
PROTOKÓŁ Nr IV/06 
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 29 grudnia 2006r 
 

odbytej w Gimnazjum w Iłowej, przy ul. Piaskowej 2a 
   
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na 14 
radnych w sesji uczestniczyło14 radnych) i otworzył obrady IV sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 
 
W sesji uczestniczyły następujące osoby - radni: 

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 (radnych), obrady sesji są prawomocne. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyły osoby zaproszone: 

1) Adam Gliniak –  Burmistrz Iłowej  
2) Roman Andzel –  Sekretarz Gminy 
3) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy 
4) Franciszek Paczkowski – Sołtys wsi Czerna 
5) Stanisława Ostrowska -Sołtys wsi Szczepanów 
6) Walerian Sztogryn – Sołtys wsi Wilkowisko 
7) Januariusz Małachowski – Sołtys wsi Klików 
8) Mikołaj Stanisławski – Sołtys wsi Borowe 
9) Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego 
10) Stanisław KrzyŜaniak – Radca Prawny 

 
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) zmian w uchwale budŜetowej na 2006r. Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy 
2) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej 

w obrębie oczyszczalni ścieków w Iłowej z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnica” – 
referuje Skarbnik Gminy 



3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych 
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze – referuje 
Skarbnik Gminy 

4) uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty 
administracyjnej – referuje Skarbnik Gminy 

5) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso – referuje Skarbnik Gminy 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2006r. – referuje Skarbnik Gminy 

 
          4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
          5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
          6. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Iłowej. „ 
 
Do zaproponowanego porządku obrad Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie II 
Obrady przyjęcie uchwał w sprawie – dodatkowych uchwał: 

7) wydatków zamieszczonych w budŜecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 – referuje Skarbnik Gminy 

8) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku – referuje Skarbnik Gminy 
9) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 

obręb CzyŜówek – etap I”– referuje Skarbnik Gminy 
10) dopłaty do taryfy usług odbioru ścieków komunalnych dla wybranej grupy odbiorców 

usług – referuje Burmistrz. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany, zmieniony porządek obrad. 
 
Głosowanie – zatwierdzenie zmienionego porządku obrad: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych 
za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 

PRZEBIEG OBRAD 
Ad.II pkt 1 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj. 
za okres od dnia 14.12.2006r. do dnia 29.12.2006r. 

- w okresie przedświątecznym uczestniczył w spotkaniach wigilijnych zorganizowanych w 
Gimnazjum, w WCPR w Iłowej z dziećmi i wolontariuszami oraz osobami samotnymi, 

- brał udział w spotkaniu z Wojewodą Lubuskim w Gorzowie Wlkp. i w posiedzeniu (sesji) 
Sejmiku Wojewódzkiego,  

- w dniu 14 grudnia Komisja Przetargowa przeprowadziła przetargi na sprzedaŜ nieruchomości 
połoŜonych w obrębie Konin śagański (działki 2/12,2/13,2/14 oraz 2/5 i 2/16). Ceny 
wylicytowano (netto) odpowiednio 241.000, 159.200, 247.900 i 346.650; razem 994.750zł. 
(VEKTOR S.A. Bereźnicki) 

- w dniu 19 grudnia podpisał umowę notarialną dot. sprzedaŜy działek nr 628/11 i 628/12 
połoŜonych w Iłowej przy ul.Okrzei - nabytych w drodze przetargu (p.Kancelarczyk), 

- w dniu 21 grudnia wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa 
uŜytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem Banku Spółdzielczego, 

- w dniu 22 grudnia swoimi zarządzeniami wyznaczył do sprzedaŜy działkę 1038 w Iłowej przy 
ul.Blacharskiej (przetarg), działkę 85/1 w CzyŜówku (przetarg), działkę nr 721 w Iłowej 
(sprzedaŜ gruntu na rzecz uŜytkownika wieczystego), działkę nr 21 w Kowalicach (sprzedaŜ 
gruntu na rzecz uŜytkownika wieczystego), lokal mieszkalny 28 przy ul.Hutniczej 1 (sprzedaŜ 
na rzecz najemcy) , 

- wydano 6 zaświadczeń o wpisie przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej w 
tym: 

• 4 wpisy nowych przedsiębiorców, 
• 2 zmiany wpisu do ewidencji działalności. 

- wydano 3 decyzje o wykreślenie przedsiębiorców z ewidencji działalności gospodarczej. 
- wydano 3 informacje potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej. 



- wydano 3 decyzje o podziale nieruchomości: 
• podział działki nr 667 w Iłowej ul. Pułaskiego – właściciel Gmina Iłowa. 
• podział działki nr 402 w Iłowej ul. Piaskowa – właściciel Gmina Iłowa. 
• podział działki nr 207 w Jankowej śagańskiej – właściciel Gmina Iłowa.  

- wydano 12 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
- 15 grudnia 2006r. negatywnie zaopiniowałem wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

sprawie ograniczenia ruchu samochodów cięŜarowych powyŜej 26 ton na drodze 
wojewódzkiej. Takie ograniczenie tonaŜu pozbawiłoby moŜliwości dojazdu samochodów 
cięŜarowych do VITROSILICONU i INTRY. 

- 16 grudnia wykonano pokrycie z masy asfaltowej na spękanej nawierzchni betonowej mostu na 
rzece Czerna Wielka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Czerna, zabezpieczając tym 
samym most przed zniszczeniem w okresie zimowym, 

- 18 grudnia odmówiono wydzierŜawienia drogi gminnej mieszkańcowi CzyŜówka, 
- 20 grudnia dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przebudowanej drogi 

obręb CzyŜówek etap I wraz z odbiorem przyłącza wody, kanalizacji do bazy magazynowej 
VITROSILICON S.A. oraz rurociągu tłocznego w odcinku wybudowanej drogi dla przyszłego 
tranzytu ścieków z Jankowej i Konina śag. 

- 21 grudnia wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na przebudowe 
drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku śagań-Czerna. Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje 
przebudowę tej drogi w 2007r. 

- od 14 do 29 grudnia wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złoŜyli sprawozdania z pracy Komisji za okres 
międzysesyjny. 
 
Ad.II pkt 2 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych 
Pan Jerzy Rodak – zapytał kiedy odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Iłowej w 
okręgu nr 8 tj dla wsi Konin śag. i śaganiec. 
Burmistrz  udzielił natychmiastowej odpowiedzi, informując, Ŝe wybory uzupełniające zostały 
zarządzone na dzień 25 lutego 2007r. Stosowne ogłoszenia i komunikaty w tej sprawie znajdują się na 
tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Iłowej oraz na tablicach w Koninie śag. i śagańcu. 
 
Pani Bogumiła Hołodziuk – wnioskuje o udział w sesjach kierowników i dyrektorów jednostek 
organizacyjnych gminy. 
Przewodniczący Rady zaproponował by w okresie przed planowanym terminem sesji informować o 
potrzebie zaproszenia konkretnych dyrektorów i kierowników, aby nie zakłócać bez potrzeby pracy 
poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
Pan Marek Sawicki zaproponował, aby na posiedzeniach komisji, które z reguły odbywają się przed 
sesjami wskazywać kierowników, dyrektorów, bądź inne osoby, których udział w sesji jest niezbędny. 
 
Ad.II pkt 3 
Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w uchwale budŜetowej na 2006r. Gminy Iłowa  
Pani Ewa Pasternak – Jerz Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

2) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w 
obrębie oczyszczalni ścieków w Iłowej z włączeniem gmin Wymiarki i Gozdnica” 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe uchwały organów gminy dotyczące 
zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte oraz, 
Ŝe uchwały rady gminy, o których mowa wyŜej, 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. 
 

3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Funduszu  Rozwoju Inwestycji Komunalnych w 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe uchwały organów gminy dotyczące 
zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte oraz, 
Ŝe uchwały rady gminy, o których mowa wyŜej, 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) uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty 
administracyjnej  

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wskazując na 
bezprzedmiotowość zapisów uchylanej uchwały ze względu na zmiany wynikające z nowej ustawy o 
opłacie skarbowej. Ustawa ta wprowadza z dniem 1 stycznia 2007r. zmiany takŜe w innych ustawach, 
co powoduje konieczność uchylenie bezprzedmiotowej uchwały. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

5) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia inkaso 

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2006r.  
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe w przypadku tej uchwały wskazana byłaby obecność na 
sesji Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , której jednak 
stan zdrowia  uniemoŜliwił obecność na sesji. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych 
za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 3 (J.Markilewicz, B.Hołodziuk, M.Pękala) 

 
7) wydatków zamieszczonych w budŜecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 
 
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 



      8) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku 
 
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe uchwały organów gminy dotyczące 
zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte oraz, 
Ŝe uchwały rady gminy, o których mowa wyŜej, zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
9) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej obręb 
      CzyŜówek – etap I” 

 
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe uchwały organów gminy dotyczące 
zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte oraz, 
Ŝe uchwały rady gminy, o których mowa wyŜej, zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
       10) dopłaty do taryfy usług odbioru ścieków komunalnych dla wybranej grupy odbiorców usług 
 
Pan Burmistrz omówił projekt uchwały. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych 
za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 1 (J.Markilewicz) 
 
Ad.II pkt 4 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej 
za przyjęciem protokołu głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 
Ad.II pkt 5 
Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz i Przewodniczący Rady udzielili odpowiedzi na interpelacje radnych 
bezpośrednio po ich zadaniu. 
 
Ad.II pkt 6 
Wobec wyczerpania się porządku obrad Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej w Iłowej i złoŜył Ŝyczenia noworoczne radnym oraz 
zaproszonym gościom. 
Na tym protokół zakończono. 
Sesja trwała nieprzerwanie od godz. 12.00 do godz. 13.35 
 
Protokołowała: 
 
Małgorzata Kondraciuk 


