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PROTOKÓŁ  Nr XI/07 
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia  21 listopada 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 uczestniczyło15 radnych) i otworzył obrady XI 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. Sawicki Marek 
12. Słomiński Tomasz 
13. Suchodolski Krzysztof 
14. Sygnowski Zygmunt 
15. Wdowiak Mirosław 

 
 

W związku z obecnością wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji są prawomocne. 
 

Ponadto w sesji uczestniczyły osoby zaproszone: 
1) Adam Gliniak – Burmisrrz 
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy 
3) Ewa Pasternak Jerz – Skarbnik Gminy 
4) Zbigniew Turski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
5) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej 
6) Konrad Kasperek – Kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej 
7) Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego 
8) Maciej Beszterda – Sołtys wsi śaganiec 
9) Jan Słocki – Sołtys wsi Konin śag. 
10) Beata Andruszewska – Sołtys wsi Klików 

 
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. 
- Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych Burmistrzowi Iłowej do dnia 

30.04.2007r. 
- Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych Rady 

Miejskiej w Iłowej za 2006 rok. 
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2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  
3. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

 
1) zmian budŜetu Gminy w Iłowej na 2007r. – referuje Skarbnik Gminy 
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – referuje Skarbnik Gminy 
3) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia inkaso – referuje Skarbnik Gminy 
4) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów – 

referuje Skarbnik Gminy 
5) wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od 

posiadania psów – referuje Skarbnik Gminy 
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje Skarbnik 

Gminy 
7) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 
w Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje J. Kaniecki, 
Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej  ( 7 projektów uchwał ) 

8) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działkami nr 
491/5, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/4 w Iłowej przy ul. Ogrodowej stanowiącego własność 
Gminy Iłowa – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej  

9) wyraŜenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji 
Nieruchomości Rolnych – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej  

10) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości ozn. działką nr 80/10 z 
przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej w Iłowej przy ul. śaków – referuje J. 
Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej  

11) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji działki nr 442/2 w m. Kowalice 
gm. Iłowa – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej  

12) wyboru ławników do Sądu Rejonowego – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego 
13) powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego – 

referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego 
14) powiadomienia Sekretarza  Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego – 

referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego 
          
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
6. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

PRZEBIEG OBRAD 
Ad.II pkt 1 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj. 
za okres od dnia 21 września 2007r. do dnia 20 listopada 2007r. i tak: 

- Odbyło się kilka spotkań w sprawie przygotowywania wniosków do Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego i do Programu Odnowa Wsi z prezesem Centrum 
Innowacji Technologii i Rozwoju p. Tomaszem Piersiakiem w celu określenia zakresu 
współpracy w tym zakresie. Zostały określone ramy współpracy, 

- Wysypisko w Borowem naleŜące do Agencji Nieruchomości Rolnych – sprawa ta jest 
prowadzona przez p. Kułackiego, który powiadomił nas, Ŝe zostanie to zlecone Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, ale nie przesłał do dnia dzisiejszego 
Ŝadnego porozumienia w tej sprawie, 

- Odbyło się posiedzenie Zarządu ŁuŜyckiego Związku Gmin, na którym omawiany był 
projekt budŜetu związku na 2008r. oraz na jakim etapie realizacji znajduje się studium 
wykonalności systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Prace nad studium 
planuje się zakończyć w lutym 2008r. i wtedy poznamy szacunkowe koszty 
przedsięwzięcia. 
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- W Węglińcu spotkałem się z Burmistrzem w sprawie nabycia praw do części wysypiska 

w Gozdnicy i wystosowałem zgodny z ustaleniami wniosek na piśmie, 
- Zorganizowałem spotkanie z Sołtysami, z organizacjami pozarządowymi oraz z 

przedsiębiorcami w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego. Ankiety, które zostały 
rozdane w większości spłynęły i zostaną uwzględnione w ostatecznym kształcie tego 
dokumentu, 

- Uczestniczyłem w Zrzeszeniu Burmistrzów, na którym były przedstawione programy 
pomocowe dostępne w latach 2008-2013. Brakuje jeszcze szczegółowych wytycznych do 
tych programów. Przewiduje się, Ŝe Lubuski Regionalny Program Operacyjny ruszy na 
przełomie roku 2007/2008, a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na 
wiosnę 2008 roku, 

- Ponadto reprezentowałem Gminę na zebraniu wiejskim w Klikowie, gdzie mieszkańcy 
przedstawili swoje problemy i plany, jak zagospodarowanie świetlicy i boiska 
sportowego. Świetlica wymaga remontu, gdyŜ dach grozi zawaleniem, 

- W okresie między sesjami był równieŜ opracowywany projekt budŜetu gminy na 2008 
rok. W projekcie tym ujęta jest równieŜ  propozycja budowy przejścia dla pieszych i 
rowerzystów na ulicy Młyńskiej w związku z zamknięciem  takiego przez nowego 
właściciela działki, na której stoi młyn. Wpłynęły do nas równieŜ wnioski mieszkańców w 
tej sprawie. Przeglądałem dokumenty, które towarzyszyły sprzedaŜy tej działki i zgodnie 
z obowiązującym wtedy planem zagospodarowania przestrzennego nie było moŜliwości 
wydzielenia przejścia, „drogi” z tej działki, gdyŜ młyn i wszystko z nim związane było 
obiektem zabytkowym. Dlatego plan uchwalony w 1986 roku przewidywał przejście obok 
po wale oddzielającym staw od kanału i trzeba to zrealizować, 

- Uczestniczyłem równieŜ w uroczystościach nadania Gimnazjum w Iłowej imienia Jana 
Pawła II oraz rocznicy Odzyskania Niepodległości, 

- W okresie między sesjami wydano 36 zaświadczeń związanych z ewidencją działalności 
gospodarczej, 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, 7 opinii projektu podziału 
nieruchomości, 5 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 

- Wydałem decyzję o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
- działki nr 460 w Iłowej przy ul.Ogrodowej, 
- Podpisałem umowę dzierŜawy gruntu ozn. działką nr 565 w Iłowej na cele rolne oraz 

dwie umowy dzierŜawy , na cele rolne, części działki nr 694/10 w Iłowej przy ul.Surzyna  
- W dniu 8 października spisałem dwie umowy notarialne, pierwsza dotycząca sprzedaŜy 

gruntu przy ul.Pułaskiego na rzecz ENEA (pod budowę stacji transformatorowej) i druga 
dotycząca sprzedaŜy gruntu przy ul.Blacharskiej (działka nr 1038) pod zabudowę 
mieszkaniową, 

- W dniu 11 października odbyły się ze skutkiem pozytywnym dwa przetargi na sprzedaŜ 
działek nie zabudowanych : w Iłowej przy ul.Piaskowej  i w Klikowie, 

- W dniu 17 października odbyły się I przetargi na dzierŜawę gruntu pod budowę 5 garaŜy 
przy ul.Piaskowej w Iłowej (w miejscu dawnej oczyszczalni ścieków SM Piast). W 
wyniku przetargu  wyłoniono 3 dzierŜawców , z którymi następnie podpisano umowy 
dzierŜawy, 

- W dniu 24 października podpisałem umowy notarialne dotyczące sprzedaŜy na rzecz 
najemców lokali mieszkalnych w Iłowej przy ul.Nadrzecznej, 

- W dniu 6 listopada podpisałem umowy notarialne dotyczące sprzedaŜy działki przy 
ul.Piaskowej oraz działki w Klikowie (nabywcy wyłonieni w drodze przetargu) , 

- W dniu 9 listopada odbyły się przetargi na sprzedaŜ działek w Kowalicach i CzyŜówku 
(nabytych w drodze dziedziczenia i zrzeczenia) . W ich wyniku wyłoniono nabywców 
wszystkich działek, 

- W dniu 19 listopada odbyły się : II przetarg na dzierŜawę gruntu pod budowę 2 garaŜy 
przy ul.Piaskowej w Iłowej (w miejscu dawnej oczyszczalni ścieków SM Piast) . W 
wyniku przetargu  wyłoniono 1 dzierŜawcę oraz I przetarg na dzierŜawę gruntu pod 
budowę 2 garaŜy przy ul.Borowskiej w Iłowej (na terenie kompleksu garaŜy) . W wyniku 
przetargu  wyłoniono 2 dzierŜawców, 

- Wydano 9 decyzji zezwalających na wycinkę drzew ze zwolnieniem z opłat za wycinkę, 
- Wydano 3 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców 

wnioskodawców, 
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- Zostały wyczyszczone rowy melioracyjne w Iłowej za stadionem i przy ul. Traugutta, 
- Wykonano modernizację schodów z ulicy Kolejowej do łącznika z ul. Młyńską, 
- Dokonano zmiany organizacji ruchu ul. Kolejowej przy Szkole Podstawowej klas I-III, 
- Ustawiona została tablica zezwalająca na zatrzymywanie i postój pojazdów w czasie 

załadunku i wyładunku na ul. Pułaskiego, 
- Podpisana została umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej, 
- Trwa woŜenie zakupionego tłucznia na drogi gruntowe w celu ich wyrównania i 

likwidacji wyrw, 
- Trwają prace porządkowe w Parku Miejskim, wywieziono wiatrołomy, 
- Rozliczyliśmy dofinansowanie zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju dla 

uczniów. Kwota wypłacona ogółem za podręczniki wyniosła 8.625,60 zł a za stroje 
7.350,00 zł, 

- Podpisałem umowę z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie 
monitoringu wizyjnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Iłowej. MontaŜ instalacji 
zostanie wykonany do dnia 10 grudnia 2007 roku, 

- Odbyło się spotkanie z głównym projektantem w sprawie aktualizacji dokumentacji na 
budowę sali widowiskowo-sportowej. Omówiono zakres aktualizacji, terminy wykonania 
aktualizacji i koszt opracowania. Uzgodniono zakończenie prac projektowych do 31 
stycznia 2008 roku, a koszt opracowania wyniesie 48.800 zł brutto, 

- Ruszył Gminny Punkt Zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w 
którym będą przyjmowane następujące odpady: 
- odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych,  

      - baterie i akumulatory, 
      - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 
      - urządzenia zawierające freony, 
Gminny Punkt Zbiórki znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Iłowej przy ul. śeromskiego 25 i będzie obsługiwany od godz. 10.00 do godz. 17.00 w 
poniedziałki i środy. 

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złoŜyli sprawozdania z pracy Komisji za okres 
międzysesyjny. 
Pan Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej analizę oświadczeń majątkowych złoŜonych 
Burmistrzowi Iłowej do dnia 30 kwietnia 2007 roku. 
Analizę oświadczeń majątkowych radnych przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Ad. II pkt 2  
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych: 
Radna Anna Michalczuk. 
1. Ponowiła sprawę zamontowania lamp oświetlenia ulicznego ulicy Traugutta przy posesji Pana         

Feduszczaka , gdyŜ nie ma tam Ŝadnej lampy (ostatnia lampa jest przy posesji Pana śygalskiego). 
2. Zgłosiła, Ŝe przy ulicy Pułaskiego na nawierzchni asfaltowej są liczne i róŜnej wielkości dziury      

oraz przy sklepie „Chata Polska” przy ul. śeromskiego. 
3. Skwer przy ul. śeromskiego (po lewej stronie za Zakładem Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej na skrzyŜowaniu z ulicą Konopnickiej) jest nieestetyczny i naleŜałoby 
uporządkować lub przypomnieć właścicielowi o konieczności utrzymania ładu i porządku. 

4. Zgłosiła, Ŝe występuje problem z dojazdami osób z terenu Konina, Jankowej i Szczepanowa do   
Iłowej,  z wykorzystaniem  przewozów szkolnych. 

5. Zapytała, co się dzieje w gminie z odpadami plastikowymi. 
 
Radny Jerzy Rodak 
1. Zgłosił, Ŝe  w części ulicy Traugutta (wylot w kierunku Lubania) równieŜ niezbędne jest 

zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego. Zaproponował, aby rozwaŜyć moŜliwość ewentualnego     
przeniesienia usuwanych lamp z ulicy Młyńskiej. 

2. Poruszył temat przedszkola miejskiego. Stan obiektu wymaga remontu (konieczna jest wymiana    
okien). 

3. We wsi CzyŜówek występuje problem braku wody w studniach, prawdopodobnie spowodowany 
powstaniem stawów hodowlanych. 
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Radna Jolanta Markilewicz 
1. Zgłosiła, Ŝe ulica Ogrodowa za mostem nie jest oświetlona, aŜ do posesji Pani Leszcz. 
2. Zapytała, czy droga na Blacharskiej będzie utwardzona przed zimą. 
3. Sprzątanie jesienne. Poprosiła, aby Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozbierał 

worki z liśćmi wzdłuŜ ulicy Konopnickiej, które mieszkańcy wystawili po sprzątaniu jezdni. Po 
obu stronach ulicy rosną dęby, z których jezdnia jest bardzo zanieczyszczana liśćmi do późnej 
jesieni. Pani radna zaznaczyła, Ŝe mieszkańcy wokół swoich posesji teren regularnie sprzątają. 

4. Odnośnie wynajmu pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury i Sportu zwróciła uwagę, Ŝe po 
kaŜdej imprezie sala jest sprzątana i prane są obrusy. W związku z tym zaznaczyła, Ŝe te koszty nie 
mogą stanowić kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gdyŜ ich nie ponosi. 

 
Radna Małgorzata Pękala 
Zapytała, czy są inne moŜliwości wyegzekwowania porządkowania terenu przy  sklepie EKO, oprócz 
pisania pism pozostawionych bez odpowiedzi przez właściciela terenu. 
 
Radny Leszek Czarnota 
Poprosił o sprawdzenie stanu prawnego działki nr 114 w okolicach wodospadu na rzece Czerna w celu 
uniknięcia ewentualnego zamknięcia przejścia. 
 
Radny Czesław Dąbrowski 
Poruszył sprawę oświetlenia przy garaŜach na ulicy Borowskiej (część z lamp jest juŜ zuŜyta i nie 
świeci), poprosił o przeprowadzenie niezbędnych prac w tym zakresie. 
 
Jan Słocki – Sołtys wsi Konin śagański 
1. Poruszył sprawę oświetlenia ulicznego we wsi. Zgłosił, Ŝe na końcu wsi brakuje oświetlenia i w 

okolicy posesji p. Jędras. 
2. Poprosił o interwencję ze strony urzędu w sprawie przejazdu kolejowego w Koninie śagańskim, 

gdyŜ jadący samochodami nie zatrzymują się przed  przejazdem. 
3. Zwrócił się z prośbą o ustalenie uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Koninie śagańskim. 
 
Ad.II pkt 3 
Przyjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian budŜetu Gminy Iłowa na 2007 rok 
Projekt uchwały omówiła p. Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy: 
1.  Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016   
 ( Drogi publiczne gminne ) o kwotę 2.612.067  zł wiąŜe się z wykreśleniem 
z realizacji zadań w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie 
 z środków EFRR . Zadania, które zostały wykreślone z realizacji to: 

      - Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej, której plan opiewał na kwotę  
        521.234 zł,  

- Przebudowa ulicy Okrzei i Zaułek Rybacki, której plan opiewał na    
  kwotę 1.477.821 zł., 
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna, której plan opiewał na kwotę 
   613.012 zł 

w związku z tym, Ŝe ww. zadania miały być finansowane z dwóch źródeł tj.:             -  środków EFRR 
w kwocie 2.121.223 zł zostają zmniejszone prognozy dochodów o kwotę 2.121.223 zł w dziale 600 z 
tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 
- środków własnych w kwocie 490.844 zł zostają zmniejszone prognozy   dochodów : 

    * w dziale 700  o kwotę  488.289 zł z tytułu odpłatnego  
       nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego   
       nieruchomości,  
     * w dziale 700 o kwotę 2.540 zł z tytułu najmu i dzierŜawy   
        składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego  
        oraz innych umów o podobnym charakterze, 
     * w dziale 756 o kwotę 15 zł z tytułu dochodów związanych z   
        realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
        zadań zleconych ustawami. 
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2. Zmniejszenie prognoz  dochodów w dziale 801 z tytułu środków na dofinansowanie własnych 
inwestycji pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.500 zł i zwiększenie prognoz dochodów równieŜ o 
kwotę  3.500 zł w dziale 801 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 
pozyskane z innych źródeł, którym towarzyszy zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 
801 rozdział 80195 o kwotę 3.500 zł i zwiększenie wydatków bieŜących równieŜ o  kwotę 3.500 zł w 
dziale 801 rozdział 80195, spowodowane jest kosztem jednostkowym  poniŜej kwoty 3.500 zł zestawu 
komputerowego przy realizacji projektu: Szkoła równych szans .     
 
3. Na dalsze zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 38.119zł  (41.619 zł – 3.500 zł ) 
składają się zmniejszenia w rozdziale: 
              80101 o kwotę 14.110 zł i dotyczą zmniejszeń  planu Szkoły   
              Podstawowej w Szczepanowie, 
              80103 o kwotę 1.873 zł i dotyczą zmniejszeń  planu Szkoły  
              Podstawowej w Szczepanowie, 
              80104 o kwotę 1.066 zł i dotyczą zmniejszeń  planu Przedszkola  
              Miejskiego,  
              80110 o kwotę 16.876 zł i dotyczą zmniejszeń  planu Gimnazjum  
              w Iłowej, 
              80113 o kwotę 4.194 zł i dotyczą zmniejszeń planu Gimnazjum 
               w Iłowej, 
               które pokrywają zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział  
              80113 o kwotę 20.000 zł i dotyczą planu wydatków realizowanego  
              przez Urząd Miejski, oraz  dalsze zmniejszenie prognoz dochodów 
              o kwotę 18.119 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa  
              własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego. 
 
4. Dalsze zmniejszenie prognoz dochodów o kwotę 395.880 zł z wpływów  z odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego znajduje swoje pokrycie: 

     a) w zmniejszeniu planu wydatków  na ogólną kwotę 392.869 zł tj.: 
                 *  dział 752  rozdział 75212 o kwotę 17.500 zł na zadaniu „ Zakup     
                      agregatu prądotwórczego i jego montaŜ”,   

* dział 852 rozdział 85214 o kwotę 170.000 zł na zadaniu  
   dotyczącym zasiłków i pomocy w naturze - plan wydatków   
   realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 
* dział 852 rozdział 85215 o kwotę 56.300 zł na zadaniu dotyczącym  
   dodatków mieszkaniowych – plan wydatków realizowanych przez     
   Ośrodek Pomocy Społecznej, 
* dział 854 rozdział 85401 o kwotę 6.125 zł na wynagrodzeniach i    
   pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich świetlic   
   szkolnych – plan  wydatków realizowanych przez Gimnazjum w   
   Iłowej, 
* dział 854 rozdział 85415 o kwotę 25.000 zł na stypendiach dla   
   uczniów w wysokości  zabezpieczonej wcześniej środkami   
    własnymi gminy, 
* dział 900 rozdział 90001 o kwotę  20.000 zł tytułu opłat   
   środowiskowych , 
* dział 900 rozdział 90001 o kwotę 1.813 zł na zadaniu „ zakup   
    rezerwowej pompy podciśnieniowej ” 
* dział 900 rozdział 90002 o kwotę 50.000 zł na zadaniu „wykonanie   
  projektu i prace przygotowawcze na budowę drugiej kwatery    
  wysypiska śmieci ”, 
* dział 921 rozdział 92109 o kwotę 4.447 zł na wynagrodzeniach ,    
   pochodnych od wynagrodzeń, odpisach na zakładowy fundusz     
    świadczeń socjalnych – plan wydatków realizowany przez   
   Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, 
* dział 921 rozdział 92116 o kwotę 40.384 zł na zadaniu remont   
   dachu biblioteki miejskiej, 
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                      * dział 926 rozdział 92601 o kwotę 1.300 zł na zadaniu dotyczącym   
                     utrzymania stadionu miejskiego w Iłowej,  
                 b) w zwiększeniu prognoz dochodów na ogólną kwotę 3.011 zł tj.: 
                  * w dziale 710 o kwotę 1.458 zł, 
                  * w dziale 750 o kwotę 1.124 zł, 
                  * w dziale 756 o kwotę    429 zł. 
 
5. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 1.267 zł 
i zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 979, oraz w dziale 926 rozdział 
92601 o kwotę 288 zł związane jest z charakterem wydatków jednostek pomocniczych. 
 
6. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 17.500 zł związanego z 
promocją gminy, przeznaczone zostaje na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90095, a 
dotyczących opracowania koncepcji wykorzystania zbiornika wodnego tj. zalewu w Klikowie,   
równieŜ o kwotę 17.500 zł  
 
Głosowanie uchwały: 
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
2) określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości 
Projekt uchwały przedstawiła p. Skarbnik: 
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2007 roku, uległy zmianie na rok podatkowy 2008 
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego 
półrocza roku 2007 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego i zostały zaokrąglone 
w górę do pełnych groszy. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 r Nr 44, poz. 
524, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 roku wyniósł 2,2 %. 
Od 1 stycznia 2008 zostało wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 
i budowli lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności komunalnej związanej z 
zaspokajaniem zbiorczym potrzeb mieszkańców gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. 
Ponadto zniesiono zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów pozostałych będących działkami 
rentowymi przydzielonymi do bezpłatnego uŜytkowania osobom fizycznym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 maja 1974 r o przekazaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i 
spłaty pienięŜne (Dz.U Nr 21, poz. 118 z późn.zm.). 
 
Głosowanie uchwały: 
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
3) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia inkaso 
Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
4) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 
Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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5) wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od 

posiadania psów 
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe od 1 stycznia 2008r. wchodzą w Ŝycie przepisy dotyczące 
opłaty od posiadania psów. Górna granica stawki tej opłaty wynosi w 2008r. 100 złotych od jednego 
psa rocznie. Stawki opłaty od posiadania psów obowiązujące w roku budŜetowym 2008 zostały 
określone na bazie stawek podatku od posiadania psów obowiązujących w roku podatkowym 2007 
poprzez podwyŜszenie ich o 2,2% tj. w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku 2007 w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego i zostały zaokrąglone w górę do pełnych złotych. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 1 (K.Suchodolski) 
 
 
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 
roku podatkowym 2007 uległy zmianie na rok podatkowy 2008 w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku 2007 w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego i zostały zaokrąglone w górę do pełnych 
złotych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 r Nr 
44, poz. 524, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 roku 
wyniósł 2,2 %.  
Ponadto od 1 stycznia 2008 r opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. 
samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony, natomiast dotychczas 
opodatkowaniu podlegały samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.    
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
7) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 w 
Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Państwa Katarzyny i Dariusza Kozera. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
8) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 w 
Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Państwa Ewy Pasternak-Jerz i Jana Jerz. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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9) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 w 
Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Pani BoŜeny Trzanek. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
10) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 w 
Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Państwa Wandy i Bogdana Panek oraz Pana Krzysztofa Panek. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
11) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 w 
Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Państwa Magdaleny i Krzysztofa Bareła. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
12) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 w 
Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Pani Stefanii CzyŜowskiej. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
13) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 833/3 w 
Iłowej przy ul. Kolejowej stanowiącego własność Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Państwa Teresy i Mariana Gromow. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
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Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
14) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności  w odniesieniu do gruntu ozn. działkami nr 
491/5, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/4 w Iłowej przy ul. Ogrodowej stanowiącego własność 
Gminy Iłowa 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe projekt 
uchwały dot. Spółdzielni Mieszkaniowej „Włókniarz” w Iłowej. 
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza 
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
15) wyraŜenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji 

Nieruchomości Rolnych 
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe uchwała 
dotyczy przejecia stawu i gruntów przyległych do stawu przy ul. Młyńskiej na potrzeby rekreacyjne 
dla mieszkańców. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 1 (J.Rodak) 
 
16) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości ozn. działką nr 80/10 z 

przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej w Iłowej przy ul. śaków 
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, Ŝe w dniu 10 lipca 
br. do Urzędu Miejskiego w Iłowej wpłynęło pismo Enea Operator w sprawie kupna części działki 
przy ul. śaków. W wyniku dokonanego podziału geodezyjnego wydzielona została działka nr 80/10 o 
pow. 6m2. Budowa tej stacji transformatorowej związana jest z przebudową linii energetycznej w 
rejonie budynków przy ul. śaków w Iłowej. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
17) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji działki nr 442/2 w m. Kowalice gm. 

Iłowa 
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, Ŝe zadaniem 
Komisji będzie sporządzenie wykazu, kart komunalizacyjnych oraz niezbędnej dokumentacji w celu 
komunalizacji nieruchomości ozn. działką nr 442/2 w miejscowości Kowalice. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
18) wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
Projekt uchwały omówiła Pani Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego. 
W celu przeprowadzenia wyboru ławników została wybrana komisja skrutacyjna w składzie: 
1.Anna Michalczuk 
2.Marek Sawicki 
3.Jerzy Rodak 
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Wybrana komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Rada Miejska w Iłowej dokonała wyboru dwóch 
ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w śaganiu: 
Małgorzatę Zofię Groszek 
Dorotę Kazimierę Protorską 
 
Wobec braku zgłoszeń kandydatów do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Rada Miejska w 
Iłowej nie dokonała stosownego wyboru. 
 
19) powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego 
Pani Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówiła obie uchwały 
jednocześnie i poinformowała, Ŝe zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy lustracyjnej do 14 grudnia 
właściwe organy powinny powiadomić osoby lustrowane o konieczności powtórnego wypełnienia 
oświadczenia lustracyjnego. W przypadku radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów – będzie to 
wojewoda, w przypadku sekretarzy i skarbników – organ powołujący, a więc rada gminy.  
Oświadczenia, które samorządowcy złoŜyli na początku tego roku pozostaną w IPN, a nowe 
oświadczenia naleŜy złoŜyć w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia. 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
20) powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego 
 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.II pkt 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej 
za przyjęciem protokołu głosowało – 15 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 
Ad.II pkt 5 
Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
Pan Adam Gliniak - Burmistrz udzielił odpowiedzi i tak: 

- odnośnie wniosków w sprawie oświetlenia ulicznego wyjaśnił, iŜ w projekcie budŜetu 
gminy na 2008 rok ujęto projekt modernizacji oświetlenia (równomierne, 
energooszczędne rozmieszczenie punktów świetlnych, w celu efektywnego jego 
wykorzystania). Zostanie przeprowadzony przegląd lamp ulicznych i w miarę 
posiadanych środków i sprzętu oświetlenie będzie uzupełniane. 

Pan Konrad Kasperek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej: 
- poinformował, Ŝe prawie cała nawierzchnia ulicy Pułaskiego wymaga naprawy. Przy 

pomocy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej największe dziury zostały 
zasypane, Ŝeby zapobiec niebezpieczeństwom, w tej chwili dziury są łatane. W okresie 
wiosennym w szerszym zakresie prace zostaną podjęte. 

Pan Burmistrz ustosunkował się do pozostałych interpelacji: 
- stwierdził, iŜ w kwestii utrzymania porządków (skwer przy ul. śeromskiego, teren przy 

sklepie EKO itp.) będzie konieczne wykonanie zastępcze i obciąŜenie właścicieli terenu. 
- dojazdy osób z Konina i okolic autobusami szkolnymi –  mieszkańcy Konina i 

okolicznych wiosek korzystają z  przewozów szkolnych, aby dojechać do Iłowej, niemniej 
znalazła się osoba, która informuje PKS o tym, Ŝe autobusami szkolnymi jeŜdŜą inne 
osoby oprócz uczniów. Problem jest nierozwiązany i zastanawiamy się jak to prawnie 
rozwiązać. 

- sprawa odpadów plastikowych – plastiki są segregowane i sprzedawane.  Liście po 
zgłoszeniu mogą być odbierane przez ZGKiM, 

- remont przedszkola miejskiego – środki na remont przedszkola w projekcie budŜetu na 
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2008 rok zostały zaplanowane (wymiana okien, cyklinowanie dwóch sal, częściowa 
elewacja budynku), 

- problem wody – dokumentacje są wykonane na trzy wioski: CzyŜówek, Czerna i Jankowa 
śag. Dla  śagańca dokumentacja będzie dopiero robiona. W pierwszej kolejności planuje 
się realizację zadania w Jankowej śag. i CzyŜówku, bo mają lepsze rozłoŜenie zabudowań 
i moŜliwe jest wnioskowanie o środki na ich zwodociągowanie. W dalszej kolejności 
będzie Czerna. W przypadku dofinansowania, gmina musi zapewnić środki na 25% 
udziału. 
W sprawie braku wody w studniach w CzyŜówku, nadzór budowlany został 
powiadomiony o konieczności zbadania tej sprawy, 

- ulice – Blacharska itp. – dokumentacje są juŜ zrobione, nie mniej Urząd Marszałkowski 
idzie w kierunku dróg wojewódzkich i powiatowych, unikając tematu dróg lokalnych, np. 
gminnych, 

- oświetlenie przy garaŜach na ul. Borowskiej – Energetyce zostanie zwrócona uwaga, Ŝeby 
była odpowiednia jakość pracy podczas dokonywanych przeglądów gminnego oświetlenia 
ulicznego, 

- działka nr 114 – przejście na Dolanowie – wniosek wysłano do Starostwa Powiatowego, 
Ŝeby działkę wydzielić, 

- przejazd kolejowy w Koninie śag. – sprawa zostanie przekazana do Policji. 
 
Pan Zbigniew Turski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej odniósł się do 
wniosków z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu i wyjaśnił, Ŝe oprócz kosztów za wynajem sali na wesele, wynajmujący 
ponosi koszty za sprzątanie, gaz (2 butle), pranie, opłaca pracownika, który jest podczas imprezy. 
Pan Józef Brzezicki – Radny 
Zaproponował zająć się powyŜszymi wnioskami z Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji, gdyŜ sprawa wymaga bardziej szczegółowego omówienia. 
 
Ad.II pkt 6 
Wobec  wyczerpania się  porządku  obrad  Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady    
Miejskiej  zamknął  obrady XI sesji  Rady Miejskiej  w Iłowej. 
 
Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera  12 stron, ponumerowanych od 1 do 12 
Sesja trwała nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1730 

 
 
Protokołowała: 
 
Maria Sokołowska 


