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PROTOKÓŁ Nr XII/07
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 17 grudnia 2007r
odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczyło14 radnych) i otworzył obrady XII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
W sesji uczestniczyły następujące osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Czarnota Leszek
3. Burnat Krystyna
4. Dąbrowski Czesław
5. Kopczyńska-Gronek Halina
6. Markilewicz Jolanta
7. Michalczuk Anna
8. Pękala Małgorzata
9. Rodak Jerzy
10. Rymarowicz Krystyna
11. Słomiński Tomasz
12. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Mirosław
Nieobecny Sawicki Marek
W związku z obecnością wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji są prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczyły osoby zaproszone:
1) Adam Gliniak – Burmistrz
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ewa Pasternak Jerz – Skarbnik Gminy
4) Zbigniew Turski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
5) Konrad Kasperek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
6) Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
7) Maciej Beszterda – Sołtys wsi śaganiec
8) Jan Słocki – Sołtys wsi Konin śag.
9) Dariusz Niedźwiecki – Sołtys wsi Wilkowisko
10) Jan Dromarecki – Sołtys wsi CzyŜówek
11) Agnieszka Nierzwicka-Mróz - ARKOM S.C. Zielona Góra
12) Tomasz Bocheński – ESA Trucks Poznań
13) Zygmunt Zarzeczny – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych
14) Ewa Lichtańska-Sobańska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania UzaleŜnieniom
15) Mariusz IŜyk – Przewodniczący ŁuŜyckiego Związku Gmin w śarach
16) Urszula Ćwikławska - Główna Księgowa ŁuŜyckiego Związku Gmin w śarach
17) Piotr Kowalski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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).
Prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej
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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) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności
gospodarczej – obręb Konin śagański - referuje projektant planu p. Agnieszka Mróz
2) zmian budŜetu Gminy w Iłowej na 2007r. – referuje Skarbnik Gminy
3) zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych i
Cywilnych
4) zmiany Regulaminu Stadionu Miejskiego w Iłowej – referuje Kierownik Referatu Spraw
Społecznych i Cywilnych
5) przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy
Iłowa na 2008 rok – referuje Pełnomocnik Burmistrza Iłowej do spraw Przeciwdziałania
UzaleŜnieniom
6) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na 2008 rok –
referuje Pełnomocnik Burmistrza Iłowej do spraw Przeciwdziałania UzaleŜnieniom
7) uchwalenia „Programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – referuje Sekretarz Gminy
8) ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej – referuje Sekretarz Gminy
9) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – referuje
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
10) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków –
referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
11) wysokości opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko odpadów komunalnych w CzyŜówku
– referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz Iłowej
Zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu
realizacji zadania publicznego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie wniosku:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Za przyjęciem wniosku głosowało – 13 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 1 (J.Brzezicki)
Głosowanie porządku obrad po zmianach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
PRZEBIEG OBRAD
Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj.
za okres od dnia 21 listopada 2007r. do dnia 17 grudnia 2007r. i tak:
- spotkałem się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz z Marszałkiem Województwa w
sprawie obwodnicy w Iłowej, modernizacji ul. Traugutta i śagańskiej oraz remontu drogi
wojewódzkiej Czerna-KoŜuchów,
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spotkałem się równieŜ z dyrektorem Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu odnośnie przyłącza
gazowego do sali gimnastycznej oraz z projektantami, aby uszczegółowić załoŜenia do aktualizacji
dokumentacji,
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej poprosiliśmy Starostę śagańskiego o wizję lokalną
„Mostku Miłości”, aby przekonać o konieczności szybkiego remontu (groźba zawalenia),
dokonałem analizy danych, konsultacji dotyczących przedłoŜonych Radzie Miejskiej projektów
uchwał,
wyznaczyłem do sprzedaŜy 7 nieruchomości w drodze zarządzeń,
w dniu 26 listopada podpisałem z osobami wyłonionymi w drodze przetargu, trzy umowy
dzierŜawy na grunt pod budowę garaŜy (2 umowy na ul.Borowskiej, jedna przy ul.Piaskowej),
w dniu 28 listopada otrzymałem odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w śaganiu na pismo w
sprawie działki nr 114 połoŜonej w Iłowej przy posesji Pana Czarnoty. W piśmie poinformowano,
Ŝe działka nie jest obecnie przygotowywana do sprzedaŜy. W piśmie jednocześnie wskazano, Ŝe
istnieje moŜliwość przekazania na rzecz Gminy części tej działki,
w dniu 30 listopada ze skutkiem pozytywnym odbył się przetarg ograniczony na sprzedaŜ działki
nr 471 w Iłowej przy ul.Ogrodowej (działka bez dostępu do drogi publicznej, przetarg został
ograniczony do właścicieli i uŜytkowników wieczystych działek sąsiednich),
w dniu 30 listopada wydałem decyzję o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo
własności gruntu ozn. działkami nr 491/5, 1388/1, 1388/2, 1388/3 i 1388/4 w Iłowej przy
ul.Ogrodowej naleŜących do SM „Włókniarz” w Iłowej,
w dniu 5 grudnia podejmując zarządzenia wyznaczyłem do sprzedaŜy lokal mieszkalny na rzecz
najemcy połoŜony w Iłowej przy ul.śeromskiego 29/1,
w dniu 6 grudnia podpisałem umowy notarialne dot.: sprzedaŜy działki nr 150/7 w Klikowie
(nabywca wyłoniony w drodze przetargu), zamiany z osobą fizyczną działek w Kowalicach
(w celu regulacji przebiegu drogi) oraz sprzedaŜy działki nr 276/7 w Iłowej przy
ul.Poniatowskiego (dla poprawienia funkcjonalności działki sąsiedniej),
w dniu 7 grudnia wystąpiłem, zgodnie z podjętą przez Radę Miejska uchwałą, do Agencji
Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy działek przy ul.Młyńskiej
(staw przy młynie),
wydano 4 decyzje zezwalające na wycinkę drzew ze zwolnieniem z opłat za wycinkę,
wydano decyzję środowiskową zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie
sposobu uŜytkowania garaŜu na warsztat samochodowy,
wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowe uwarunkowanie
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii
Komórkowej Centertel Sp. z o.o. nr 1421/3955 „D12 Iłowa” na terenie działki nr 56 w
miejscowości Iłowa przy ul. śagańskiej.
wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy,
wydano 13 zaświadczeń określających przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Iłowa,
wydano 1 decyzję uzgadniającą zjazd z drogi gminnej,
uzgodniono pozytywnie projekt przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia i budowy
przyłącza kablowego do domu jednorodzinnego na działkach gminnych połoŜonych w Jankowej
śagańskiej,
wystąpiono z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie naprawy
poboczy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku w miejscowości Czerna,
odtworzono linię krawęŜnika przy ulicy Kościelnej,
wykonano remont dróg gminnych gruntowych w miejscowości Klików i Konin śagański,
oświetlenie uliczne: załoŜono 3 lampy oświetleniowe w miejscowości CzyŜówek; zdjęto 2 lampy
oświetleniowe z prywatnej posesji na ulicy Młyńskiej w Iłowej i 1 lampę zamontowano na ul.
Młyńskiej przy posesji nr 4; zamontowano 1 lampę w Koninie śagańskim,
wydano 2 zaświadczenia o wpisie nowych przedsiębiorców do ewidencji działalności
gospodarczej,
wydano 4 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
wydano 2 decyzje o wykreślenie przedsiębiorców z ewidencji działalności gospodarczej,
wydano 10 zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji działalności gospodarczej,
wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości, celem podziału jest wydzielenie działek niezbędnych
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do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku śagań - Iłowa na wniosek
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
nr 346/6 i nr 346/7 obręb Czerna właściciel Gmina Iłowa, w celu wydzielenia działek
przeznaczonych do sprzedaŜy,
wydano 1 zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na
piwo, przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy w barze w Koninie śagańskim na działce
nr 395/3,
wydano 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz
na piwo, powyŜej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyŜej 18% alkoholu w sklepie
branŜowym alkoholowo - tytoniowym w budynku nr 1A przy ul. Plac Wolności w Iłowej ,
wydano decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych – likwidacja
punktu sprzedaŜy bar w budynku nr 2 przy ul. Młyńskiej w Iłowej,
nadano numer porządkowy budynkowi mieszkalnemu CzyŜówek 91 a,
w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Iłowej wykonano montaŜ instalacji pod monitoring
wizyjny. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „CERBER” z śagania Pana
Wiesława Bąkowskiego. Koszt instalacji monitoringu w szkołach wyniósł 14.566,00 złotych,
dnia 14 grudnia 2007r. spotkałem się z autorami aktualizacji projektu na budowę sali sportowowidowiskowej, na którym projektanci przedstawili propozycje nowych rozwiązań, szczególnie w
zakresie wentylacji i ogrzewania.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złoŜyli sprawozdania z pracy Komisji za okres
międzysesyjny.
Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:
Radna Małgorzata Pękala
Poruszyła sprawę naprawy dróg gruntowych w m. Czerna. Zgłosiła, Ŝe od kilkunastu dni leŜy tłuczeń,
który przywieziono w celu poprawienia stanu dróg gruntowych, gdyŜ są w bardzo złym stanie.
Niestety od razu nie przystąpiono do prac, tłucznia zostało juŜ niewiele. Pani radna zgłosiła wniosek,
Ŝeby po przywiezieniu tłucznia od razu przystępować do naprawy dróg, bo jest rozkradany. W obecnej
chwili obawia się, Ŝe nie będzie juŜ czym poprawić stanu dróg.
Radny Krzysztof Suchodolski
Zgłosił, Ŝe w Szczepanowie droga gruntowa w kierunku cmentarza wymaga poprawienia, szczególnie
ze względu na ogromną kałuŜę, która uniemoŜliwia przejście i przejazd.
Jan Dromarecki – Sołtys wsi CzyŜówek
Przypomniał, Ŝe na drodze Iłowa-CzyŜówek-Wymiarki zostały postawione znaki ograniczenia tonaŜu
do 8 ton, niemniej nie są przestrzegane, a ponadto niszczone. Wnioski o ograniczenie tonaŜu
spowodowane były wąską jezdnią, złym stanem jezdni oraz tym, Ŝe samochody jeŜdŜące z duŜym
tonaŜem z uwagi na mocne drgania powodują w wielu budynkach liczne pęknięcia.
Od kilku miesięcy Zarząd Dróg Powiatowych wydaje okresowe pozwolenia dla firm woŜących Ŝwir,
które są co miesiąc na kolejne 30 dni przedłuŜane. Pan Sołtys zwrócił się do Burmistrza o zajęcie się tą
sprawą. UwaŜa, Ŝe Zarząd Dróg powinien się określić, a nie okresowo wydawać zezwolenia. JeŜeli
uzna, Ŝe wolno jeździć po tej drodze samochodami bez względu na tonaŜ, to niech jeŜdŜą wszyscy, a
nie tylko firmy woŜące Ŝwir na podstawie otrzymywanych okresowych zezwoleń z Zarządu Dróg.
Ad.II pkt 3
Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności
gospodarczej – obręb Konin śagański - omówiła projektant planu p. Agnieszka NierzwickaMróz
Poinformowała, Ŝe projekt uchwały zawiera ustalenia planu, co do przeznaczenia terenu, zasad
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
kształtowania przestrzeni publicznej, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, szczegółowych
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warunków zagospodarowania terenów, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenu, stawki procentowej słuŜącej
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Przedstawiony projekt planu w całości realizuje ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa w zakresie funkcji terenu, kształtowania ładu
przestrzennego oraz wymagań środowiskowych i społeczno-gospodarczych dla terenu w obrębie
Konina śagańskiego. Projekt planu ustala podstawowe funkcje uŜytkowania terenów jako teren
projektowanej zabudowy związanej z działalnością gospodarczą, tereny projektowanych dróg
publicznych dojazdowych, tereny przeznaczone do lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Szczegółowe warunki zagospodarowania tych terenów wskazują na moŜliwość prowadzenia
działalności gospodarczej – usługowo – przemysłowej, a w szczególności usług związanych z obsługą
ruchu kołowego, handlu i gastronomii.
Pan Tomasz Bocheński – przedstawiciel inwestora (dotychczasowy właściciel terenów objętych
planem). Omówił plany zagospodarowania tego terenu przez holenderską firmę serwisową,
obsługującą samochody cięŜarowe. Wskazał na moŜliwości zatrudnienia pracowników z terenu gminy,
infrastrukturę techniczną i wykorzystanie terenu.
Pan Józef Brzezicki – Radny
Zapytał, jaka jest przewidywana wielkość zatrudnienia i planowany termin zakończenia inwestycji.
Pan Bocheński podał, Ŝe zatrudnienie planowane jest na poziomie 40 osób, a termin uruchomienia
serwisu na koniec 2008 roku.
Jednocześnie Pan Bocheński poprosił o obniŜenie stawki procentowej, o której mowa w § 23 uchwały
ze względu na ponoszone przez Niego koszty sporządzenia planu.
W związku z powyŜszym zarządzona została przerwa w celu omówienia przez członków wszystkich
komisji stałych rady w/w prośby.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił, Ŝe komisje rady podtrzymały swoje stanowisko,
co do wysokości procentowej stawki na poziomie 30%.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych (podczas głosowania nieobecny był radny L.Czarnota)
za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3 (A.Michalczuk, J.Rodak, J.Brzezicki)
2) zmian budŜetu Gminy w Iłowej na 2007r.
Projekt uchwały omówiła p. Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy:
I. Zmniejszenie planu wydatków na ogólną kwotę 423.783 zł , na którą składają się zmniejszenia:
- w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 11.000 zł na zadaniu związanym z przygotowywaniem decyzji
o warunkach zabudowy,
- w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 29.400 zł na zadaniu dotyczącym obsługi długu publicznego,
- w dziale 801 o kwotę 124.810 zł, na którą składają się zmniejszenia w rozdziałach:
* 80101 o kwotę 68.916 zł i dotyczą zmniejszeń planu Szkoły Podstawowej w Iłowej w kwocie
43.095 zł i Szkoły Podstawowej Szczepanowie w kwocie 14.302 zł oraz dotacji podmiotowej dla
„Małej Szkoły” w Koninie w kwocie 11.519 zł,
*80103 o kwotę 27.361 zł i dotyczą zmniejszeń planu Szkoły Podstawowej w Szczepanowie o kwotę
2.801 zł i dotacji dla „ Małej Szkoły” w Koninie o kwotę 24.560 zł,
*80104 o kwotę 4.527zł i dotyczą zmniejszeń planu Przedszkola Miejskiego,
*80110 o kwotę 15.806 zł i dotyczą zmniejszeń planu Gimnazjum w Iłowej,
*80113 o kwotę 233 zł i dotyczą zmniejszeń planu Gimnazjum w Iłowej,
*80114 o kwotę 7.730 zł i dotyczą zmniejszeń planu Gminnego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół,
*80195 o kwotę 237 zł i dotyczą zmniejszeń Szkoły Podstawowej w Iłowej,
- w dziale 852 o kwotę 78.542 zł, na którą składają się zmniejszenia w rozdziałach realizowanych
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przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej:
* 85202 o kwotę 10.842 zł i dotyczą opłat za podopiecznych w domach pomocy społecznej,
* 85214 o kwotę 48.000 zł na zadaniu dotyczącym zasiłków i pomocy w naturze,
* 85215 o kwotę 19.700 zł na zadaniu dotyczącym dodatków mieszkaniowych
- w dziale 854 rozdział 85401 o kwotę 2.416 i dotyczą zmniejszeń planu Szkoły Podstawowej w
Szczepanowie o kwotę 24 zł i Gimnazjum o kwotę 2.392 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od
wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich
- w dziale 900 o kwotę 177.615 zł , na którą składają się zmniejszenia w rozdziałach:
* 90001 na wydatkach bieŜących o kwotę 41.700 zł tytułu dopłat do ścieków ,
* 90001 na wydatkach majątkowych o kwotę 70.627 zł na zadaniu dotyczącym
przepompowni ścieków przy ul. Surzyna,
* 90003 o kwotę 620 zł dotyczące dotacji przedmiotowej związanej z bieŜącym utrzymaniem
czystości ulic, chodników i placów,
* 90004 o kwotę 2.168 zł dotyczące dotacji przedmiotowej związanej z utrzymaniem zieleni w
mieście o kwotę 202 zł i zieleni w parku o kwotę 1.966 zł,
* 90015 o kwotę 35.000 zł na zadaniu związanym z opłaceniem za energię elektryczną oświetlenie ulic,
* 90095 o kwotę 27.500 zł w tym na zadaniu „ Remont zapory wodnej na zalewie Klików” o kwotę
15.000 zł oraz na zadaniu „ Opracowanie koncepcji wykorzystania zbiornika wodnego zalew Klików”
o kwotę 12.500 zł.
II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.500 zł na ww. zadaniu pokrywa udział własny Gminy:
* w kwocie 4.000 zł na zadaniu „ Opracowanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku w Iłowej”
* w kwocie 6.500 zł na zadaniu „ Opracowanie koncepcji wykorzystania istniejącego zbiornika
wodnego zalew Klików na cele rekreacyjne w Borach Dolnośląskich,
w związku z tym, Ŝe ww. zadania będą współfinansowane środkami funduszy pomocowych, kaŜde po
6.000 zł zostają zwiększone prognozy dochodów , o kwotę 12.000 zł w dziale 010 rozdział 01036 i
plan wydatków w dziale 010 rozdział 01036 o kwotę 22.500 zł.
Pozostała kwota 2.000 zł wraz pozostałymi zmniejszeniami planu wydatków z punktu I. daje kwotę
413.283 zł ( 423.783 zł – 12.500 zł + 2.000 zł ), która pokrywa zmniejszenie prognoz dochodów w
działach:
756 o kwotę 9.352 zł,
758 o kwotę 4.442 zł,
801 o kwotę 36 zł,
700 o kwotę 399.453 zł.
III. Zwiększenie prognoz dochodów w dziele 756 rozdział 75618 z tytułu wpływów z opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu w kwocie 2.858 zł, przeznaczone zostaje na zwiększenie
planu w dziale 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi równieŜ o kwotę 2.858 zł .
IV. Zwiększenie prognoz dochodów w dziale 921 w związku z wpłatą przez Sołectwo Borowe kwoty
20 zł przeznaczone zostaje na zwiększenie planu wydatków ww. Sołectwa w dziale 921 rozdział
92109.
V. Pozostała kwota zwiększeń prognoz dochodów tj. 51.766 zł (66.644 zł – 12.000 zł – 2.858 zł -20 zł)
pokrywa :
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 10.831 zł i
dotyczy Szkoły Podstawowej w Iłowej, oraz w dziale 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o
kwotę 12 zł na dotacji przedmiotowej związanej z utrzymaniem kanalizacji burzowej na terenie miasta
Iłowa,
- dalsze zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 o kwotę 40.923 zł.
Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz bieŜących zadań pozyskane
z innych źródeł w dziale 600 i 801 dotyczą zaliczenia wydatków z lat wcześniejszych jako wydatków
kwalifikowanych na projektach Przebudowa ulic Piaskowej, działki nr 286 i Poniatowskiego w Iłowej,
oraz Szkoła równych szans.
VI. Zmniejszenie planu wydatków :
*dział 921 rozdział 92109 o kwotę 4.434 zł na wynagrodzeniach , pochodnych od wynagrodzeń,
odpisach za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan wydatków realizowany przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Iłowej,
*dział 926 rozdział 92601 o kwotę 4.203 zł na zadaniu dotyczącym utrzymania boiska w Koninie
pokrywa dalsze zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 o kwotę 8.637 zł .
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VII. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 1.523 zł i zwiększenie planu
wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 1.297zł, oraz w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę
226 zł związane jest z charakterem wydatków jednostek pomocniczych.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w celu realizacji zadania publicznego – omówił Burmistrz Iłowej
Poinformował, Ŝe do wyłącznej właściwości rady naleŜy wyraŜenie zgody na współdziałanie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadania publicznego, a takim jest działanie w
ramach ŁuŜyckiego Związku Gmin w zakresie gospodarki odpadami. W tym celu ŁuŜycki Związek
Gmin planuje utworzenie spółki dla realizacji zadania pn. “Gospodarka odpadami w obrębie powiatów
Ŝarskiego i Ŝagańskiego”. Uchwała ta ma na celu upowaŜnienie Burmistrza Iłowej do wyraŜenia
pozytywnej opinii w sprawie utworzenia tej spółki.
Pan Mariusz IŜyk – Przewodniczący ŁuŜyckiego Związku Gmin
Omówił projekt pn. “Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Ŝarskiego i Ŝagańskiego”.
Wskazał, Ŝe celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie
gmin zrzeszonych w ŁuŜyckim Związku Gmin oraz miasta Gubina. Realizacja projektu poprzez
rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych na poziomie gwarantującym
osiągnięcie polskich i europejskich standartów przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie
jego oddziaływania. Nakłady związane z realizacją projektu wyniosą w cenach bieŜących około 119,3
mln zł i stanowic będą w całości koszty kwalifikowane. Dotacja z Funduszu Spójności planowana jest
na poziomie 62%, środki ŁuŜyckiego Związku Gmin 11%, poŜyczka z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27%. Spłatę rat kapitałowych poŜyczki przewidziano na 11
lat, począwszy od roku 2012. Wielkość wkładu poszczególnych gmin została określona na podstawie
wagi wyznaczonej liczbą mieszkańców, dla Gminy Iłowa wynosi 4,5%.
W momencie powstania Beneficjentem Projektu i Operatorem będzie jednoosobowa Spółka
komunalna prawa handlowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana przez
ŁuŜycki Związek Gmin i wyposaŜona w niezbędny kapitał przy pomocy środków finansowych
pochodzących od wpłat poszczególnych gmin członkowskich ŁuŜyckiego Związku Gmin. Spółka
wykupi niezbędny majątek, który stanie się elementaem składowym systemu oraz grunty pod działania
związane z realizacją inwestycji. Ponadto Spółka podpisze umowy uŜyczenia na okres 50 lat z
właścicielami składowisk, które poddane zostaną rekultywacji w ramach projektu (taka rekultywacja
nie dotyczy składowiska w CzyŜówku, które zostało wycofane w 2006 roku z projektu).
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych
przeciw – 1 (p. J.Brzezicki)
wstrzymujących się - 0
zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Iłowa – omówił Kierownik Referatu Spraw Społecznych i
Cywilnych
Dnia 25 lipca 2007r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa, w § 5 tej
uchwały określono koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, które podlegają całkowitemu lub
częściowemu pokryciu w formie udzielonego stypendium szkolnego. W projekcie niniejszej uchwały
proponuje się całkowite lub częściowe pokrycie takŜe opłaty za zamieszkanie uczącej się młodzieŜy
poza miejscem zamieszkania prowadzone przez szkołę lub zakład opiekuńczy.
4)

Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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5) zmiany Regulaminu Stadionu Miejskiego w Iłowej – omówił Kierownik Referatu Spraw
Społecznych i Cywilnych
Dnia 23 marca 2006r. Rada Miejska przyjęła Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej, w § 4 ust. 1 tej
uchwały został określony czas powszechnego dostępu do stadionu w Iłowej pomiędzy godzinami 7002200. W okresie jesienno-wiosennym otwarcie stadionu w tych godzinach powodowało częste
zakłócanie porządku na stadionie i niszczenie mienia. Z tego względu administrator stadionu tj. Klub
Sportowy “Vitrosilicon” w Iłowej poprosił o zmianę godzin otwarcia stadionu. Projekt uchwały
przewiduje powszechny dostęp do stadionu od godz. 700 do godz. 2200, a w okresie od 23 września do
20 marca w godzinach od 700 do 2000.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa
na 2008 rok – omówiła Pełnomocnik Burmistrza Iłowej do spraw Przeciwdziałania
UzaleŜnieniom.
Projekt uchwały obejmuje diagnozę sytuacji dotyczącej problemów alkoholowych na terenie gminy
Iłowa oraz cele programu. Ramowy preliminarz określa wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2008 roku. Projekt wskazuje równieŜ na priorytety działań tej komisji.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na 2008 rok –
omówiła Pełnomocnik Burmistrza Iłowej do spraw Przeciwdziałania UzaleŜnieniom.
Wskazała na podstawy opracowania tego programu, uwarunkowania występujące na terenie gminy
oraz zaproponowane priorytety.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) uchwalenia „Programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – omówił Sekretarz Gminy
Wskazał na cele współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w celu lepszego zaspokajania potrzeb społeczeństwa
oraz podnoszenia poziomu Ŝycia mieszkańców. Zreferował zasady współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi polegające na: partnerstwie, pomocniczości, efektywności, jawności podejmowanych
działań, legalności, suwerenności stron i uczciwej konkurencji. W 2008 roku obszary współpracy
zostały określone w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Te zadania publiczne będą realizowane w trybie otwartego konkursu ofert. Projekt uchwały
określa takŜe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizatorów programu ze strony
gminy i harmonogram otwartych konkursów.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej – omówił Sekretarz Gminy
Poinformował, Ŝe podjęta w 2002 roku uchwała w sprawie zasad ustalania wysokości stawek i poboru
opłaty targowej przewidywała zróŜnicowanie stawek tej opłaty ze względu na miejsce i rodzaj
sprzedawanego towaru. Taka sytuacja prowadziła do nieporozumień pomiędzy sprzedającymi a
inkasentem opłaty oraz do braku moŜliwości pobierania wyŜszych opłat w trakcie dnia w przypadku
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zmiany asortymentu sprzedawanych towarów. Projekt uchwały przewiduje codzienne pobieranie
opłaty przez inkasenta w wysokości jednakowej we wszystkich miejscach, w których prowadzony jest
handel na terenie gminy Iłowa bez względu na oferowany asortyment.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – omówił
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej złoŜył wnioski wraz z kalkulacja o
ustalenie górnych stawek opłat netto za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i tansportu nieczystości ciekłych. W projekcie uchwały określono
równieŜ, co uwaŜa się za selektywne zbieranie odpadów.
Zmiana stawek miałaby nastąpić od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
11) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków –
omówił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej złoŜył wniosek o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia
2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. PowyŜsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ceny i stawki opłat zawarte w
taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłowa.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
12) wysokości opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko odpadów komunalnych w CzyŜówku –
omówił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Administrator wysypiska odpadów komunalnych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji
przyjętych odpadów i pobieranych opłat. W projekcie uchwały ustala się opłatę za przyjęcie odpadów
na wysypisko odpadów komunalnych w CzyŜówku, będącego własnością komunalną gminy Iłowa.
NiezaleŜnie od tej opłaty niezbędne jest pobieranie opłaty za korzystanie ze środowiska na zasadach
określonych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska. Odpady komunalne
spoza terenu gminy Iłowa mogą być przyjmowane na wysypisko w CzyŜówku po podpisaniu
stosownego porozumienia pomiędzy gminą Iłowa a zainteresowaną gminą.
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 – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Z upowaŜnienia Burmistrza Pan Konrad Kasperek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
wyjaśnił, Ŝe do naprawy dróg niezbędne jest pozyskanie tłucznia, siły roboczej, a przede wszystkim
odpowiednie warunki atmosferyczne. W ostatnim czasie te ostatnie spowodowały niemoŜność
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wykonania napraw mimo zwiezienia tłucznia. W celu ograniczenia kosztów przewozu tłucznia był
on bezpośrednio dostarczany w okolice planowanych miejsc remontu, a nie składowany w jednym
miejscu. W miarę poprawy pogody drogi gruntowe będą remontowane.
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe
przekazana do zarządcy drogi.

sprawa poruszona przez Pana Sołtysa wsi CzyŜówek zostanie

Ad.II pkt 6
Wobec wyczerpania się porządku obrad Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 10 stron, ponumerowanych od 1 do 10
Sesja trwała nieprzerwanie od godz. 1400 do godz. 1720
Protokołowała:
Maria Sokołowska

