1

PROTOKÓŁ Nr X/07
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 21 września 2007r
odbytej w Gimnazjum w Iłowej
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczyło14 radnych) i otworzył obrady X sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
W sesji uczestniczyły następujące osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Czarnota Leszek
3. Burnat Krystyna
4. Dąbrowski Czesław
5. Markilewicz Jolanta
6. Michalczuk Anna
7. Pękala Małgorzata
8. Rodak Jerzy
9. Rymarowicz Krystyna
10. Sawicki Marek
11. Słomiński Tomasz
12. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Mirosław
Nieobecna: Kopczyńska-Gronek Halina
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) Stanisław KrzyŜaniak – Radca Prawny
5) Dariusz Niedźwiecki – Sołtys wsi Wilkowisko
6) Jolanta Dąbrowska – Dyrektor Gimnazjum
7) Stanisława Ostrowska – Sołtys wsi Szczepanów
8) Zbigniew Turski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
9) Jan Dromarecki – Sołtys wsi CzyŜówek
10) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
11) Alicja Balik – Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujący porządek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku
obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
Prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej
II. Obrady
1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez:
- Burmistrza Iłowej
- Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej.
2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3.Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budŜetu Gminy Iłowa na 2007 rok – referuje Skarbnik Gminy
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2) procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budŜetu – referuje Skarbnik Gminy
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze – referuje Skarbnik Gminy
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości ozn. działką nr 667/1 z przeznaczeniem pod budowę stacji
transformatorowej w Iłowej przy ul. Pułaskiego – referuje J. Kaniecki podinspektor w
Referacie Gospodarki Komunalnej
5) uchylająca uchwałę nr 277/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006r. w
sprawie wyraŜenia zgody na zadysponowanie poprzez sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
znajdującego się w m. Borowe nr 21 – referuje J. Kaniecki podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej
6) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 460
w Iłowej przy ul. Ogrodowej stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje J. Kaniecki
podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
7) wyraŜenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji
Nieruchomości Rolnych – referuje J. Kaniecki podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej
8) zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie załoŜenia Gimnazjum w Iłowej – referuje
Sekretarz Gminy
9) utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy
zamieszkujących na terenie gminy Iłowa – referuje Sekretarz Gminy
10) wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na
obszarze miasta i gminy Iłowa – referuje A. Balik referent w Referacie Gospodarki
Komunalnej
4.
5.
6.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.
PRZEBIEG OBRAD
Pani Jolanta Dąbrowska Dyrektor Gimnazjum zaprosiła radnych na uroczystość nadania imienia
Gimnazjum w Iłowej, która odbędzie się dnia 16 października 2007 roku.
Pan Zbigniew Turski Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
Przedstawił program doŜynek gminnych w dniach 22 i 23 września 2007r.
Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj.
za okres od dnia 25 lipca 2007r. do dnia 21 września 2007r. i tak:
- Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Nadleśnictwie śagań w sprawie utrzymania porządku w
lasach. Mimo systemu wywozu nieczystości – duŜo śmieci trafia ciągle do lasu. NaleŜy zmieniać
świadomość ludzi, Ŝe kaŜdy indywidualnie jest za to odpowiedzialny. Nadleśnictwo będzie
wspierać sprzątanie świata i podobne akcje np. konkursy plastyczne.
- ŁuŜycki Związek Gmin zorganizował spotkanie w śaganiu w sprawie informatyzacji gmin,
polegającej na budowie sieci pozwalającej na korzystanie z szerokopasmowego internetu.
Telekomunikacja Polska wyszła z propozycją budowy sieci kablowej przy współudziale gmin. Ze
względu na zbyt wysoki udział środków gminy w projekcie nie jest moŜliwy nasz udział.
- Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Burmistrzów z Kuratorem Oświaty w Zielonej Górze. Zostały
przekazane informacje dotyczące wymagań i polityki kadrowej, jaką będzie prowadzić
Kuratorium. Przedstawiono równieŜ wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach. Burmistrz
pogratulował pani dyrektor Dąbrowskiej i wszystkim nauczycielom Gimnazjum wspaniałego
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wyniku z egzaminu, jaki osiągnęła szkoła.
- Burmistrz w okresie między sesjami uczestniczył w zebraniach wiejskich we wsi śaganiec i w
Jankowej śagańskiej. Główny temat to brak wody lub jej zła jakość. W związku z tym konieczna
jest budowa wodociągów w tych miejscowościach.
- Zorganizowano spotkanie z Konserwatorem Zabytków w sprawie rewitalizacji parku. Po wizji
lokalnej ustalono prace, jakie naleŜy wykonać, aby podnieść walory estetyczne parku i w
przyszłości starać się o środki na jego odbudowę. Gmina uprzątnie samosiejki i drzewa, które
zakłócają załoŜenie parkowe oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i
Urządzeń Wodnych oczyści cieki wodne w obrębie parku. Część prac juŜ wykonano, dzięki
fachowej pomocy pana profesora Mieczysława Czekalskiego oraz pana Henryka Janków, który
gościł pana profesora. Konserwator Zabytków zobowiązał się do zlecenia koncepcji
zagospodarowania parku, jako dokumentu wyjściowego do dalszych prac planistycznych.
- Przeprowadzony został konkurs na koordynatorów integracji społecznej w świetlicach wiejskich.
W wyniku konkursu zostały wyłonione osoby do świetlicy w Czernej, Borowem i Koninie
śagańskim.
- Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej zapoznał się z rozwiązaniami zastosowanymi
w salach gimnastycznych w śaganiu i w Przewozie, aby uniknąć ewentualnych błędów na etapie
aktualizacji projektu.
- Ponadto Burmistrz reprezentował Gminę na:
• przeglądzie orkiestr dętych w Jänschwalde,
• na rozpoczęciu roku szkolnego w Gimnazjum,
• na uroczystościach związanych z dniem Sybiraka oraz z dniem Rencisty i Emeryta,
• na festynie „zachowaj trzeźwy umysł”.
W okresie między sesjami rozpatrywane były równieŜ przez Burmistrza następujące sprawy:
- w dniu 27 lipca odbyły się przetargi na sprzedaŜ nieruchomości gminnych : działki nr 423/7
przy ul.Poniatowskiego pod budowę garaŜu ze skutkiem pozytywnym oraz na sprzedaŜ
nieruchomości zabudowanej w Borowem 80 ze skutkiem negatywnym (mimo uczestnictwa w
przetargu dwóch uczestników nie została podniesiona cena wywoławcza o wymagane
postąpienie),
- w dniu 3 sierpnia podpisałem umowy notarialne dot. sprzedaŜy dwóch działek przy ul.
Poniatowskiego z nabywcami wyłonionymi w drodze przetargu ,
- w dniu 21 sierpnia wydałem zarządzenie w sprawie wyznaczenia do sprzedaŜy w drodze
przetargów działek w CzyŜówku i Kowalicach ,
- w dniu 12 września wydałem zarządzenie w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu
ograniczonego działki przy ul. Ogrodowej (działka bez dojazdu),
- w dniu 14 września wydałem zarządzenie w sprawie wyznaczenia do sprzedaŜy w drodze
bezprzetargowej (dla poprawy funkcjonalności) działki przy ul.Poniatowskiego (przez działkę
przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia),
- na 11 października ogłosiłem przetargi na sprzedaŜ nieruchomości gminnych : jednej działki w
Klikowie oraz jednej w Iłowej przy ul.Piaskowej (za Panią Kowalczyk),
- w dniu 5 września podpisałem umowy notarialne dot. sprzedaŜy trzech działek (dwóch działek
w Czernej pod zabudowę mieszkaniową w kompleksie 5 działek za świetlicą, działki w
CzyŜówku – rolnej oraz działki przy ul.Poniatowskiego pod budowę garaŜu) z nabywcami
wyłonionymi w drodze przetargu ,
- w dniu 14 września odbyły się : II przetarg na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej w
Borowem 80 ze skutkiem negatywnym (mimo uczestnictwa w przetargu dwóch uczestników
nie została podniesiona cena wywoławcza o wymagane postąpienie) oraz rokowania na
sprzedaŜ nieruchomości nie zabudowanej przy ul. Blacharskiej (spośród trzech złoŜonych ofert
komisja wybrała jedną najkorzystniejszą cenowo),
- podpisałem umowę dzierŜawy na działkę nr 740/4 przy ul.Piaskowej, aneks do umowy
dzierŜawy na zalew w Klikowie (zbiornik) z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz umowę
dzierŜawy na część działki przy ul. Surzyna (pod uprawy polowe),
- wyznaczyłem do dzierŜawy grunt przy ul.Piaskowej (pod budowę 5 boksów garaŜowych) ,
przy ul.Borowskiej (pod budowę 2 boksów garaŜowych), przy ul.Surzyna (pod uprawy
polowe) oraz w Iłowej działkę nr 565 za stadionem (pod uprawy polowe) ,
- odmówiłem dzierŜawy gruntu pod budowę garaŜu przy ul.Traugutta (Kuzdrowski).
- wydana została 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Enea, polegającej na
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budowie kablowo-napowietrznych linii elektroenergetycznych nn-0,4 kV i 20 kV, budowa
stacji transformatorowej 20/0,4 kV, zabudowa słupa, złączy kablowo-licznikowych, demontaŜ
zbędnych sieci elektroenergetycznych dla działek znajdujących się w obrębie Iłowa i obrębie
CzyŜówek,
wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy,
wydano 23 zaświadczenia określające przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Iłowa,
wydano 2 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iłowa,
wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogi gminnej,
uzgodniono pozytywnie projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznych 20 kV i 0,4 kV w
rejonie ulicy śaków,
zaopiniowano pozytywnie projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta śagań,
wydano 9 zaświadczeń o wpisie nowych przedsiębiorców do ewidencji działalności
gospodarczej,
wydano 13 zaświadczeń o zmianie, rozszerzeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
wydano 10 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorców z ewidencji działalności gospodarczej,
wydano 12 informacji potwierdzających dane z ewidencji działalności gospodarczej,
wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
zaopiniowano wstępne projekty podziału nieruchomości,
wszczęto postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie
zaopiniowania projektu podziału nieruchomości w obrębie Czerna. Celem podziału jest
wydzielenie działek niezbędnych do realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na
odcinku śagań-Iłowa,
wydano 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych,
wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości
alkoholu oraz na piwo,
wydano 5 decyzji zezwalających na wycinkę drzew ze zwolnieniem z opłat za wycinkę,
wystąpiono do Lubuskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o dofinansowanie zakupu
podręczników i jednolitych strojów,
wystąpiono do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji na zakup zestawu
monitoringu wizyjnego z przeznaczeniem do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Iłowej. Jest
to program rządowy wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

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
W związku z przeprowadzonym konkursem na koordynatorów integracji społecznej w świetlicach
wiejskich, poprosiła o podanie, jakie osoby zostały wyłonione na koordynatorów świetlic.
Ponownie poruszyła sprawę utrzymania porządku przed sklepem EKO oraz na stacji PKP w Iłowej.
Przypomniała, Ŝe nic nie zrobiono w sprawie obeliska we wsi Kowalice połoŜonego na terenie Lasów
Państwowych.
Zgłosiła, Ŝe we wsi Czerna Konserwator Zabytków postawił tablicę informującą, Ŝe pałac w Czernej
moŜna zwiedzać. Tymczasem pałac uległ całkowitej dewastacji, obecnie są wykradane elementy
ogrodzenia. Fundacja będąca właścicielem obiektu nie wykazuje Ŝadnego zainteresowania tą sprawą.
Dyrektor Gimnazjum Jolanta Dąbrowska
Poruszyła sprawę stypendium socjalnego. Poinformowała, Ŝe wszystkie wnioski firmują dyrektorzy
szkół swoimi nazwiskami (chodzi o dochody rodziny), do niektórych są wątpliwości, ale dyrektorzy
nie mają Ŝadnych narządzi, Ŝeby udowodnić podane dane. Dyrektorzy nie mają na to Ŝadnego wpływu.
Podobna sytuacja była przy mundurkach. Poświadczenia w wielu przypadkach budzą wątpliwości.
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Radny Zygmunt Sygnowski
Zapytał, co zrobiono w sprawie nielegalnego gminnego wysypiska śmieci w Borowem. Uznał, Ŝe
niezbędne jest umieszczenie znaków zakazujących wywoŜenie śmieci.
Sołtys wsi CzyŜówek Jan Dromarecki
W związku z przedstawioną informacją przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie nie
wykorzystywania przez niektóre Sołectwa środków finansowych poprosił, Ŝeby zmienić Statuty
Sołectw, a konkretnie umieścić zapis pozwalający Radzie Sołeckiej decydować o wydatkowaniu
środków, gdyŜ mieszkańcy wsi nie chcą przychodzić na zebrania wiejskie i jest to problem dla Sołtysa.
Dlatego uwaŜa, Ŝe trzeba tę sprawę uregulować w Statutach Sołectw.
Odnośnie sprzątania świata zaproponował, Ŝeby uczniowie będący z wiosek byli kierowani do
sprzątania terenów wiejskich.
Radny Zygmunt Sygnowski
Zgłosił, iŜ jest daleki od takich praktyk, które proponuje pan Dromarecki. Społeczeństwo wiejskie
trzeba przyzwyczajać do odbywania zebrań wiejskich, nie naleŜy decyzji finansowych pozostawiać
wyłącznie Sołtysowi i Radzie Sołeckiej. To mieszkańcy wsi powinni decydować o tych pieniądzach.
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
I. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75022 (Rady gmin) o kwotę 7.000 zł pokrywa
zwiększenie planu wydatków równieŜ o kwotę 7.000 zł w dziale 801 rozdział 80110
(Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem imienia
szkole.
II. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę
4.500 zł pokrywa zmniejszenie prognoz dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego.
Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zabezpieczeniem środków finansowych na
wypłatę dodatków pracownikom socjalnym przez Lubuski Urząd Wojewódzki, natomiast w
pierwotnej wersji były one zaplanowane do sfinansowania środkami własnymi.
III. Zmniejszenie wydatków w działach 900 i 921 na ogólną kwotę 819 zł, zostaje przeznaczone na
zwiększenie wydatków w działach 600 i 926 równieŜ na ogólną kwotę 819 zł, a związane jest z
charakterem wydatków jednostek pomocniczych.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budŜetu
Projekt uchwały przedstawiła p. Skarbnik Gminy i wyjaśniła, Ŝe uchwała podjęta w 1999 roku w
sprawie procedury uchwalania budŜetu zdeaktualizowała się i zgodnie z obowiązującymi przepisami
został przedstawiony projekt w oparciu o aktualny stan prawny.
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze
Pani Skarbnik Gminy – aby skorzystać z moŜliwości umorzenia kredytu do 10% jego wartości
minimalny okres spłaty kredytu musi wynosić przynajmniej 4 lata. Bank Gospodarstwa Krajowego
wcześniej o tym nie poinformował w swoich materiałach informacyjnych odnośnie przedmiotowego
kredytu, stąd przedstawiony jest projekt uchwały zmieniającej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań
finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte oraz, Ŝe uchwały
rady gminy, o których mowa wyŜej, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady.
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Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości ozn. działką nr 667/1 z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej
w Iłowej przy ul. Pułaskiego
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej przypomniał, iŜ w dniu 20
września 2006 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w
drodze przetargu części działki nr 667 połoŜonej w Iłowej z przeznaczeniem pod budowę przez ENEA
S.A. kompaktowej stacji transformatorowej. Budowa ta spowodowana jest koniecznością przeniesienia
stacji transformatorowej posadowionej na prywatnej działce. Wobec niemoŜności porozumienia z
właścicielem tego gruntu w sprawie wykupu oraz braku porozumienia w sprawie jego uŜytkowania
ENEA S.A. wystąpiła z prośbą o sprzedaŜ części gruntu ozn. działką nr 667 (przy przystanku
autobusowym). Uchwała ta została podjęta przed zmianami w spółce ENEA. W wyniku reorganizacji
dokonanych z dniem 1 lipca powstała spółka „córka” grupy Enea tj. Enea Operator w Poznaniu, która
będzie nabywała i realizowała budowę kompaktowej stacji transformatorowej przy ul. Pułaskiego.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5) uchylająca uchwałę nr 277/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006r. w
sprawie wyraŜenia zgody na zadysponowanie poprzez sprzedaŜ lokalu uŜytkowego
znajdującego się w m. Borowe nr 21
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, Ŝe projekt
uchwały dotyczy lokalu uŜytkowego połoŜonego w budynku znajdującym się za sklepem spoŜywczym
w Borowem. Od wielu lat lokal ten stoi nie wykorzystany, propozycje wynajęcia z przeznaczeniem na
lokal mieszkalny dla osób oczekujących na przydział nie przyniosły rezultatu (około czterech osób). W
budynku, oprócz przedmiotowego lokalu znajduje się 5 lokali mieszkalnych zajmowanych na
podstawie umów najmu. W ostatnim czasie Burmistrz Iłowej ponownie polecił pracownikowi
odpowiedzialnemu za przydział lokali mieszkalnych, podjąć próbę zaproponowania osobom
oczekującym na przydział lokalu z zasobu komunalnego, przyjęcia lokalu z zaadoptowaniem na lokal
mieszkalny. To działanie zakończyło się pozytywnie. Osoba oczekująca na przydział lokalu wyraziła
na to zgodę. Ze względu na trudną sytuację mieszkaniową proponuje się uchylenie wcześniej podjętej
uchwały.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 460 w
Iłowej przy ul. Ogrodowej stanowiącego własność Gminy Iłowa
Rada Miejska po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza
Iłowej bonifikaty w wysokości 50%.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) wyraŜenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji
Nieruchomości Rolnych
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, Ŝe przejęcie
nieruchomości dotyczy działki nr 162/2 połoŜonej w m. Wilkowisko z przeznaczeniem pod boisko
sportowe oraz działki nr 97/2 połoŜonej w m. Klików zabudowanej przystankiem autobusowym.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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8) zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie załoŜenia Gimnazjum w Iłowej
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, wyjaśnił, Ŝe zmiana wywołana jest rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Lubuskiego, które wskazuje, iŜ tytuł uchwały winien być zmieniony na
adekwatny do treści podjętej uchwały tj. „w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Iłowej”.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy
zamieszkujących na terenie gminy Iłowa
Pan Sekretarz Gminy poinformował, iŜ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
znowelizowana z dniem 1 stycznia 2005 r., umoŜliwiła przyznawanie uczniom róŜnego rodzaju
pomocy materialnej dla uczniów (Rozdział 8a ustawy). Dodany nowy art. 90t tej ustawy dał
moŜliwość jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie lokalnych programów wspierających
między innymi uzdolnionych dzieci i młodzieŜy.
Art. 90t.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:
1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy;
2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy.
2. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu
terytorialnego przeznaczają środki własne.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa w ust.
1, we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135).
Przedstawiony projekt uchwały jest propozycją wsparcia uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów w dziedzinie nauki, kultury oraz sportu. Projekt zakłada przyznanie stypendium
motywacyjnego według oceny osiągnięć odrębnie w kaŜdej z tych dziedzin i dodatkowo odrębnie dla
uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Ze względu na przyjęte załoŜenie, aby
stypendium miało charakter motywacyjny, podstawowym kryterium przyznania pomocy materialnej
jest wyróŜnienie uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w kaŜdej z dziedzin w trakcie roku
szkolnego. ZałoŜenie to pozwala wysnuć wniosek, Ŝe będzie to dobra motywacja do starania się o
osiąganie jak najlepszych wyników zarówno przez uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów,
którzy do tej pory z braku odpowiedniej motywacji nie byli zainteresowani osiąganiem wysokich
wyników.
PoniŜej przedstawione jest w formie tabelarycznej zestawienie dziedzin i rodzajów stypendium, jakie
będą mogły być przyznawane na podstawie projektu uchwały:
Rodzaje przyznawanych stypendium
Uczniowie szkół
Uczniowie gimnazjów
podstawowych
Stypendium I stopnia
Stypendium I stopnia
Nauka
Stypendium II stopnia
Stypendium II stopnia
Stypendium III stopnia
Stypendium III stopnia
Stypendium I stopnia
Stypendium I stopnia
Kultura
Stypendium II stopnia
Stypendium II stopnia
Stypendium III stopnia
Stypendium III stopnia
Stypendium I stopnia
Stypendium I stopnia
Kultura fizyczna i sport
Stypendium II stopnia
Stypendium II stopnia
Stypendium III stopnia
Stypendium III stopnia
Tak więc, w przypadku gdy zostaną przyznane po jednym rodzaju stypendia w kaŜdej z dziedzin,
obejmą one łącznie 18 uczniów.
Dziedzina
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Zasady przyznawania stypendium zostały dokładnie opisane w treści projektu uchwały, dlatego teŜ
poszczególne jej zapisy nie powinny wymagać dodatkowego wyjaśnienia, z wyjątkiem postanowień [§
8 i § 20] oraz [§ 4 ust. 3].
Zgodnie z § 8, wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendium motywacyjnego określa
Rada Miejska w uchwale budŜetowej. Ze względu na to, Ŝe zgodnie z § 4 ust. 5 przyznanie stypendium
następuje w dniu kończącym rok szkolny, środki finansowe za osiągnięcia np. w roku szkolnym
2007/2008 powinny być uwzględnione w uchwale budŜetowej na 2008 r. Brak środków w uchwale
budŜetowej spowoduje, zgodnie z zapisem § 20, Ŝe uchwała stanie się „martwym” przepisem. Projekt
uchwały nie określa wysokości środków przeznaczonych na wypłatę stypendium, a jedynie określa
maksymalne wysokości stypendium i relację pomiędzy rodzajami stypendium [§ 4 ust. 3 i 4]. Z
przeprowadzonych symulacji wynika, Ŝe optymalną kwotą przewidzianą w budŜecie będzie kwota 7
200 zł. Dzieląc tą kwotę na trzy dziedziny (nauka, kultura i kultura fizyczna i sport) w podziale na
uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów, średnia kwota przypadająca do podziału wyniesie
1 200 zł (1 stypendium I stopnia 500 zł + 1 stypendium II stopnia 400 zł + 1 stypendium III stopnia
300 zł = 1 200 zł)
Zgodnie jednak z postanowieniami § 4 ust. 7, ilość przyznawanych stypendiów kaŜdego z rodzajów
nie musi wynosić jeden. W danym roku szkolnym, wobec braku osiągnięć w danej dziedzinie mogą
nie być przyznane stypendia lub teŜ w przypadku równorzędnych osiągnięć moŜe być przyznane w
danej dziedzinie i w danym rodzaju kilka stypendiów.
W takim wypadku nie będą osiągnięte (przy kwocie w budŜecie 7 200 zł) maksymalne wysokości
stypendiów. Przy ustalaniu więc wysokości stypendium kaŜdego z rodzajów będzie miał zastosowanie
przepis § 4 ust. 3 projektu uchwały mówiący o pewnym parytecie pomiędzy kwotami stypendium I, II
i III stopnia. PoniŜej zostanie na przykładzie przedstawiony jeden z moŜliwych sposobów wyliczeń
wysokości stypendium.
Przykład:
ZałóŜmy, Ŝe przyznano następującą ilość stypendiów w kaŜdej z dziedzin w poszczególnych
rodzajach:
Dziedzina

Nauka

Kultura

Kultura fizyczna i sport

Rodzaje przyznawanych stypendium
Uczniowie szkół
Uczniowie gimnazjów
podstawowych
Stypendium I stopnia – 1
Stypendium I stopnia – 1
Stypendium II stopnia – 1
Stypendium II stopnia – 1
Stypendium III stopnia – 1
Stypendium III stopnia – 1
Stypendium I stopnia – 5
Stypendium I stopnia – 1
Stypendium II stopnia – 1
Stypendium II stopnia – 1
Stypendium III stopnia – 1
Stypendium III stopnia – 1
Stypendium I stopnia – 1
Stypendium I stopnia – 11
Stypendium II stopnia – 5
Stypendium II stopnia – 2
Stypendium III stopnia – 5
Stypendium III stopnia - 1

Przedstawiony powyŜej przykład jest moŜliwy, ze względu na równe docenienie osiągnięć uczniów w
konkursach/zawodach zespołowych.
Sumarycznie więc przyznano by stypendium dla 41 uczniów w podziale:
- 20 stypendium I stopnia
- 11 stypendium II stopnia
- 10 stypendium III stopnia
Mając do dyspozycji zakładaną w budŜecie kwotę 7 200 zł na wypłatę stypendium, moŜna wyliczyć
najpierw kwotę stypendium III stopnia ze wzoru:
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kwota
WSIII = -----------------------------------ISIII + ISII * 1,33 + ISI * 1,66
Gdzie: WSIII – wysokość stypendium III stopnia
Kwota – kwota zaplanowana w budŜecie na wypłatę stypendium motywacyjnego
ISIII – ilość przyznanych stypendium III stopnia
ISII – ilość przyznanych stypendium II stopnia
1,33 – współczynnik określony w § 4 ust. 3 uchwały
ISI – ilość przyznanych stypendium I stopnia
1,66 – współczynnik określony w § 4 ust. 3 uchwały
Podstawiając do tego wzoru dane przykładowe otrzymujemy:
7 200 zł
WSIII = ---------------------------------- = 124,50 zł
10 + 11 * 1,33 + 20 * 1,66
Posiadając wyliczoną kwotę stypendium III stopnia moŜemy wyliczyć juŜ kolejno wysokość
stypendium I i II stopnia
WSI = WSIII * 1,66
WSII = WSIII * 1,33
Gdzie: WSI - wysokość stypendium I stopnia
WSII – wysokość stypendium II stopnia
W omawianym przykładzie wysokość tych stypendium będzie wynosić:
WSI = 124,50 * 1,66 = 206,67 zł
WSII = 124,50 * 1,33 = 165,58 zł
Głosowanie uchwały:
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze
miasta i gminy Iłowa
Projekt uchwały omówiła p. Alicja Balik – Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Poinformowała równieŜ, Ŝe została zmieniona podstawa prawna po sugestii radcy prawnego (art.18
ust. 2 pkt 15 zastąpiono art. 40 ust. 1 – prawo miejscowe).
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 (L. Czarnota w związku z nieobecnością na poprzedniej sesji)
Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Burmistrz odnośnie porządków na PKP wyjaśnił, iŜ zgodnie z interpelacją wystosowano pismo
do PKP. W odpowiedzi podano, Ŝe PKP zajmie się usunięciem chwastów z peronów i torów oraz, Ŝe
obiekty PKP w Koninie śag. wkrótce zostaną rozebrane, natomiast w Iłowej ma być wyremontowana
poczekalnia.
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W sprawie uporządkowania terenu przed sklepem EKO wyjaśni się, jakie działania zostały podjęte.
Obelisk w Kowalicach połoŜony jest na terenie leśnym. Nadleśnictwo nie zajmie się tą sprawą, gdyby
Gmina wyremontowała to ewentualnie Nadleśnictwo zajmie się tym z uwagi na teren leśny.
Sprawa pałacu w Czernej będzie ponawiana.
Odnośnie nielegalnego wysypiska śmieci w Borowem Burmistrz wyjaśnił, Ŝe wysypisko znajduje się
na działce Agencji Nieruchomości Rolnych w Grabiku. Wystąpi się do Agencji o rozwaŜenie
moŜliwości podpisania porozumienia, Ŝeby Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mógł ten
teren zrekultywować, oczywiście jeśli Agencja ma na ten cel środki.
Sprawa stypendium socjalnego jest to odwieczny problem wobec osób, które pracują nielegalnie.
Procedura jest taka, Ŝe wnioski kierowane są do szkół. Obowiązkiem dyrektorów jest sprawdzenie, czy
są dołączone zaświadczenia i nic więcej nie moŜna zrobić.
Odnośnie funduszy sołeckich jest opracowany projekt ustawy, który dałby moŜliwość stworzenia
funduszy sołeckich. Wówczas środki finansowe ustawowo byłyby w zakresie władania sołectw.
W związku z przeprowadzonym konkursem na koordynatorów integracji społecznej w świetlicach
wiejskich, pan Przewodniczący Rady Miejskiej podał nazwiska osób wyłonionych w konkursie na
koordynatorów świetlic:
Borowe – Ewelina Bartyzel
Czerna – Wanda Janczyk
Konin śag. – Edyta Zalewska
Ad.II pkt 6
Wobec wyczerpania się porządku obrad Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął obrady X 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. 1620
Protokołowała:
Maria Sokołowska

