
        PROTOKÓŁ  Nr I/06
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  27 listopada  2006r

odbytej w Gminnym Centrum Kultury  i Sportu w Iłowej, przy  ul. Żagańskiej 15
  
Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej sesję prowadziła Pani Krystyna Rymarowicz, 
radna najstarsza wiekiem obecna na sesji.

Pani Krystyna Rymarowicz otworzyła I sesję Rady Miejskiej V kadencji i poprosiła Pana Zdzisława 
Filipiaka, Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej o wręczenie zaświadczeń o 
wyborze Burmistrzowi i Radnym.
Po wręczeniu zaświadczeń Pani Krystyna Rymarowicz stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 
radnych:

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
oraz

1) Aleksander Janus – Burmistrz Iłowej IV kadencji
2) Adam Gliniak – nowo wybrany Burmistrz Iłowej 
3) Stanisław Krzyżaniak – Radca Prawny UM
4) Zdzisław Filipiak – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
5) Januariusz Małachowski – Sołtys wsi Klików
6) Zbigniew Janicki – Redaktor Gazety Lubuskiej

Po stwierdzeniu quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska, Pani 
Krystyna Rymarowicz serdecznie powitała radnych oraz osoby zaproszone na sesję. 
Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Pani Krystyna Rymarowicz odczytała rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji, i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście
 obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,. mając na względzie

dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

po czym kolejno wywołany(a) radny(a) wypowiedział(a) słowo „ślubuję”. Ślubowanie mogło być 
złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
Po stwierdzeniu, że wszyscy radni złożyli ślubowanie, przystąpiono do ustalenia porządku obrad 
sesji.
Został odczytany porządek obrad w następującej kolejności:

1. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej.
2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej oraz wybór 



przewodniczących komisji:
            a) komisji rewizyjnej
            b) komisji budżetu

     c) komisji do spraw publicznych
 2) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania
     przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zakończenie I sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono  do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Zgłoszone kandydatury:

1. Pan Józef Brzezicki
2. Pan Mirosław Wdowiak

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Iłowej.

Do składu komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące osoby spośród radnych:

1. Pan Leszek Czarnota
2. Pan Jerzy Rodak
3. Pani Jolanta Markilewicz 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie zaproponowany skład osobowy komisji
skrutacyjnej.
W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  jawnego,  komisja  skrutacyjna  została  wybrana 
jednogłośnie.
Powołana komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy, zostały rozdane karty do głosowania.
Zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono głosowanie tajne.
Zostały przedstawione zasady głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Radni głosowali na kartach, które rozdał przewodniczący komisji skrutacyjnej.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół  wyników 
głosowania.
 

1. Pan Józef Brzezicki otrzymał 6 głosów „za”
2. Pan Mirosław Wdowiak otrzymał 8 głosów „za”

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iłowej został wybrany
Pan Mirosław Wdowiak     

Przewodnicząca  posiedzenia  po  przeprowadzeniu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
ogłosiła przerwę w obradach.
Po  przerwie  Pan  Mirosław  Wdowiak  –  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  podziękował  za 
powierzenie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.



Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Zgłoszone kandydatury dla pierwszego głosowania:

1. Pani Jolanta Markilewicz
2. Pan Leszek Czarnota
3. Pan Jerzy Rodak

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie  przystąpiono  do  powołania  komisji  skrutacyjnej  dla  wyboru  Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej.
Do składu komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące osoby spośród radnych:

1. Pan Tomasz Słomiński
2. Pan Krzysztof Suchodolski
3. Pan Józef Brzezicki

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
W  wyniku  przeprowadzenia  głosowania  jawnego,  komisja  skrutacyjna  została  wybrana 
jednogłośnie.
Powołana komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy, zostały rozdane karty do głosowania.
Zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono głosowanie tajne.
Zostały przedstawione zasady głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Radni głosowali na kartach do głosowania, które rozdał przewodniczący komisji skrutacyjnej.
Po przeprowadzeniu głosowania, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół wyników 
głosowania.

1. Pani Jolanta Markilewicz otrzymała 7 głosów „za”
2. Pan Leszek Czarnota otrzymał 2 głosy „za”
3. Pan Jerzy Rodak otrzymał 5 głosów „za”

W wyniku przeprowadzonego I głosowania 

Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Iłowej została wybrana
Pani Jolanta Markilewicz

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatur do drugiego głosowania na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Zgłoszone kandydatury:

1. Pan Leszek Czarnota
2. Pan Jerzy Rodak

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę, aby ta sama komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Zgodnie z wymogiem ustawowym  przeprowadzono głosowanie tajne.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podał, iż zasady głosowania obowiązują, jak przy pierwszym 
głosowaniu na wiceprzewodniczącego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Radni głosowali na kartach, które rozdał przewodniczący komisji skrutacyjnej.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół wyników 
głosowania.



1. Pan Leszek Czarnota otrzymał 8 głosów „za”
2. Pan Jerzy Rodak otrzymał 6 głosów „za”

W wyniku przeprowadzonego II głosowania

Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Iłowej został wybrany
Pan Leszek Czarnota

Po  przeprowadzeniu  wyborów  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  w  Iłowej,  pan 
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad  tj.  przyjęcia  uchwał  w 
sprawie:

1) powołania  i  ustalenia  składów  osobowych  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  oraz  wybór 
przewodniczących komisji:

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że zgodnie ze statutem gminy w radzie funkcjonują trzy 
komisje:  Rewizyjna,  Budżetu  i  do  Spraw  Publicznych.  Komisja  Rady,  z  wyjątkiem  Komisji 
Rewizyjnej nie może liczyć więcej niż 5 osób. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował liczbę radnych w poszczególnych komisjach:

• Komisja Rewizyjna                         – 4 radnych
• Komisja Budżetu                             – 5 radnych
• Komisja do Spraw Publicznych      – 5 radnych

Zaproponowaną liczbę radnych w poszczególnych komisjach w głosowaniu jawnym Rada przyjęła 
jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczących poszczególnych komisji.
Pan  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  na  Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszone kandydatury:

1. Pan Jerzy Rodak
2. Pan Marek Sawicki

Zgłoszeni kandydaci  wyrazili zgodę na kandydowanie.
Ponieważ zostały zgłoszone dwie kandydatury, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono 
głosowanie jawne na imiennych kartach do głosowania, które po głosowaniu Pan Przewodniczący 
Rady Miejskiej odczytał, podając wynik głosowania każdego radnego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

W wyniku tak przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Pan Jerzy Rodak – 5 głosów
2. Pan Marek Sawicki – 8 głosów

Jedna karta do głosowania została oddana bez dokonania wyboru.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany
Pan Marek Sawicki

Pan  Przewodniczący   Rady  Miejskiej  zastosował  taki  sam  tryb  postępowania  przy  wyborze 
kolejnych Przewodniczących Komisji tj. Budżetu i do Spraw Publicznych.



Na Przewodniczącą Komisji Budżetu została zgłoszona Pani Krystyna Rymarowicz, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie.
Ponieważ została zgłoszona jedna kandydatura, głosowanie odbyło się jawne przez podniesienie 
ręki.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za przyjęciem kandydatury głosowało – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1 (p.K.Rymarowicz)

Zgłoszone kandydatury na Przewodniczącego Komisji do Spraw Publicznych:

1. Pan Czesław Dąbrowski
2. Pan Józef Brzezicki

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Ponieważ zostały zgłoszone dwie kandydatury, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono 
głosowanie jawne na imiennych kartach do głosowania, które po głosowaniu Pan Przewodniczący 
Rady Miejskiej odczytał, podając wynik głosowania każdego radnego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

W wyniku tak przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Pan Czesław Dąbrowski  – 7 głosów
2. Pan Józef Brzezicki         – 7 głosów

Głosowanie nie  zostało rozstrzygnięte,  a Pan Józef Brzezicki wycofał swoją kandydaturę przed 
rozpoczęciem drugiego głosowania.
W związku z powyższym poddano pod głosowanie kandydaturę Pana Czesława Dąbrowskiego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za przyjęciem kandydatury głosowało – 9 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 5

Przewodniczącym Komisji do Spraw Publicznych został wybrany
Pan Czesław Dąbrowski 

Następnie przystąpiono składów osobowych poszczególnych komisji.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

1. Pani Halina Kopczyńska-Gronek
2. Pan Jerzy Rodak
3. Pan Krzysztof Suchodolski

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Ponieważ została zgłoszona liczba kandydatur zgodna ze składem liczbowym Komisji Rewizyjnej, 
głosowanie odbyło się jawne przez podniesienie ręki.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za przyjęciem  zaproponowanego składu osobowego głosowało – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0



Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

1. Pan Marek Sawicki                        - przewodniczący
2. Pani Halina Kopczyńska-Gronek  - członek
3. Pan Jerzy Rodak                            - członek
4. Pan Krzysztof Suchodolski           - członek

Głosowanie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz 
wybór jej przewodniczącego
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Budżetu:

1. Pan Leszek Czarnota – wyraził zgodę na kandydowanie
2. Pani Małgorzata Pękala – wyraziła zgodę na kandydowanie
3. Pani Halina Kopczyńska-Gronek – wyraziła zgodę na kandydowanie
4. Pani Jolanta Markilewicz – nie wyraziła zgody na kandydowanie
5. Pani Bogumiła Hołodziuk – nie wyraziła zgody na kandydowanie
6. Pan Józef Brzezicki – nie wyraził zgody na kandydowanie
7. Pan Tomasz Słomiński – nie wyraził zgody na kandydowanie

Radni:   Pan Józef  Brzezicki  zwrócił  uwagę,  że Pani Halina Kopczyńska-Gronek wyraziła chęć 
pracy juz w drugiej komisji, co może uniemożliwić każdemu radnemu branie udziału w pracach co 
najmniej jednej komisji Rady.
Pan Jerzy Rodak poparł uwagę Pana Brzezickiego oraz wskazał na pewną sprzeczność pomiędzy 
udziałem w pracach Komisji Rewizyjnej i w Komisji Budżetu.
Po tych wypowiedziach Pani Halina Kopczyńska-Gronek wycofała swoją kandydaturę.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wobec zaistniałej sytuacji zapytał ponownie osoby, które nie 
wyraziły zgody na kandydowanie, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji Budżetu.

1. Pani Jolanta Markilewicz i Pani Bogumiła Hołodziuk – zgodziły się na kandydowanie
2. Pan Józef Brzezicki i Pan Tomasz Słomiński – nie wyrazili zgody na kandydowanie

Wobec zgłoszenia liczby kandydatur zgodnej ze składem liczbowym Komisji Budżetu, głosowanie 
odbyło się jawne przez podniesienie ręki.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za przyjęciem zaproponowanego składu osobowego głosowało – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Komisja Budżetu została wybrana w składzie:

1. Pani Krystyna Rymarowicz – przewodniczaca
2. Pan Leszek Czarnota – członek
3. Pani Bogumiła Hołodziuk – członek
4. Pani Jolanta Markilewicz – członek
5. Pani Małgorzata Pękala – członek



Głosowanie uchwały w sprawie powołania i  ustalenia składu osobowego Komisji  Budżetu oraz 
wybór jej przewodniczącego
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Zgłoszone kandydatury do Komisji do Spraw Publicznych:

1. Pan Tomasz Słomiński
2. Pan Zygmunt Sygnowski
3. Pan Józef Brzezicki
4. Pan Jerzy Rodak 
5. Pani Jolanta Markilewicz
6. Pan Krzysztof Suchodolski

Zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Ponieważ  zgłoszono więcej kandydatur, zgodnie z wymogiem ustawowym przeprowadzono 
głosowanie jawne na imiennych kartach do głosowania, które po głosowaniu Pan Przewodniczący 
Rady Miejskiej odczytał, podając wynik głosowania każdego radnego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

Pan Tomasz Słomiński otrzymał – 14  głosów „za”
Pan  Zygmunt Sygnowski otrzymał – 7  głosów „za”
Pan  Józef Brzezicki otrzymał – 14  głosów „za”
Pan  Jerzy Rodak otrzymał – 6  głosów „za”
Pani Jolanta Markilewicz otrzymała – 8 głosów „za”
Pan Krzysztof Suchodolski otrzymał – 7 głosów „za”

Ponieważ Pan Zygmunt Sygnowski i Pan Krzysztof Suchodolski otrzymali równą liczbę głosów, 
przygotowano karty do drugiego głosowania, jednak przed przystąpieniem do głosowania Pan 
Krzysztof Suchodolski wycofał swoją kandydaturę z kandydowania.

Komisja do Spraw Publicznych została wybrana w składzie:
1. Pan Czesław Dąbrowski -  przewodniczący 
2. Pan Józef Brzezicki – członek
3. Pani Jolanta Markilewicz – członek 
4. Pan Tomasz Słomiński – członek
5. Pan Zygmunt Sygnowski – członek

Głosowanie  uchwały  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  do  Spraw 
Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania
    Przewodniczącego Rady Miejskiej

Ponieważ  została  zgłoszona  jedna  kandydatura  Pani  Jolanty  Markilewicz,  przeprowadzono 
głosowanie jawne przez podniesienie ręki.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
za – głosowało 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2



Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za głosowało – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

W tym punkcie obrad radni kierowali do siebie uwagi i zapytania, i tak:
Pan Zygmunt Sygnowski zwrócił uwagę, że każdy radny powinien pracować w komisji.
Podwójne uczestnictwo w komisjach spowoduje brak możliwości pracy innych radnych w 
komisjach.
Pan Jerzy Rodak zauważył, że jest to problem, bo będzie wybrany nowy radny.
Pan Czesław Dąbrowski wyjaśnił, że obecnie wszyscy radni będą pracować w komisjach Rady.
W uzupełnieniu wypowiedzi Pana Dąbrowskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że jeśli 
będzie taka konieczność  to nastąpią zmiany w składach komisji.
Pani Bogumiła Hołodziuk zapytała jakie posiada wykształcenie i czym się zajmuje Pan Sawicki, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pytanie to stawia dlatego, że była zgłoszona również 
kandydatura Pana Jerzego Rodaka, który w poprzedniej kadencji Rady był Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej i myśli,  że dobrze kierował pracami Komisji, skoro ponownie została 
zgłoszona Jego kandydatura, ale  nie otrzymał poparcia. 
W odpowiedzi Pan Sawicki podał, że posiada wykształcenie średnie techniczne, jest kierownikiem 
zakładu zatrudniającego 40 osób oraz , że ma doświadczenie w prowadzeniu finansów.

Wobec  wyczerpania się  porządku  obrad  Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady 
Miejskiej  zamknął  obrady I sesji  Rady Miejskiej  w Iłowej.
Na tym protokół zakończono.
Sesja trwała nieprzerwanie  od godz. 13.00 do godz. 16.15

Protokołowała:

Maria Sokołowska


