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PROTOKÓŁ  Nr VIII/07 
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia  31 maja  2007r 
 

odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 
   
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na 15 
radnych w momencie otwarcia sesji było14 radnych) i otworzył obrady VIII sesji Rady Miejskiej w 
Iłowej. 
 

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

 

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) Piotr Kowalski – Kierownik ZGKiM w Iłowej  
5) Januariusz Małachowski – Sołtys wsi Klików 
6) Jan Dromarecki – Sołtys wsi CzyŜówek 
7) Maciej Beszterda – Sołtys śagańca 
8) Jan Słocki – Sołtys Konina śagańskiego 
9) BoŜena Pastuszyn – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej 
10) Adriana Zielińska – pracownik Urzędu Miejskiego w Iłowej 

 

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). 
5.    ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
 

                    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 budŜecie Gminy Iłowa na 2007r. - referuje Skarbnik Gminy, 
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2) orzeczenia o przejęciu pojazdu na własność Gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej, 
3) rozwiązania „Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego” spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością – referuje Sekretarz Gminy, 
4) uchylenia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie Gminy Iłowa z innymi gminami 

Województwa Lubuskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. „e-ŁuŜycki – 
Subregionalna infrastruktura e-Usług publicznych Województwa Lubuskiego” – referuje Sekretarz 
Gminy. 

 

4.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
1. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
2. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 
 

Ad.I. 4. Do zaproponowanego porządku obrad Burmistrz Iłowej zgłosił poprawkę i zawnioskował o 
uzupełnienie porządku obrad o uchwałę, której projekt jest wynikiem uzupełnienia składu rady przez 
nowo wybranego radnego i konieczności dokonania zmian w składzie komisji budŜetu w związku z 
chęcią pracy w tej komisji Pani Anny Michalczuk. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 
BudŜetu oraz wybór jej przewodniczącego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku obrad i  zmieniony 
porządek obrad. 
 

Głosowanie – wniosku: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych (w głosowaniu nie uczestniczyła Pani Anna Michalczuk, 
poniewaŜ nie złoŜyła jeszcze ślubowania): 
za przyjęciem wniosku głosowało – 13 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 

Głosowanie – zatwierdzenie zmienionego porządku obrad: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych 
za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało – 13 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 

Ad.I.5. 
Przewodniczący Rady  w związku z uzupełnieniem składu rady w wyniku wyborów zarządzonych na 
dzień 13 maja 2007r. zarządził ślubowanie nowo wybranego radnego. 
Następnie wszyscy powstali i nowo wybrana radna w okręgu nr 1 w Iłowej Pani Anna Michalczuk 
złoŜyła ślubowanie przed przystąpieniem do wykonywania mandatu. Przewodniczący odczytał tekst 
ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”  a Pani Anna Michalczuk wypowiedziało słowo „ślubuję”. 

 
PRZEBIEG OBRAD  

Ad.II pkt 1 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj. 
za okres od dnia 26 kwietnia 2007r. do 31 maja 2007r. 

- po wyborach sołtysów uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w sołectwach: Jankowa 
śagańska, Konin śagański, Czerna, i Szczepanów – wnioski z tych zebrań dotyczące drobnych 
spraw  są realizowane na bieŜąco, natomiast pilnymi inwestycjami są wodociągi w tych 
sołectwach w których jeszcze ich nie ma, 

- w związku z brakiem ekonomicznego uzasadnienia prowadzenia inwestycji w ramach 
aglomeracji „Iłowa” – wszystkie trzy gminy ją tworzące (Iłowa, Gozdnica I Wymiarki) 
wystąpiły do Wojewody Lubuskiego o jej rozwiązanie. Odbyło się w tej sprawie spotkanie z 
wicewojewodą i wicemarszałkiem. 

- Wynegocjowałem rozłoŜenie płatności za ul. 3 Maja na dwie raty, 
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- Uczestniczyłem w warsztatach na temat narkomani na terenie gminy oraz w warsztatach dot. 

strategii gminy i wieloletniego planu inwestycyjnego, 
- 18 maja uczestniczyłem w uroczystości wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej 

Państwowej StraŜy PoŜarnej w śaganiu przez wiceministra Surmacza. Gmina Iłowa była 
jednym z fundatorów sztandaru. 

- 23 maja dokonano odbioru końcowego robót zadania p.n. „Budowa obiektów kulturalno- 
rekreacyjnych w Koninie śagańskim.” 

- po spotkaniu z dyrektorami jednostek oświatowych gminy i określeniu kierunku polityki w 
najbliŜszych latach zatwierdziłem arkusze organizacyjne szkół i przedszkola na nowy rok 
szkolny 2007 – 2008 przedstawione przez dyrektorów tych jednostek, 

- w dniu 30.05.2007 zarząd Fundacji Bory Dolnośląskie, skupiającej w ramach programu 
Leader+ przedstawicieli z terenu 9 gmin, podjął decyzję o dofinansowaniu w wys. 17 tys. zł. 3 
imprez kulturalnych planowanych przez GCKiS w Iłowej : 

1) Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 8 tys. zł 
2) Festiwal Orkiestr Dętych - 4 tys. zł. 
3) Plener malarski - 5 tys. zł 

- 14 maja z udziałem przedstawicieli Starostwa w śaganiu dokonano przeglądu drzew na                    
stadionie w Iłowej przed wydaniem decyzji na wycinkę drzew, 

- 15 maja wizytowano gminę pod kątem wyrządzonych szkód po przejściu burzy z 
wyładowaniami atmosferycznymi. Przystąpiono do wycinki powalonych drzew na drogach, 
stadionie i w parku usuwano równieŜ awarię SUW w Iłowej, uszkodzony został agregat 
prądotwórczy i instalacja elektryczna, przerwa w dostawie wody w Iłowej trwała 5 godzin. 

- 17 maja wysłano pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z prośbą o tabliczki do                      
oznakowania pomników przyrody na terenie gminy. Na terenie gminy posiadamy                      
34 pomniki przyrody. 

- 17 maja rozpatrzono interwencję i wysłano odpowiedź Panu Janowi Bałut w związku                      
z zarzutem uszkodzeniem jego ogrodzenia. Nie potwierdzono tych roszczeń. 

- 18 maja  w Koninie śagańskim wizytowano posesje w związku z wnioskami o wycinkę 
dębów.  

- 21 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Dolanowo w Iłowej mieszkańcy wnioskowali                      
o budowę chodnika dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy śagańskiej i Dolanowo                     
oraz sieci gazowej, alternatywnie wnioskowano o budowę kładki dla pieszych w                      
miejscu zwalonego mostu na rzece Czerna ul. Dolanowo. 

- 22 maja do Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu wysłano wniosek o budowę sieci gazowniczej                      
na ulicy Dolanowo. 

- 22 maja wysłano kolejny wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przyśpieszenie                     
modernizacji drogi Nr 296 i budowę chodnika przy ul. śagańskiej i Dolanowo. 

- 23 maja do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze wysłano wniosek                     
o dostarczenie tabliczek do oznakowania zabytków na terenie gminy,  w sumie                     
posiadamy 11 obiektów zabytkowych. 

- 23 maja po przeprowadzeniu wizji lokalnej nielegalnego wysypiska na działce Nr 127/8 w m.                    
Borowe skierowano do właściciela działki tj. Agencji Nieruchomości Rolnych pismo                    
w sprawie usunięcia odpadów z działki i zabezpieczenia jej przed dalszym nielegalnym                     
składowaniem odpadów.  

- 23 maja wysłano do PKP Przewozy Regionalne w Zielonej Górze wniosek o lokalizację 
nowego przystanku autobusu szynowego w Jankowej śagańskiej w tzw. Janowie. 

- 24 maja do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wysłano wniosek  o oznakowanie                     
przejść dla pieszych przez drogę 296 w m. Czerna. 

- 24 maja do TP SA w Zielonej Górze wysłano interwencję w sprawie braku moŜliwości                     
korzystania w sieci TP z połączeń internetowych we wsi Czerna. 

- Od 18 do 25 maja zostały podcięte gałęzie drzew na drodze gminnej w Czernej i przy liniach                      
oświetlenia drogowego ul. Kolejowa i Ogrodowa, wycięto równieŜ pojedyncze                       
drzewa zagraŜające bezpieczeństwu uŜytkowników dróg. 

- wydano w okresie między sesjami 13 decyzji o warunkach zabudowy, a siedem decyzji  jest                      
w toku postępowania administracyjnego. 

- Wydano: 4 zaświadczenia o wpisie nowych przedsiębiorców do ewidencji działalności 
gospodarczej, 7 zaświadczeń o zmianie - rozszerzeniu wpisu w ewidencji działalności 
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gospodarczej, 3 decyzje o wykreślenie przedsiębiorców z ewidencji działalności 
gospodarczej,  5 informacji potwierdzających dane z ewidencji działalności gospodarczej, 
opinię o wstępnym projekcie podziału nieruchomości- działki Nr 217/1 przy ul. śagańskiej w 
Iłowej, będącej własnością Gminy Iłowa,  4 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

- w dniu 2 maja swoimi zarządzeniami przeznaczyłem do : 
1) sprzedaŜy na rzecz najemcy lokal mieszkalny przy ul.Konopnickiej 11/6, 
2) sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną 

budynkiem mieszkalnym nr 80 i budynkami gospodarczymi, połoŜoną w Borowem (kolonia), 
3) oddania w uŜytkowanie wieczyste grunt pod wybudowanym przez dzierŜawcę garaŜem – boks 

nr 42,  połoŜonym w Iłowej przy ul.Borowskiej na działce nr 512/4,  
4) sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 423/7 w Iłowej przy 

ul.Poniatowskiego z przeznaczeniem pod budowę garaŜu, 
- w dniu 7 maja wszcząłem postępowania w sprawie przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntu zabudowanego garaŜem przy ul.Pułaskiego, 
- w dniu 16 maja spisałem umowy notarialne dot.: sprzedaŜy działki nr 933/2 przy 

ul.Strzeleckiej, której nabywca został wyłoniony w drodze przetargu oraz umowę zamiany 
gruntów w Jankowej śagańskiej (Janów) połoŜonych przy przystanku autobusowym, 

- w dniu 17 maja wydałem 3 decyzje o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w 
prawo własności gruntu, 

- w dniu 17 maja spotkałem się z Państwem Biały w sprawie ewentualnej odsprzedaŜy części 
gruntu z przeznaczeniem pod ewentualną drogę.  Spotkanie odbyło się w ich budynku. W 
czasie rozmowy Państwo Biały nie wyrazili chęci sprzedaŜy tej części swojej działki, 
zaproponowali natomiast sprzedaŜ całości tj. działki i budynków. Jednocześnie Pan Biały 
poinformował, Ŝe droga ta była od czasów powojennych  zwyczajową drogą, którą rolnicy 
dowozili zboŜe do młyna. W związku z tym, iŜ młyn jest połoŜony na wyspie miał wjazd od 
strony wschodniej i zachodniej. Pan Biały poinformował jednocześnie, Ŝe zamknięcie wjazdu 
od strony ul.Młyńskiej  spowodowały niewybredne gesty ze strony kierowców, kiedy to Pan 
Biały zwracał uwagę na to (w czasie suszy), Ŝe za jadącym samochodem unoszą się tumany 
kurzu. Na miejscu stwierdziłem, Ŝe droga ta jest uŜytkowana bez problemów przez 
mieszkańców Iłowej (rowerzystów i pieszych).    

- w dniu 29 maja podejmując zarządzenie nie skorzystałem z prawa pierwokupu w stosunku do 
nieruchomości nie zabudowanej ozn. działką nr 787/8 połoŜoną w Iłowej przy ul.3 Maja, 

- odmówiłem sprzedaŜy na rzecz najemców lokali mieszkalnych połoŜonych w Iłowej przy 
ul.Pułaskiego 4  (po ich sprzedaŜy Gmina posiadałaby ponad 50 % udział). 

  
Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złoŜyli sprawozdania z pracy Komisji za okres 
międzysesyjny. 
 
Ad.II pkt 2  
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych: 
 Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o rozstrzygnięcie sprawy wyboru sołtysa w Sołectwie 
Wilkowisko. W tym sołectwie nie został zarejestrowany kandydat na sołtysa, nikt się nie zgłosił, w 
związku z tym stanowi to automatyczny wniosek o likwidację sołectwa. Spowoduje to likwidację 
sołectwa, jego przyłączenie do innego lub pozostawienie wioski samej sobie bez sołtysa. 
Przewodniczący wnioskuje więc o przeprowadzenie ponownie wyborów sołtysa w tym sołectwie. 
Głosowanie – wniosku: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych: 
za przyjęciem wniosku głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 
Radna Małgorzata Pękala: poruszyła sprawę braku ławek i zadaszenia na stacji w Iłowej, oczekujący 
na szynobus nie mają na czym usiąść i nie mają gdzie się schronić np. w czasie deszczu, wszystkie 
pomieszczenia PKP są zamknięte, moŜe warto by było zwrócić się do zarządcy terenu w tej sprawie. 
 
Radny Jerzy Rodak: zwrócił uwagę na zaśmiecenie terenu obok stacji PKP i Eskordu, a takŜe obok 
sklepu EKO. 
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Sołtys wsi Klików:  

- w związku z końcem jego kadencji jako sołtysa sołectwa Klików, podziękował za współpracę z 
Radą i Burmistrzem, 

- ponownie poruszył sprawę ul. Młyńskiej, braku moŜliwości przejazdu w części drogi 
„sprzedanej” przed laty wraz z młynem. 

 
Sołtys CzyŜówka Jan Dromarecki: 

- wskazał na duŜy ruch samochodowy przez CzyŜówek. Mieszkańcy wsi nie mają moŜliwości 
bezpiecznego poruszania się, moŜe rozwiązaniem byłyby „pasy’, które spowolnią ruch i dadzą 
moŜliwość w miarę bezpiecznego przechodzenia przez drogę, 

- podziękował Sekretarzowi Gminy Panu Romanowi Andzel za udział w zebraniu wiejskim 
Sołectwa CzyŜówek, jego wyczerpujące wyjaśnienie spraw dotyczących wodociągu i 
kanalizacji, 

- zaproponował takŜe ponowne ustawianie na sesji mikrofonów w celu poprawy słyszalności 
poszczególnych wypowiedzi. 

 
Ad.II pkt 3 
Przyjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zmian w budŜecie Gminy Iłowa na 2007r. 
Projekt Uchwały omówiła Skarbnik Gminy, wskazując na:  
I. Zmniejszenie  planu  wydatków w dziale 852 rozdział 85215 ( Dodatki mieszkaniowe ) o kwotę 
225.323 zł i równoczesne zwiększenie planu wydatków  w tej same klasyfikacji budŜetowej i w tej 
samej kwocie wynika z faktu przekazanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej spraw 
dotyczących dodatków mieszkaniowych, w związku z powyŜszym zmniejszy się plan finansowy 
Urzędu Miejskiego w Iłowej, a zwiększy plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej o ww. kwotę. 
II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.697 zł w dziale 921 rozdział 92116 (Biblioteki ) a 
zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę równieŜ w dziale 921 rozdział 92116 jako dotacji 
podmiotowej wynika z faktu wyodrębnienia ze struktury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Iłowej, którego formą organizacyjno – prawną jest jednostka budŜetowa samodzielnej jednostki tj. 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej jako instytucji kultury.  
III. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75075 ( Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego ) o kwotę  28.700 zł pokrywa zwiększenie  planu wydatków w dziale 710 rozdział 
71095 ( Pozostała działalność) równieŜ o kwotę 28.700 zł na zadaniu związanym z  opracowaniem 
strategii rozwoju i WPI.  
IV. Zwiększenie prognoz dochodów w dziale 758 o kwotę 19.000 zł wiąŜe się z wprowadzeniem do 
budŜetu środków finansowych z tytułu wydatków niewygasających z 2006r., których termin 
wydatkowania upłynął 31.03.2007r. W związku z powyŜszym zwiększamy  plan wydatków w dziale 
600 rozdział 60016 ( Drogi publiczne gminne ) na wydatkach bieŜących o kwotę 12.000 zł   
związanych z wykonaniem ewidencji dróg gminnych oraz na wydatkach majątkowych o kwotę 7.000 
zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego– przebudowa drogi w Szczepanowie. 
Ponadto plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony w ww. klasyfikacji dodatkowo o kwotę 
1.570 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej ”, który znajduje swoje pokrycie 
w przychodach wprowadzonych do budŜetu w kwocie 222.937 zł jako wolne środki. 
V. W ww. przychodach znajduje swoje pokrycie zwiększenie planu wydatków w: 
- dziale 010 rozdział 01036 ( Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich ) na zadaniu pn. „ Budowa obiektów kulturalno – rekreacyjnych w Koninie 
śagańskim” o kwotę 15.280 zł, 
- dziale 900 rozdział 90003 ( Oczyszczanie miast i wsi ) o kwotę 7.070 zł z przeznaczeniem na 
czyszczenie kanalizacji burzowej kwoty 850 zł, utrzymanie czystości placów, ulic, chodników kwoty 
6.220 zł, 
- dziale 900 rozdział 90004 ( Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ) o kwotę 1.312 zł z 
przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i mieście, 
- dziale 926 rozdział 92601 ( Obiekty sportowe ) o kwotę 5.261 zł na utrzymanie i administrowanie 
stadionu i boiska miejskiego. 
Przedmiotowe przychody pokrywają równieŜ zmniejszenie prognoz dochodów w: 
- dziale 756 o kwotę 2.000 zł z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w związku z 
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art.13 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz.1635 ), 
- dziale 758 o kwotę 5.650 zł z tytułu części równowaŜącej subwencji ogólnej w związku ze 
zmniejszeniem przez Ministra Finansów zawartym w piśmie ST3-4820-6/2007/507, 
- dziale 700 o kwotę  184.794 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
uŜytkowania wieczystego. 
VI. Dalsze zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego o kwotę 7.944 zł znajduje swoje pokrycie w 
zwiększeniu prognoz dochodów w dziale : 
- 010 o kwotę 13 zł 
- 700 o kwotę 1.734 zł 
- 710 o kwotę     916 zł, 
- 756 o kwotę  5.281 zł, 
VII. Zwi ększenie prognoz dochodów w dziale 852 z tytułu wpływów z róŜnych dochodów o  kwotę 
1.485 zł  znajduje swoje odbicie w zwiększeniu planu wydatków w dziale 852 rozdział 85214 ( Zasiłki 
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ) o ww. kwotę. Zmiana ta 
wynika ze zwrotu dokonanego przez ZUS  w wysokości świadczeń wypłaconych podopiecznym, 
którym przyznano świadczenia rentowe. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

2) orzeczenia o przejęciu pojazdu na własność Gminy Iłowa  
Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, który wskazał, Ŝe zgodnie z 
ustawą pojazd taki przechodzi na własność Gminy. Przedmiotowy pojazd został porzucony bez tablic 
rejestracyjnych na trasie Iłowa – Borowe, w ciągu 6 m-cy nikt się po niego nie zgłosił. Po wejściu w 
Ŝycie uchwały zostanie przejęty od przechowującego i  zezłomowany. Gmina będzie musiała pokryć 
koszty parkowania od momentu wejścia w Ŝycie uchwały do czasu jego odebrania od właściciela 
parkingu. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

3) rozwiązania „Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego” spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Projekt uchwały zreferował  Sekretarz Gminy, wskazał na konieczność likwidacji tego 
przedsiębiorstwa w chwili, gdy gminy, które tworzyły Aglomerację Iłowa wystąpiły o jej rozwiązanie. 
Brak jest więc potrzeby utrzymywania tego przedsiębiorstwa. Gmina Wymiarki i Gozdnica takŜe 
podejmą podobne uchwały. 
 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

4) uchylenia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie Gminy Iłowa z innymi 
gminami Województwa Lubuskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu 
p.n. „e-ŁuŜycki – Subregionalna infrastruktura e-Usług publicznych Województwa 
Lubuskiego”  

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, informując zebranych, Ŝe: 
Przedmiotowa uchwała dotyczyła wdroŜenia elektronicznego obiegu dokumentów i dziennika 
podawczego oraz wdroŜenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Całkowity koszt wdroŜeń 
opiewał na kwotę 262 776 zł. Projekt miał być realizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 197 082 zł oraz ze środków własnych gminy w 
kwocie 65 694 zł. Źródłem finansowania środków z EFRR miał być Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Lubuskiego na lata 2004-2006. Uchwała zakładała 
finansowanie projektu z budŜetu gminy w latach 2005-2007. Brak dofinansowania (odrzucenie 
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wniosku o dofinansowanie) spowodował, Ŝe teoretycznie projekt ten powinien być realizowany ze 
środków własnych gminy w wyniku zmiany jej zapisów dotyczących źródeł finansowania.  
Na zorganizowanej w dniu 9 maja 2007 r. „Konferencji e-ŁuŜycki” z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron biorących udział w projekcie, nie wyraŜono aprobaty do dalszego 
kontynuowania prac nad jego realizacją. W związku z powyŜszym przedstawiono niniejszy projekt 
uchwały będący potwierdzeniem rezygnacji udziału Gminy Iłowa w przedsięwzięciu. 
 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji BudŜetu 
oraz wybór jej przewodniczącego 

Projekt uchwały naświetlił juŜ Burmistrz w momencie wprowadzenia jego projektu do porządku 
obrad. 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 
Ad.II pkt 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej 
za przyjęciem protokołu głosowało – 13 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 1 (p. Brzezicki) 
 
Ad.II pkt 5 
Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz odpowiedział na interpelacje i zapytania radnych: 

- w związku z przyjętym wnioskiem o przeprowadzenie ponownych wyborów sołtysa w 
Wilkowiskach, to oczywiście zostaną zarządzone  ponowne wybory, 

- zarządcy stadionu zostanie przypomniane o konieczności umieszczenia regulaminu stadionu 
(dot. wniosku z komisji), 

- w sprawach dotyczących PKP (ławki, zadaszenie, śmieci) zostaną podjęte stosowne kroki i 
działania w celu poprawy sytuacji w tym zakresie, zwrócono juŜ uwagę „INTRZE” 
korzystającej z terenu przyległego do Eskordu oraz  zwrócimy się do właściciela EKO, 

- będziemy wnioskować do zarządcy drogi o „pasy” w CzyŜówku a takŜe w Koninie śagańskim 
obok świetlicy,  

- w sprawie ulicy Młyńskiej – jej zamkniętej dla ruchu części – jest to sprawa po raz kolejny 
podnoszona przez Pana Sołtysa i ponownie była juŜ wyjaśniana podczas składania przeze mnie 
sprawozdania, 

Burmistrz podziękował takŜe ustępującemu Sołtysowi Klikowa za współprace i wkład w rozwój wsi. 
 
Przewodniczący Rady zadeklarował ustawianie mikrofonów od następnej sesji rady. 

 
Ad.II pkt 6 
Wobec  wyczerpania się  porządku  obrad  Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady    
Miejskiej  zamknął  obrady VIII sesji  Rady Miejskiej  w Iłowej. 
 
Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera  7 stron, ponumerowanych od 1 do 7 
Sesja trwała nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1530 

 
 
     Protokołowała: 
 
Małgorzata Kondraciuk 


