie 12.325 zł stanowi drugą roczną wpłatę przez PFRON z tytułu 
zwolnień  ustawowych  dla  zakładów  pracy  chronionej  i  przeznaczona  zostaje  na 
dalsze zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700. 

IV.  Zwiększenie  prognoz  dochodów w dziale  756 z  tytułu  wpływów za  wydanie 
zezwoleń  na  sprzedaż  alkoholu  o  kwotę  3.897  zł  znajduje  swoje  odbicie  w 
zwiększeniu  planu  wydatków  w  dziale  851  rozdział  85154  o  ww.  kwotę  z 
przeznaczeniem na sfinansowanie opłat sądowych w kwocie 120 zł, opłaty pocztowej 
w  kwocie  30  zł,  przewozu  dzieci  na  basen  w  kwocie  1.500  zł  ,  wypoczynku 
zimowego dzieci w kwocie 2.247 zł.

V. Zwiększenie prognoz dochodów o kwotę 1.000 zł w dziale 921 z tytułu darowizny 
w  postaci  pieniężnej  dokonanej  przez  BS  Iłowa  dla  Sołectwa  Czyżówek 
przeznaczone zostaje na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 w 
związku z pracami remontowymi prowadzonymi w świetlicy wiejskiej.

VI. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 4.036 zł
wiąże się ze zwiększeniem udziału środków własnych gminy w współfinansowaniu 
zadania  pn.  Życie  i  nauka  współpraca  szkół  -  realizowanego  przez  Szkołę 
Podstawową w Iłowej, natomiast zmniejszenie  również o kwotę 4.036 zł w dziale 
801 rozdział  80195 wiąże  się  ze  zmniejszeniem udziału  środków z  budżetu  Unii 
Europejskiego w współfinansowaniu przedmiotowego zadania.

VII.W ramach planu wydatków jednostek pomocniczych zostaje zmniejszony plan 
wydatków  w  dziale  600  rozdział  60016  o  kwotę  1.000  zł  ,  a  zwiększony  plan 
wydatków w dziale 926 rozdział 92601 również o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem 
na utrzymanie boiska w Szczepanowie.

VIII. Pozostałe zwiększenie prognoz dochodów na ogólną kwotę 110.521 zł tj.: 



- w dziale 010 o kwotę  275 zł ,
- w dziale 600 o kwotę 458 zł ,
- w dziele 700 o kwoty 696 zł , 3.285 zł , 511 zł ,
- w dziale 710 o kwotę 645 zł ,
- w dziale 756 o kwoty: 5.248 zł , 4.755 zł, 2.768 zł, 449 zł, 1.054 zł, 617 zł,
- w dziale 758 o kwoty 72.591 zł, 15.900 zł,
- w dziale 852 o kwotę 1.269 zł
Pokrywa dalsze zmniejszenie  prognoz dochodów z  tytułu  wpływów ze sprzedaży 
składników majątkowych w dziale  700  o kwotę 110.521 zł.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Podała, że o 0,9% uległy podwyższeniu stawki podatku od środków transportowych, tj. o wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. oraz, że art. 
63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 
60 z późn. zm.) między innymi reguluje, iż kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten 
sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 
50  i  więcej  groszy  podwyższa  się  do  pełnych  złotych.  Zasadę  tą  wdrożono  już  w  projekcie 
przedmiotowej uchwały,  z wyłączeniem dwóch przypadków, tj.  dla samochodów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (cztery osie i więcej), o tonażu nie 
mniej  niż  29  ton,  przy  innych  systemach  zawieszenia  osi  jezdnych,  a  także  dla  ciągników 
siodłowych  i  balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z  naczepą  lub  przyczepą  o 
dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu pojazdów równej  lub wyższej  niż  12 ton (trzy osie)  o 
tonażu  nie  mniej  niż  40  ton,  przy  innych  systemach  zawieszenia  osi  jezdnych,  gdzie  w/w 
zaokrąglenie spowodowałoby przekroczenia stawki maksymalnej o 0,30 złotych.   
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Podała,  że również w tym projekcie  uchwały stawki podwyższono o 0,9%, tj.  o wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. 

8) ustalenia wysokości podatku od posiadania psów
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Wyjaśniła,  że zgodnie z  Obwieszczeniem  Ministra  Finansów z dnia 25 października 2006r.  w 
sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 
75, poz.758), podatek od jednego psa nie może przekroczyć 53,69 złotych.
Stawki obowiązujące w 2006 roku,  podwyższono o 0,9%, tj.  o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r., co daje stawki od jednego psa 
18,77 złotych, od drugiego psa 28,15 złotych, od każdego następnego psa 37,53 złotych rocznie.
W związku z tym, że art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. 
z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) między innymi reguluje, iż kwoty podatków zaokrągla się 
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, proponowane są 
stawki  od jednego psa 19 złotych,  od drugiego 28 złotych,  od każdego następnego 38 złotych 
rocznie.
Pan Józef  Brzezicki – Radny



Zapytał, kto na wsi roznosi nakazy płatnicze.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Odpowiedziała, że na 2006 rok Sołtysi nie mogli roznosić nakazów płatniczych, gdyż Ordynacja 
podatkowa nie pozwalała na te czynności i urząd dostosował się do zapisów Ordynacji. Wówczas 
nakazy  płatnicze  roznosili  pracownicy  urzędu.  Obecnie  jest  zapis  zmieniony  i  Sołtysi,  jak 
poprzednio będą mogli te czynności wykonywać.
Pan Jan Dromarecki – Sołtys wsi Czyżówek
W swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii sporządzania przez Sołtysów wykazów posiadaczy 
psów. Stwierdził, iż jest to bardzo uciążliwa czynność, gdyż właściciele psów niechętnie podają 
faktyczne  informacje,  poza  tym w małej  społeczności,  gdzie  wszyscy  się  znają,  często  padają 
zarzuty dotyczące nierzetelności zgłaszanych danych i wzajemne pretensje, typu „dlaczego sąsiad 
płaci mniej, a ma więcej niż jednego psa” itp. Pan Sołtys uważa, że tę kwestię należy rozstrzygnąć i 
uregulować. 
Pan Mirosław Wdowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej
Zgodził się z Panem Sołtysem, że z pewnością jest to uciążliwość, zarówno na terenie wiejskim, jak 
i  w mieście,  dlatego Rada zajmie się  tym tematem, celem usprawnienia pracy i  wypracowania 
dogodnych uregulowań. 
Pan Jerzy Rodak – Radny
Zwrócił  uwagę,  że  jeśli  Rada teraz  podejmie  uchwałę ustalającą  stawki  podatku od posiadania 
psów, Rada dopiero w przyszłym roku będzie mogła wrócić do tej sprawy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że do tej sprawy Rada wróci  w przyszłym roku.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych
przeciw – 1 (K.Suchodolski)
wstrzymujących się – 1 (B.Hołodziuk)

Ad.II pkt 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyjęciem protokołu głosowało – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1 (T.Słomiński – nie zdążył zapoznać się z protokołem)

Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz 
Podał, że wynik dzisiejszego przetargu  na sprzedaż działek nr 2/12, 2/13, 2/14 oraz 2/15 i 2/16 w 
Koninie  Żagańskim,  położonych  w  bliskim  sąsiedztwie  nowo  budowanych  magazynów 
Vitrosiliconu  zamknął się kwotą 994.700 złotych, natomiast więcej informacji będzie podanych do 
wiadomości po podpisaniu protokołu przez Komisję Przetargową.
Odnośnie spadków napięcia energii elektrycznej w części wsi Czyżówek, zostanie wystosowane 
pismo do Zakładu Energetyki w Żarach.

Ad.II pkt 6
Wobec  wyczerpania się  porządku  obrad  Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady 
Miejskiej  zamknął  obrady III sesji  Rady Miejskiej  w Iłowej.
Na tym protokół zakończono.
Sesja trwała nieprzerwanie  od godz. 14.00 do godz. 15.35

Protokołowała:

Maria Sokołowska


