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PROTOKÓŁ  Nr XIII/12 
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia  23 maja  2012 r. 
 

odbytej w Gminnym Centrum Kultury  i Sportu w Iłowej, przy  ul. Żagańskiej 15 
   
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na 15 
radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych) i otworzył obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 
 
1) Brzezicki Józef 
2) Burnat Krystyna 
3) Goc Robert 
4) Janczyk Paweł 
5) Kimla Renata 
6) Konopa Halina 
7) Laskowski Mieczysław 
8) Przynoga Franciszek 
9) Rodak Jerzy 
10) Smaga Anatol 
11) Stanisławski Mikołaj 
12) Żołnowska Maria 
 
Nieobecni: 
Czarnota Zdzisław 
Sawicki Marek 
Wdowiak Mirosław 
 
 
W związku z obecnością wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji są prawomocne. 
 

 Ponadto w sesji uczestniczyły osoby zaproszone: 
1) Adam Gliniak – Burmistrz Iłowej  
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy 
3) Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM 
4) Jacek Szary – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
5) Piotr Kowalski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
6) Franciszek Paczkowski – Sołtys wsi Czerna 
7) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej 
8) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy 
9) Mariusz Leszczyński – Dyrektor  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bory 

Dolnośląskie” 
10) Maciej Beszterda – Sołtys wsi Żaganiec 
11) Władysław Kozłowski – Sołtys wsi Czyżówek 
12) Agata Parfianowicz – Sołtys wsi Wilkowisko 
13) Anna Michalczuk – Radna Powiatu Żagańskiego 

 
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) określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
za pierwsze półrocze – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 54) 

2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz 
zagospodarowanie przyległego do niej terenu” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 54) 

3) zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 
54) 

4) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 – 2018 – referuje 
Skarbnik Gminy (Druk Nr 55) 

5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 56) 

6) wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  – 
referuje J.Kaniecki, podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 57) 

7) powołania komisji doraźnej – referuje Przewodniczący Rady Miejskiej 
8) podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 58) 
9) podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 58) 
 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
6. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 
 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 

PRZEBIEG OBRAD 
Ad. II pkt 1 
Pan Adam Gliniak–  Burmistrz Iłowej przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między 
sesjami: 

 w dniu   27.04.2012  została podpisana umowa o dofinansowanie naszego projektu  
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa ” objętego osią priorytetową  4 
„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa ” zawartą w Programie 
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013” 
całkowita wartość projektu – 1 221 249,25 zł  (przed rozstrzygnięciem przetargu) 
w tym kwota dofinansowania unijnego – 815 808,70 zł 
realizacja projektu – rok 2012, 

 w ramach programu PROW , oś 4 –Leader , w dniu 30.04.2012 został złożony wniosek o 
dofinansowanie unijne  projektu : 
„Budowa placów zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej” 
całkowita wartość projektu - 97 831,74 zł (przed przetargiem)                                                               
w tym dofinansowanie unijne – 63 630,00 zł, 

 podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza 
elektrycznego do boiska sportowego w Czernej ( w ramach funduszu sołeckiego), 

 wykonano modernizację oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Borowe – montaż 
dwóch punktów świetlnych z zasileniem napowietrznym ( w ramach funduszu sołeckiego),  
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 wykonano uzupełnienie brakującego oświetlenia Sołectwa Jankowa Ż. – montaż jednego 
słupa stalowego z oprawą oraz z zasileniem podziemnym ( w ramach funduszu sołeckiego), 

 wykonano modernizację oświetlenia drogowego na terenie  Sołectwa Czyżówek – montaż 
dwóch opraw oświetleniowych na istniejącej linii napowietrznej (w ramach funduszu 
sołeckiego), 

 wykonano modernizację oświetlenia drogowego na terenie  Sołectwa Czerna - montaż 
dwóch punktów świetlnych z zasileniem napowietrznym ( w ramach funduszu sołeckiego),   

 zostały wykonane i odebrane roboty związane z wierzchnią impregnacją koloryzującą 
elementów drewnianych placów zabaw. Roboty, których wykonanie ze względów 
pogodowych nie było możliwe w grudniu 2011r., 

 wydano  8  decyzji  o warunkach zabudowy, 

 wydano 1 decyzję  odmawiającą ustalenia warunków zabudowy,  

 wydano 3 decyzje zmieniające warunki zabudowy.   
Z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:                                                                                                

 wpisano 7 przedsiębiorców, 

 zmiana wpisów 21 przedsiębiorców, 

 zawieszenie działalności 8 przedsiębiorców, 

 wznowienie działalności 11 przedsiębiorców, 

 wykreślono wpisy 12 przedsiębiorców,  

 wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 wydano 1 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 wydano 1 decyzję zmieniającą w zakresie nazwy firmy dot. zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych,  

 przydzielono 3 lokale mieszkalne, 

 nadano 6 numerów porządkowych budynkom, 

 dnia 01 marca br. podpisałem umowy na : 
organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o  charakterze  
gminnym dzieci i młodzieży na terenie Czernej z LZS „Płomień” na kwotę 6.199,92 zł,  na  
terenie Iłowej  z KS „Vitrosilicon-Intra”  na kwotę 50.472,00 zł  i na  terenie Konina 
Żagańskiego z T.T-S „Orzeł” na kwotę 6.499,98 zł .  
Umowy zostały zawarte na  okres od 1 marca do 30 listopada 2012 r.,  

 dnia 01 marca br. podpisałem umowy na : 
realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu terenie Czernej z LZS  „Płomień” na 
kwotę 10.000,00 zł,  na  terenie Iłowej  z KS „Vitrosilicon-Intra”  na  kwotę 70.000,00 zł  i 
na terenie Konina Żagańskiego z T.T-S „Orzeł” na kwotę  20.000,00 zł .  
Umowy zostały zawarte na  okres od 1 marca do 30 listopada 2012 r.  

 w wyniku przetargu nieograniczonego, 8 maja br. podpisałem umowę z  Przedsiębiorstwem 
Ogólnobudowlanym „PRO=-Q”, Piotrem Handzlik z Konina Żag. na „Remont i 
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej 
terenu”. Wartość podpisanej umowy 599.613,38 zł brutto. 
Termin zakończenia prac ustalony został na dzień 19.10.2012 r., 

 wydano 19 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 

 wydano 23 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Iłowa, 

 rozstrzygnięto przetarg na zamówienie publiczne pn. „Pogranicze Pięknieje - Rekompozycja 
Parku Dworskiego w Iłowej” , wyłoniono wykonawcę prac firmę Agro-Estetyka z siedzibą 
w Gnieźnie i przekazano plac budowy, 

 wydano 2 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców 
wnioskodawcy, 

 wydano 2 zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości z terenu gminy Iłowa, 

 przygotowano informację dla Łużyckiego Związku Gmin niezbędnych do sprawozdania z 
realizacji planu gospodarki odpadami obejmujące lata 2010 – 2011, 
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 zawiadomieniem przesłano do Starostwa Powiatowego w Żaganiu pismo mieszkanki 
Szczepanowa w sprawie zarośniętego rowu w miejscowości Szczepanów, 

 zlecono i wykonano konserwację rowu w Borowym i Jankowej Żagańskiej, 

 zlecono i wykonano wycinkę dziewięciu drzew z działek gminnych na terenie miasta Iłowa i 

Konina Żagańskiego, 

 zlecono i wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasie drogi gminnej w sołectwie 

Żaganiec w ramach funduszu sołeckiego, 

 zawarto umowę na wywóz nieczystości stałych z Zalewu w Klikowie, 

 zawarto umowę na wywóz nieczystości stałych z boiska w Klikowie w ramach funduszu 

sołeckiego, 

 w dniu 10 maja 2012 r. do tut. Urzędu wpłynęła kopia pisma Departamentu Ochrony 
Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kierowana do Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w którym to piśmie stwierdzono, iż Burmistrz 
jest podmiotem uprawnionym do występowania o wydanie pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na podział przedmiotowej nieruchomości . W związku z tym w dniu 
11 maja wydałem postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie 
podziału geodezyjnego działki nr 824 przy ul. Młyńskiej  oraz jednocześnie wystąpiłem do 
LWKZ o wydanie pozwolenia na dokonanie podziału geodezyjnego tej działki, 

 w związku z powzięciem informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddz. w Zielonej Górze o projekcie wydzielenia działek (m.in. gminnych) pod budowę 
alternatywnej drogi do autostrady postanowiłem nie ogłaszać dalszych przetargów na 
sprzedaż działek nr 1/55, 1/51 i 1/56. W związku z taką sytuacją zleciłem wykonanie 
operatów szacunkowych działek, które nie kolidują z budową tej drogi, 

 w dniu 11 maja ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty wadium) odbyły się II przetargi na 
sprzedaż nieruchomości ozn. działkami nr 78/1, 80/8 i 80/9 przy ul. Żaków, 

 w dniu 6 marca podpisałem umowy notarialne dot. sprzedaży na rzecz najemców 3 (trzech) 
lokali mieszkalnych położonych w Iłowej przy ul. Żagańskiej 8 , lokalu przy  ul. Żagańskiej 
12 oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem nr 15 przy ul. Borowskiej, 

 w dniu 27 marca podpisałem umowę na sprzedaż nieruchomości ozn. działką nr 446 w 
Iłowej przy ul. Ogrodowej z nabywcą wyłonionym w drodze przetargu ograniczonego, 

 podejmując zarządzenia wyznaczyłem do: sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne 
przy ul. Nadrzecznej 11/32, Jankowej Żagańskiej 65/1, ul. Traugutta 23/17 i ul. Żagańskiej 
35/2, oddania w użytkowanie grunt pod garażem (boks 41) przy ul. Borowskiej , sprzedaży 
grunt pod garażami na osiedlu Czyżówek – boksy 15-18 oraz najmu pod reklamę na działce 
nr 369/19 (działka przy autostradzie), 

 przesłałem do Ministerstwa Skarbu Państwa informację dotyczącą przekształceń i 
prywatyzacji mienia komunalnego w roku 2011, 

 wydałem 8 (osiem) postanowień opiniujących wstępny podział geodezyjny nieruchomości, 

 wydałem 4 (cztery) decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości, 

 nie skorzystałem z prawa pierwokupu w stosunku do działki nr 787/4 położonej w Iłowej 
przy ul.3 Maja, 

 złożyłem apelację (odwołanie) od wpisu Gminy Iłowa jako właściciela w księdze wieczystej 
w stosunku do działki nr 494/10 położonej w Iłowej przy ul. Ogrodowej – droga przy 
„mostku miłości” wydzielona wcześniej przez Starostwa Powiatowe w Żaganiu na potrzeby 
sprzedanych przez nich działek przy ul. Ogrodowej, 

 wystąpiłem do Agencji Nieruchomości Rolnych z propozycją wydzielenia części działki nr 
1192 w m. Iłowa ul. Traugutta, 

 na wniosek użytkownika wieczystego wszcząłem postępowanie w sprawie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu ozn. działkami nr 751/1 i 751/2 
w Iłowej przy ul. Batorego,  

 podjąłem zawieszone postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Iłowa ozn. działką nr 522 w m. Borowe - droga, 
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 wyraziłem pozytywną opinię w sprawie wydzielenia części działki nr 296/4 w m. 
Szczepanów w celu jej przekazania na rzecz jej użytkownika w trybie ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 udzieliłem na wniosek użytkownika wieczystego 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ozn. działkami nr  808/3 i 809 
położonej w Iłowej przy ul. Żeromskiego, 

 podpisując aneksy do 5 (pięciu) umów najmu zmieniłem termin zabudowy garażami grunt 
na osiedlu mieszkaniowym Czyżówek, 

 podpisując umowy użyczyłem części działek nr 129 i 1169 w Iłowej oraz nr 133/1 w 
Klikowie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na potrzeby rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów od ul. Kolejowej do granicy z województwem 
dolnośląskim, 

 wyznaczyłem do sprzedaży na wniosek najemców lokale mieszkalne nr 2,3 i 4 w Iłowej 
przy ul. Żagańskiej 10, 

 przesyłałem zgłoszenie do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zgłoszenie 
poszkodowanego w związku ze szkodą powstałą wg zgłaszającego na drodze gminnej nr 
101106F w m. Iłowa przy ul. Konopnickiej, 

 uzgodniłem pozytywnie projekt zmian liniowego rozkładu jazdy PKS S.A. w Żaganiu na 
linii komunikacyjnej  Żagań, d.a.-Czerna-Iłowa,Eskord oraz Żagań,d.a.-Iłowa,Eskord-
Gozdnica, 

 uzgodniłem pozytywnie projekty zmian liniowego rozkładu jazdy Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu na liniach komunikacyjnych Żagań, Rynek – 
Lubieszów – Wymiarki oraz Żagań, Rynek – Czerna – Iłowa Eskord, 

 uzgodniłem pozytywnie możliwość korzystania z przystanku przy ul. Pułaskiego dla 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Voyager Sp. z o.o. w Lubaniu, 

 w dniu 14 maja złożyłem w Komisariacie Policji w Iłowej zgłoszenie popełnienia 
wykroczenia polegającego na zamontowaniu bez zezwolenia na słupkach ze znakami 
drogowymi B-36i T-25b w ciągu drogi gminnej na wysokości osiedla mieszkaniowego 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” przy ul. Piaskowej 2.(dwóch) szt. tabliczek 
podznakowych o treści „od poniedziałku do piątku w godz.8:00-16:00”, 

 w ramach podpisanych umów wykonano :  
* remont dróg gruntowych w m. Borowe , Koninie Żagańskim i w Jankowej Żagańskiej 
(Janów) , w Iłowej , Czernej , Czyżówku , Kowalicach  oraz z Konina do Jankowej, 
* remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie miasta oraz w m. Jankowa Żagańska (do 
Janowa), 
* remont drogi wzdłuż budynków nr 23,24 i 26 przy ul. Traugutta, 
* usunięcie zapadnięcia jezdni w Iłowej przy ul. Młyńskiej przy budynku nr 10, 

 podpisałem zamówienie na tabliczki z nazwami ulic Zaułek Rybacki i Sportowa, 

 wydałem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: w Szczepanowie pod linię kablową do 
budynku mieszkalnego, w Iłowej przy ul. Jaśminowej pod sieć gazową, w Koninie 
Żagańskim (rejon autostrady) pod linię kablową do zasilania bramownicy, w Iłowej przy ul. 
Traugutta pod linię kablową do budynku mieszkalnego oraz na awaryjne zajęcie pasa 
drogowego w Iłowej przy ul. Kościelnej w związku z rozszczelnieniem gazociągu.   

 w ramach Funduszu Sołeckiego Konina Żagańskiego zakupiono namiot imprezowy oraz 
zakupiono tabliczki kierunkowe z nr budynków (ich montaż nastąpił staraniem sołtysa), 

 w ramach Funduszu Sołeckiego Czyżówka zakupiono drabinę aluminiową, kosę spalinową 
oraz kosiarkę. 
 

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złożyli sprawozdania z pracy Komisji za 
okres międzysesyjny. 
 
Ad. II pkt 2 
Informacja dyrektora Mariusza Leszczyńskiego na temat działalności Lokalnej Grupy 
Działania „Bory Dolnośląskie” (informacja stanowi załącznik do protokołu). 
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Ad. II pkt 3 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 
Pan Józef Brzezicki – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o pismach, które 
wpłynęły do Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym: 

 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Iłowa, 

 pismo Grupy Tworzącej Konsorcjum w sprawie gospodarki odpadami na terenie 
Łużyckiego Związku Gmin, 

 pismo Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej o 
wyrażenie zgody i umowę na przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego 
dwóch reflektorów metalohalogenkowych o mocy 70W dla podświetlenia kościoła Serca 
Pana Jezusa położonego przy ul.  Żagańskiej. 

Pan Franciszek Przynoga – Radny przy ulicy Kolejowej przy budynku, w którym mieści się 
Ośrodek Pomocy Społecznej zostało rozebrane ogrodzenie i mur. Zapytał, czy są to 
przygotowania pod parking, czy w jakimś innym celu, 

 na ulicy Surzyna była usuwana awaria sieci wodociągowej i brzydko wygląda pozostawiona 
dziura nie wypełniona polbrukiem, 

 poprosił o udzielenie pisemnych odpowiedzi na wnioski złożone przez komisję budżetu od 
miesiąca marca br. 

 
Pan Mikołaj Stanisławski – Radny 

 zapytał w imieniu mieszkańców dlaczego w okresie świąt majowych nie odbywały się 
żadne imprezy okolicznościowe, 

 
Pan Maciej Beszterda – Sołtys wsi Żaganiec 

 zwrócił uwagę na brak współpracy Gminnego Centrum Kultury i Sportu z Sołectwami, 
pomimo złożenia wniosku w tej sprawie przez Sołtysów Sołectw Gminy Iłowa,  

 
Pan Mieczysław Laskowski – Radny 

 zapytał, co dalej z pozwoleniem wodno-prawnym, które skończyło się w 2007 r., kto na 
dzień dzisiejszy reguluje jaz na rzece Czernej przy ulicy Młyńskiej i na jakiej podstawie, 

 co dalej będzie z dzikimi wysypiskami za cmentarzem, przy ul. Poniatowskiego i za 
oczyszczalnią ścieków, 

 w rejonie parku przy bocznicy kolejowej Vitrosiliconu jest pochylone drzewo, podobno na 
jego usunięcie trzeba uzyskać zezwolenie, było to zgłoszone, ale do dzisiejszego dnia nic się 
tam nie dzieje, 

 
Pan Robert Goc – Radny 

 kiedy będzie czyszczony rów w Iłowej od ulicy Traugutta przez Czyżówek i za cmentarzem, 

 czy pan Burmistrz na Zebraniach Wiejskich poruszał sprawę spółek wodnych, jaki jest 
oddźwięk w tej sprawie, 

 sprawa rowu przy drodze wojewódzkiej na ul. Borowskiej (gałęzie wrzucone do rowu nie 
zostały sprzątnięte po usunięciu drzew), 

 jaka jest sytuacja z wozem strażackim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej, 
 
Pan Anatol Smaga – Radny 

 dnia 12 stycznia 2012 r. miała się zakończyć sprawa świetlicy w Żagańcu, jaki jest finał tej 
sprawy, 

 sprawa oświetlenia ulic Poniatowskiego i Sportowej w związku z planowanym remontem 
mostu przy ulicy Żaków,  

 
Pan Mieczysław Laskowski – Radny 

 jak jest uregulowana sprawa drugiego kierowcy w Ochotniczych Strażach Pożarnych, czy 
decyduje o tym straż, czy np. pan Burmistrz, 

 czy gmina posiada zaległości wobec jednego z byłych kierowców z lat 2009-2010, 
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Pan Jerzy Rodak – Radny 

 były uzupełniane ubytki w drogach gminnych w związku z tym, czy ten etap został już 
zakończony, czy nadal będą prowadzone prace, bo jeszcze wiele miejsc wymaga naprawy, 

 
Pan Józef Brzezicki – Radny 

 wyłom przy ul. Ogrodowej, chciałbym uzyskać informację kto tą naprawę powinien 
przeprowadzić, w czyjej jest to kompetencji, bo Powiat się od tego odżegnuje, 

 od pewnego czasu funkcjonuje targowisko przy nowym cmentarzu, zdarzają się przypadki, 
że brakuje miejsca i sprzedający rezygnują z handlu, czy nie należałoby rozważyć 
możliwości powiększenia tego placu, 

 
Pani Anna Michalczuk – Radna Powiatu Żagańskiego 
Zabrała głos w sprawie drogi powiatowej – ulica Ogrodowa w Iłowej. Na sesji w dniu 7 maja br. od 
etatowego członka Zarządu pana Janowicza uzyskałam informację, że prawdopodobnie będzie 
musiała prace wykonać firma z zewnątrz i planowane zakończenie tych prac to koniec września br. 
Poinformowała również, że nowy dywanik na drodze do Czyżówka kładziony będzie jak będzie 
bardzo ciepło. Projekt techniczny na drogę we wsi Wilkowisko ma zostać zaplanowany w budżecie 
na 2013 rok. W bieżącym roku wpisany jest do budżetu projekt mostku przy ulicy Żaków na kwotę 
60 tys. złotych.  
 
Po tym punkcie obrad pani Maria Żołnowska nie uczestniczyła w dalszej części obrad. 
 
Ad. II pkt 4 
Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za pierwsze półrocze 

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z tym, że Uchwała Nr 
24/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018 z późniejszymi zmianami utraciła moc na 
podstawie § 5 Uchwały Nr 111/6/XI Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Iłowa na lata 2012-2018, zostaje 
przedłożony projekt niniejszej uchwały. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu” 

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt zmian uchwały budżetowej 
przewiduje, iż źródłem współfinansowania operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu” jest pożyczka na wyprzedzające 
finansowanie w kwocie 388.250 złotych. W związku z powyższym zostaje przedłożony projekt 
niniejszej uchwały. 
Pan Przewodniczący Rady podał, że uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych  
zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
rady. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

3) zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa 
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy poinformowała, że: 

1. Zostaje zwiększony plan dochodów ( dział 756 rozdział 75615 § 0310) i wydatków ( dział 700 
rozdział 70005 § 4480 ) o kwotę 290.811 zł w związku z obowiązkiem płacenia przez Gminę  
podatku od nieruchomości za drogi gminne, które nie są drogami publicznymi. 
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2. Zostaje zwiększony plan dochodów  ( dział 801 rozdział 80101 § 2310) i wydatków ( dział 801 
rozdział 80103 § 2540 ) o kwotę 6.744 zł w związku z wpłatami gmin obcych za pobyt dzieci z ich 
terenu w oddziale przedszkolnym  „Małej Szkoły w Koninie”. 

3. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 
grudnia 2011 roku ( Dz.U. z 31 grudnia 2011r. Nr 296,poz. 1758), które dotyczy „wspierania 
rodziny” zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 30.933 zł i 
zwiększony w dziale 852 rozdział 85206 również o kwotę  30.933 zł.  

4. Po rozstrzygnięciu przetargu zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 010 rozdział 01041 §§ 
6058, 6059 o kwotę 150.323, który dotyczy „ Remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w 
Klikowie oraz zagospodarowania przyległego do niej terenu”, któremu towarzyszy zmniejszenie 
przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 98.125 zł. 

5. Ponadto zostają zmniejszone przychody z tytułu pożyczki o kwotę 22.195 zł na 
współfinansowanie zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Iłowa 
poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec  (II etap)  i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Sportowej w miejscowości Iłowa” na podstawie wniosku o dofinansowanie. 

6. Zostają zmniejszone rozchody o kwotę 5.626 zł w związku z niewykorzystaną  pożyczką w 2011 
r. w kwocie 5.626,75 zł  na współfinansowanie   budowy placów zabaw w wyniku zmniejszenia 
procentowego wskaźnika dofinansowania z 80% do 71,61% na podstawie Aneksu Nr 1 z 28 
grudnia 2011 roku. 

7. Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 23  marca 2012 roku znak: ST3/4820/2/2012 
zostaje zmniejszony plan dochodów o kwotę 96.359 zł w wyniku zwiększenia planu dochodów z 
tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16.784 zł ( dział 758 rozdział 75801 §2920 ) i 
zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 
kwotę 113.143 zł ( dział 756 rozdział 75621 § 0010). 

8. W związku z brakiem zainteresowania ogłoszonym konkursem na realizację programu „ 
Rośniemy i żyjemy w trzeźwości” zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 
§ 2820 o kwotę 19.305zł i na wniosek Przewodniczącej Komisji RPA   przedmiotowe środki w 
kwocie 18.000 zł zostają przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym i przemocowym oraz w kwocie 1.305 zł na terapię dla osób w kryzysie. 

Ponadto w 2011 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystana 
pozostała kwota 5.233,20 zł, która zwiększyła kwotę wolnych środków, w związku z art.18

2 
ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z przedmiotowych opłat 
wykorzystane mają być na realizację gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii dlatego przy 
wprowadzaniu do budżetu wolnych środków kwota 5.234 zł przeznaczona zostaje na zwiększenie 
planu wydatków na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym i przemocowym  w kwocie 4.000 zł, oraz na realizację programów profilaktycznych z 
przeciwdziałania narkomanii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w kwocie 1.234 zł. 

Wyżej wymienione zmiany mają swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu planu wydatków w dziale 
851 rozdział 85154 §4300 i 85153 § 4300 ogółem o kwotę 24.539 zł. 

Różnica pomiędzy zwiększeniem planu wydatków i zwiększeniem planu dochodów równa się 
kwocie 135.834 zł, która znajduje swoje pokrycie w zmniejszeniu rozchodów o kwotę 5.626 zł i 
zwiększeniu przychodów o kwotę 130.208 zł . Zwiększenie przychodów o kwotę 130.208 zł jest 
wynikiem wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 250.528 zł i zmniejszenia 
przychodów z tytułu pożyczek w kwocie 120.320 zł.  
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

4) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 – 2018 
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do dokonanych zmian 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 oraz objaśnienia do dokonanych zmian w 
Przedsięwzięciach na lata 2012-2016. 
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Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Iłowa 

Pan Jacek Szary – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował, że w związku z 
nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze 
uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, 
wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada 
gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.  
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne 
uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. 
uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej 
edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich 
rozmnażania.    
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 
sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma 
tendencję wzrostową.  
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłowa w 2012 roku. Obejmuje on swoim 
zakresem realizację takich zadań jak:  
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Po opracowaniu projektu uchwały 30 marca 2012 r. wystąpiono do Kół  Łowieckich prowadzących 

działalność na terenie gminy Iłowa oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii w Żaganiu o 

wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłowa.  Otrzymane opinie wraz z w/w 

projektem uchwały zostały państwu załączone  w materiałach sesyjnych do zapoznania. 

W drodze autopoprawki została zaproponowana zmiana w § 6 polegająca za zmianie zapisu na: 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Zmiana  spowodowana jest rozstrzygnięciami 

nadzorczymi dotyczącymi  w/w programu przyjmowanego w sąsiednich gminach z uregulowaniem 

wejścia w życie uchwały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

6) wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
porozumienia w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie na 
rzecz Województwa Lubuskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa. 
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Pan Janusz Kaniecki –  podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformował, że 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zwrócił się do Burmistrza z prośbą o zawarcie 
porozumienia związanego z wypłatą odszkodowania za przejęcie działek gminnych z 
przeznaczeniem pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa. Mając na względzie 
poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, pieszych oraz mieszkańców zawarcie ugody uznaje 
się za zasadne. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

7) Powołania komisji doraźnej 
Pan Józef Brzezicki – Przewodniczący Rady Miejskiej 
Poinformował, że  1 lipca 2011 r. została przyjęta ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Z tego 
względu niezbędnym staje się podjęcie w tym roku  kilkunastu uchwał i opracowanie nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu usprawnienia pracy Rady i po 
zgłoszonych wnioskach ze strony komisji w sprawie powołania  komisji doraźnej został 
przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Komisja ta zajmie się tym problemem i opracuje 
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Będzie ona miała za zadanie we 
współpracy z Urzędem opracować propozycje tego systemu i przekona pozostałą część Rady do 
przyjęcia tych propozycji. Poszczególne stałe komisje Rady wytypowały swoich przedstawicieli do 
pracy w tej komisji. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zrezygnował z 
członkostwa w tej komisji i w to miejsce zaproponował pana Franciszka Przynogę. Następnie 
odczytał proponowany skład 5-cio osobowej komisji, której przewodniczącym proponuje się pana 
Mieczysława Laskowskiego.  
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

8) podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały (wniosek dotyczący podziału 
gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu). 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem 
konsultacji, które zostały przeprowadzone od 17-23.05.2012 r. oraz, że  w wyniku konsultacji nie 
wpłynęły żadne uwagi i propozycje do tego projektu uchwały. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

9) podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały (wniosek dotyczący podziału 
gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu). 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem 
konsultacji, które zostały przeprowadzone od 17-23.05.2012 r. oraz, że  w wyniku konsultacji nie 
wpłynęły żadne uwagi i propozycje do tego projektu uchwały. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. II pkt 7 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej   
za przyjęciem protokołu głosowało – 9 radnych   
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 2 (H.Konopa, Fr.Przynoga) 
 
Ad. II pkt 8 
Odpowiedzi na interpelacje radnych 
Pan Burmistrz – odnośnie: 

 murku na ul. Kolejowej przy tzw. „Ośrodku Zdrowia” poinformował, że podczas cofania 
dużym samochodem ciężarowym (TIR) uszkodzony został  mur i kierownik ZGKiM 
doszedł do wniosku, że naprawa i utrzymywanie tego muru jest zbyt kosztowna, lepiej go 
rozebrać. Stąd taka decyzja. Murek został rozebrany, teren zostanie jeszcze podrównany. 
Rozbieranie tego muru nie było celowym działaniem w kierunku stworzenia parkingu, 
ponieważ jego powstanie wymagało by uzgodnień wjazdu i stworzenie dokumentacji, a te 
działania wymagają poniesienia wydatków, na które w tej chwili nie ma środków w 
budżecie. Jeśli ktoś tam wjedzie nieoficjalnie i zaparkuje to może tam stać, nie możemy w 
tej chwili postawić tam znaku „parking”, 

 ulicy Surzyna, po usunięciu awarii ZGKiM będzie musiał doprowadzić nawierzchnię do 
stanu pierwotnego, 

 odpowiedzi na wnioski komisji budżetu, sprawdzę dlaczego nie trafiły jeszcze do państwa 
odpowiedzi na wszystkie wnioski. Nie mniej sprawy w nich ujęte były już poruszane na 
poprzednich komisjach i sesjach, ciągle więc wracają te same tematy, na które już 
udzielałem odpowiedzi. Nic w tych sprawach się nie zmieni, odpowiedź będzie zawsze taka 
sama, np. droga powiatowa to za nią odpowiedzialny jest powiat, gmina nie może 
wydatkować środków na coś co nie jest jej własnością lub w jej zarządzie, 

 kultury masowej i braku festynów, w tej sprawie wpłynęło pismo od państwa radnych, 
podpisało się pod nim dziewięciu radnych, tego festynu miało nie być i nie było. Ta sprawa 
była też omawiana na komisji, a z treścią pisma zapoznałem państwa na ostatniej sesji, 
gdzie zostało wyraźnie zaznaczone, żeby nie organizować festynu majowego, a festyn 
wrześniowy z orkiestrami odbył się na stadionie – taki był wniosek. Jeśli chodzi o wniosek 
Sołtysów w sprawie m.in. dowozów na imprezy to był on przed konstrukcją budżetu 
przekazany do Rady, a podczas sesji budżetowej omówiono przyczyny braku jego realizacji 
z powodu braku środków. Współpraca Gminnego Centrum Kultury i Sportu z Sołectwami 
możliwa jest tylko w ramach przyznanych środków, a więc przyjętego przez państwa 
budżetu, w którym ściśle określono środki na realizację zadań, 

 pozwolenia wodno-prawnego na rzece Czerna, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Żaganiu administruje tym jazem, ponieważ nie ma pozwolenia więc wody spiętrzać tam nie 
wolno. Kierownik Zarządu pan Czajkowski poinformował mnie, że uzyskają pozwolenie 
wodno-prawne w ramach swoich środków. Czekamy na pismo od niego. Zapewniłem, że 
Gmina weźmie na siebie obowiązek regulowania jazu, mamy otrzymać też porozumienie w 
tej sprawie. Jeśli Zarząd tej sprawy nie załatwi to Gmina będzie musiała zająć się jednak tą 
sprawą, która ciągnie się już co najmniej od ubiegłego roku, 

 dzikich wysypisk za cmentarzem i za oczyszczalnią, w budżecie mamy środki na likwidację 
takich wysypisk, które będziemy usuwać dopóki starczy środków. Takie działania więc 
zostaną podjęte, z tym, że w miejscach wskazanych przez pana Laskowskiego są również 
zwały ziemi, które składowane są za zgodą Gminy, 

 drzewa przy bocznicy kolejowej, zgodnie z uzyskaną informacją to zgłoszenie było tydzień 
temu, niestety niezbędne jest pozwolenie na jego usunięcie, którego samo 
uprawomocnienie wynosi dwa tygodnie. Dlatego trzeba czekać na decyzję zezwalającą na 
taką wycinkę, procedura jest długotrwała, a może być jeszcze wydłużona jeśli będzie 
niezbędna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo drzewo prawdopodobnie 
jest na terenie Gminy przynależnym do parku. Nikt tego drzewa bez pozwolenia usunąć nie 
może,  
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 drugiego kierowcy w OSP, do 2007 r. w ramach umowy zlecenia każdy samochód miał 
swojego konserwatora. Po wniosku pana Naczelnika OSP w Iłowej w sprawie zmiany 
liczby konserwatorów tj. aby był jeden konserwator na wszystkie samochody w jednostce, 
spotkałem się z Zarządami OSP Gminy, które przychyliły się do tego wniosku. Z tego 
względu podpisane zostały umowy zlecenia ze wskazanymi przez poszczególne straże 
osobami na konserwacje i remonty samochodów poszczególnych OSP. Dotychczasowi 
konserwatorzy, którzy nie otrzymali nowych umów poczuli się urażeni. Jako organ Gminy 
nie mogę ingerować w wewnętrzne sprawy Stowarzyszenia jakim jest OSP. My ze swej 
strony mamy zabezpieczyć pomieszczenia i sprzęt, natomiast poszczególne Stowarzyszenia 
(OSP) zabezpieczają ludzi, od ich aktywności zależy jakich mają członków, kto u nich jest i 
kto ten sprzęt obsługuje. Nie ma więc umów zlecenia dla kierowców i nie wyznaczamy 
osób, które są kierowcami. To jednostka OSP musi zadbać by mieć odpowiednią liczbę 
kierowców. Gmina nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec ludzi, w tym wobec 
członków OSP, 

 czyszczenia rowu przy ulicy Traugutta i za cmentarzem, nie potrafię odpowiedzieć kiedy 
rów zostanie wyczyszczony, ponieważ nastąpiło m.in. opóźnienie w zatrudnieniu osób w 
ramach prac publicznych (Powiatowy Urząd Pracy dopiero teraz rusza z porozumieniami w 
tej sprawie). Grupa zatrudniona w ramach tych prac będzie działała według określonego 
planu, ale nie wiem dokładnie kiedy i jakie rowy będzie czyściła, 

 spółek wodnych, pytałem się państwa co mogę powiedzieć na zebraniach wiejskich w tej 
sprawie, ponieważ nie było deklaracji co można obiecać w tej sprawie spółkom wodnym 
nie podejmowałem tego tematu i na zebraniach wiejskich ten temat również nie wypłynął, 
nie było też osób zainteresowanych sprawą spółki. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę 
na sprawę traktowania czyszczenia rowów w mieście i na wsi, to nie może być tak, że w 
mieście czyścimy my, a na wioskach mają czyścić spółki, nie może być takie założenie, 
sprawę należy traktować jednakowo. To właściciele odpowiadają za rowy i muszą je 
czyścić. Tak jak już wcześniej informowałem, w przypadku konieczności wyczyszczenia 
rowu strona w tej sprawie np. jeden ze współwłaścicieli zgłasza taką konieczność  do 
urzędu lub bezpośrednio do Starostwa i Starosta w drodze decyzji określa obowiązki 
właścicieli w zakresie czyszczenia wskazanego rowu, 

 rowu przy ul. Borowskiej, zwrócimy na to uwagę i wyślemy pismo w tej sprawie do 
zarządcy drogi, 

 wozu strażackiego dla OSP, pojawiło się pismo interpretowane przez strażaków jako 
zapowiedź pozytywnej oceny wniosku, ale ja nie mówię nic przed dopóki nie dostanę 
oficjalnego potwierdzenia na papierze. Czekamy na oficjalną decyzję z LRPO o przyznaniu 
środków na ten cel, 

 świetlicy w Żagańcu, sprawa się odbyła, Sąd powołał biegłego, Sąd nie podjął jeszcze 
decyzji co do podziału lub nie nieruchomości. Nie można tu mówić o negocjacjach, 
wpłynęło pismo od strony dotyczące sprzedaży tej naszej części, strona ma cel kupić tą 
drugą część za kwotę 20 tys. złotych. Jeżeli ten cel byłby spełniony to w tym momencie nie 
ma świetlicy w Żagańcu. Ta oferta też jest rozpatrywana przez Sąd, propozycja strony jest 
też brana pod uwagę. Odnośnie sprzedaży powinni przede wszystkim mieszkańcy się 
opowiedzieć, czy chcą się pozbyć świetlicy, czy nie. Na razie jest zdanie negatywne. Pan 
Sekretarz w uzupełnienie dodał, że zgodnie z ustawą nie można uszczuplać mienia 
Sołectwa bez zgody Sołectwa, czyli ani Urząd, ani Rada nie może podjąć decyzji, pierwsza 
należy do Zebrania Wiejskiego, 

 oświetlenia ulic Poniatowskiego i Sportowej, wniosek prześlemy oficjalny i będzie 
oficjalna odpowiedź Starostwa w tej kwestii, 

 dróg gminnych, poprawa gminnych dróg gruntowych jest procesem ciągłym do czasu 
wyczerpania środków. Zima spowodowała rozbicie naszych dróg gruntowych i środki 
planowane na wiosenne naprawy były niewystarczające, żeby wejść z takimi naprawami 
jak planowaliśmy, czyli pozasypywać ubytki i nieco wyrównać. Po zimie byliśmy zmuszeni 
kupić ogromne ilości materiału, żeby doprowadzić niektóre z dróg do przejezdności. 
Dlatego pozostałe były tylko np. równane, co niekiedy powoduje mimo wszystko 
pozostawanie i powstawanie dziur po opadach.  
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W obecnej chwili tam, gdzie jest tragiczna sytuacja np. dojazd do garaży przy ul. 
Borowskiej będą wykonywane naprawy o ile będą możliwości. Należy pamiętać, że w 
utrzymaniu dróg jest również utrzymanie ich w okresie zimowym, muszą więc pozostać 
środki na odśnieżanie itp. 

 ubytków ulicy Ogrodowej, droga należy do powiatu i właściciel drogi powinien wiedzieć 
dlaczego droga w jego zarządzie jest dziurawa. W pasie tej drogi nie ma kanalizacji ani 
innych urządzeń będących własnością Gminy Iłowa. Ponownie zajmiemy się sprawą i 
wystąpimy do Starostwa w Żaganiu, 

 powiększenia placu targowego przy nowym cmentarzu, problemem jest tu chyba nie sama 
wielkość placu a powierzchnia miejsca zajmowanego przez sprzedających. Jest to problem, 
który trzeba będzie rozstrzygnąć. Dobrze by było, aby wielkość placu była adekwatna do 
zapotrzebowania, być może rozwiązaniem byłoby oddanie tego placu w zarząd jakiejś 
jednostce. Opłata targowa jest za sam fakt handlu bez możliwości ograniczania 
zajmowanego miejsca i tylko ewentualny zarządca oprócz opłaty targowej mógłby pobierać 
opłatę za udostępnione na placu urządzenia np. m

2
 powierzchni placu. W tej chwili Gmina 

udostępnia jedynie plac z możliwością handlowania na nim. 
 
Ad. II pkt 9 
Wobec  wyczerpania się  porządku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodniczący Rady Miejskiej  
zamknął  obrady XIII sesji  Rady Miejskiej  w Iłowej. 
Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 13 stron, ponumerowanych od 1 do 13. 
Sesja trwała nieprzerwanie  od godz. 14

00
 do godz. 17

45 

 
Protokołowała: 
 
Maria Sokołowska 
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Iłowa, dn. 15 maja 2012 r. 
 
 
 
 

Rada Miejska 
W IŁOWEJ 

 
 
 
 
 

W N I O S E K 

 

dotyczący podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  

 

Działając na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) wnioskuję u 
utworzenie na terenie gminy Iłowa 15 okręgów jednomandatowych w wyborach do Rady Miejskiej 
w Iłowej o następującej numeracji i granicach: 

- okręg wyborczy nr 1 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicach: bp. Wilhelma Pluty, Drzymały nr 1-15, Kościelna, Kościuszki, Krótka, 

3-go Maja, Mickiewicza, Plac Wolności, Poprzeczna, Stefana Batorego, Strzelecka, 

- okręg wyborczy nr 2 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicach: Daliowa, Hutnicza, Jaśminowa, Piaskowa, Pułaskiego, Różana, 

- okręg wyborczy nr 3 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicach: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Leśna, Okrzei, Poniatowskiego nr 1-7, 
Zaułek Rybacki, 

- okręg wyborczy nr 4 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicy Żagańskiej, 

- okręg wyborczy nr 5 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicy Ogrodowej, 

- okręg wyborczy nr 6 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicach: Dolanowo, Nadrzeczna, Pałacowa, Poniatowskiego nr 8-18, Sportowa, 
Syrokomli, Żaków, 

- okręg wyborczy nr 7 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicach: Borowska, Kolejowa, Surzyna, 

- okręg wyborczy nr 8 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicach: Drzymały nr 16, Młyńska, Traugutta, 

- okręg wyborczy nr 9 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych 
przy ulicach: Blacharska, Konopnickiej, 1-go Maja, Zacisze, Żeromskiego, 

- okręg wyborczy nr 10 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców miejscowości Borowe, 
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- okręg wyborczy nr 11 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców miejscowości: Czerna, 
Klików, Kowalice, 

- okręg wyborczy nr 12 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców miejscowości 
Czyżówek, 

- okręg wyborczy nr 13 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców miejscowości Konin 

Żagański, 

- okręg wyborczy nr 14 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców miejscowości Jankowa 
Żagańska, 

- okręg wyborczy nr 15 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców miejscowości: 
Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec. 

 

Wzór projektu uchwały w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego wniosku. 

U Z A S A D N I E N I E 

 
Z dniem 1 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, 

która zastępuje dotychczasowe przepisy dotyczące między innymi wyboru radnych do rad gmin. 
Przepisy wprowadzające nowy kodeks wyborczy, ogłoszone w formie ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, nałożyły obowiązek na radę gminy 
dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy.  

 
Zasady tworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy określają szczegółowo 

przepisy Kodeksu wyborczego: 
 

Art. 417. § 1. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. 
§ 2. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza 

gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa 
lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy 
przedstawicielstwa. 

§ 3. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych 
również wtedy, gdy: 
 1) w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej 

jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1; 
 2) w mieście na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej 

byłaby większa niż 10. 
§ 4. W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki 

pomocnicze. 

 
Na terenie wiejskim gminy Iłowa utworzonych zostało 10 jednostek pomocniczych: 

- Borowe 
- Czerna 
- Czyżówek 
- Jankowa Żagańska 
- Klików 
- Konin Żagański 
- Kowalice 
- Szczepanów 
- Wilkowisko 
- Żaganiec 

 
Na terenie miasta nie utworzono żadnej jednostki pomocniczej. 
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Art. 418. § 1. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie 
niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. 

Przepis art. 418 jednoznacznie określa, że nowo tworzone okręgi wyborcze muszą być 
okręgami jednomandatowymi (czyli w każdym okręgu wyborczym będzie wybierany jeden radny). 
O wyborze na radnego rozstrzygać będzie liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych 
kandydatów (art. 415). 

 

Art. 419. § 1. Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem art. 421. 
§ 2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w 

każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy 
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad: 

 1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub 

większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w 

górę do liczby całkowitej; 

 2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w 
okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe 
odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest 
najmniejsza; w przypadku, gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i 
art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma 
przedstawicielstwa jest największa. 
§ 3. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio do podziału na okręgi wyborcze gminy niebędącej 

miastem na prawach powiatu. 
§ 4. Uchwałę rady gminy w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi 
wyborczemu. 

 
 

 
Przepis art. 419 jasno określa kto jest wnioskodawcą podziału gminy na okręgi wyborcze oraz 

jakimi zasadami należy się kierować przy sporządzaniu projektu podziału na okręgi wyborcze.  
 
Punktem wyjścia przy podziale na okręgi wyborcze jest ustalenie: 

- liczby mieszkańców 
- liczby wybieranych radnych 
- normy przedstawicielstwa. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy, przy 

pierwszym ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców 
ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w 
którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Jeżeli więc podjęcie uchwały o 
podziale gminy na okręgi wyborcze nastąpi w II kwartale 2012 roku, to liczbę mieszkańców ustala 
się według stanu na dzień 31 marca 2012 roku. Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 19 marca 2012 r. (pismo znak: ZPOW-730-1/12), przez liczbę mieszkańców, na 
podstawie, której dokonywany będzie podział na okręgi wyborcze, należy rozumieć sumę liczb: 

1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 
2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek, 
3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do 

których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. 
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Zestawienie ilości mieszkańców określony według powyższych zasad (miejscowościami i ulicami) 
na dzień 31 marca 2012 r. przedstawia następujące zestawienie: 
 
 

Miejscowość lub ulica Ilość osób 
zameldo- 
wanych 

Ilość osób 
dopisanych 

do spisu 
wyborców 

(karty 
zielone) 

Ilość osób 
ujętych w 
rejestrze 

wyborczym 
innych gmin 

(karty różowe) 

Liczba 
mieszkańców 

(kol. 2 + kol. 3 – 
kol. 4) 

1 2 3 4 5 
Borowe 462 5 1 466 
Czerna 371 1 1 371 
Klików 92 3  95 
Kowalice 34 1  35 
Czyżówek 545  2 543 
Jankowa Żagańska 444 2 2 444 
Konin Żagański 696 2 1 697 
Szczepanów 227 2  229 
Wilkowisko 59   59 
Żaganiec 102 1  103 

 
 
 

Miejscowość lub ulica Ilość osób 
zameldo- 
wanych 

Ilość osób 
dopisanych 

do spisu 
wyborców 

(karty 
zielone) 

Ilość osób 
ujętych w 
rejestrze 

wyborczym 
innych gmin 

(karty różowe) 

Liczba 
mieszkańców 

(kol. 2 + kol. 3 – 
kol. 4) 

1 2 3 4 5 

     

1-go Maja 51 2  53 

3-go Maja 53   53 

Akacjowa 0   0 

Blacharska 99   99 

Bolesława Chrobrego 281 1 4 278 

Borowska 351 1  352 

Bp. Wilhelma Pluty 0   0 

Daliowa 4   4 

Dolanowo 48   48 

Drzymały 76   76 

          w tym Drzymały 1-15 72   72 

                     Drzymały 16 4   4 

Hutnicza 190   190 

Jaśminowa 3   3 

Kolejowa 91 2  93 

Konopnickiej 112  1 111 

Kościelna 11   11 

Kościuszki 43   43 

Krótka 2   2 

Leśna 3   3 

Mickiewicza 88   88 

Młyńska 107 3  110 

Nadrzeczna 130  2 128 
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Ogrodowa 499 5  504 

Okrzei 142 1  143 

Pałacowa 19   19 

Piaskowa 92   92 

Plac Wolności 101 2  103 

Poniatowskiego 48   48 

       w tym Poniatowskiego 1-7 11   11 

               Poniatowskiego 8-18 37   37 

Poprzeczna 11   11 

Pułaskiego 125   125 

Różana 0   0 

Sportowa 6   6 

Stefana Batorego 49   49 

Strzelecka 9   9 

Surzyna 5   5 

Syrokomli 47   47 

Traugutta 353 2 1 354 

Zacisze 26   26 

Zaułek Rybacki 10 4  14 

Żagańska 433 1  434 

Żaków 140 1  141 

Żeromskiego 149 1  150 

     

RAZEM Gmina: 7039 43 15 7067 

 
Ogólna ilość mieszkańców gminy Iłowa, na podstawie której dokonywany będzie podział na okręgi 
wyborcze, wynosi 7067 mieszkańców. 
 
Ilość wybieranych radnych wynosi 15 
 
Norma przedstawicielstwa, obliczona według zasady określonej w art. 419 § 2, wynosi: 
 

7067 mieszkańców : 15 radnych = 471,1333 
 

W pierwszej kolejności określa się, ile mandatów radnych przypadanie do podziału na terenie 
miasta Iłowa. Liczba mieszkańców miasta Iłowa na podstawie której dokonywany będzie podział 
na okręgi wyborcze wynosi 4025. Ilość mandatów przypadających na teren miasta wylicza się 
dzieląc tą liczbę mieszkańców przez normę przedstawicielstwa: 
 

4025 mieszkańców : 471,1333 = 8,5432 
 

Analogicznie, ilość mandatów przypadających na teren wiejski liczy się dzieląc ilość mieszkańców 
zamieszkałych na tym terenie (3042) przez normę przedstawicielską: 
 

3042 mieszkańców : 471,1333 = 6,4568 
 
Zgodnie z metodologią określoną w art. 419 § 2 pkt 1, w takim przypadku ilość wybieranych 
radnych z terenu miasta Iłowa należy zaokrąglić w górę tj. do liczby 9, a z terenu wiejskiego należy 
zaokrąglić w dół, tj. do liczby 6. 
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W ten sposób uzyskano podział mandatów (ilość okręgów wyborczych jednomandatowych) 
pomiędzy miastem i terenem wiejskim: 

 
- teren miasta – 9 mandatów (okręgów) 
 
- teren wiejski – 6 mandatów (okręgów) 

 
 
Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że otrzymany wynik jest ‘mało stabilny’, ponieważ 
zmniejszenie się ilości mieszkańców na terenie miasta o 21 osób (przy takiej samej ilości 
mieszkańców na terenie wiejskim) spowoduje, że na terenie miasta będzie wybieranych 8 radnych, 
a na terenie wiejskim 7 radnych, co w konsekwencji wymusi opracowanie zupełnie innego podziału 
na okręgi wyborcze, niż zaproponowano w projekcie niniejszej uchwały. 
 

Okręgi wyborcze na terenie wiejskim 

 
Przy tworzeniu okręgów wyborczych na terenie wiejskim należy przede wszystkim kierować się 
zasadami określonymi w art. 417 § 2-3. W pierwszej kolejności należy zbadać, czy jakaś jednostka 
pomocnicza nie powinna być podzielona na dwa lub więcej okręgów wyborczych.  W tym celu 
należy podzielić liczbę mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych przez  normę 
przedstawicielską i sprawdzić, czy istnieje wynik równy lub większy od 1,5. 
 

Jednostka pomocnicza Ilość mieszkańców jednostki 
pomocniczej 

Iloraz ilości mieszkańców 
i jednolitej normy 
przedstawicielskiej 

Borowe 466 0,9891 

Czerna 371 0,7875 

Czyżówek 543 1,1525 

Jankowa Żagańska 444 0,9424 

Klików 95 0,2016 

Konin Żagański 697 1,4794 

Kowalice 35 0,0743 

Szczepanów 229 0,4861 

Wilkowisko 59 0,1252 

Żaganiec 103 0,2186 

Jak wynika z powyższych wyliczeń, żadna z jednostek pomocniczych nie otrzymała wskaźnika 
równego lub większego od 1,5 co oznacza, że żadna z jednostek pomocniczych nie będzie dzielona 
na dwa lub więcej okręgi wyborcze. 

Na uwagę zasługuje jednak drugi ‘mało stabilny’ wynik, gdyż wzrost ilości mieszkańców w 
jednostce pomocniczej Konin Żagański zaledwie o 10 osób, spowoduje konieczność podziału tej 
jednostki na 2 okręgi jednomandatowe, co z kolei będzie wymuszać podział całego terenu 
wiejskiego na inne okręgi wyborcze, niż zaproponowano to w niniejszym projekcie uchwały. 

 
Z powyższego wyliczenia wynika również, że jednostki pomocnicze: 

Jednostka pomocnicza Ilość mieszkańców jednostki 
pomocniczej 

Iloraz ilości mieszkańców 
i jednolitej normy 
przedstawicielskiej 

Klików 95 0,2016 

Kowalice 35 0,0743 

Szczepanów 229 0,4861 

Wilkowisko 59 0,1252 

Żaganiec 103 0,2186 
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nie mogą samodzielnie tworzyć okręgu wyborczego, ponieważ wyliczony wskaźnik jest dla tych 
jednostek pomocniczych mniejszy niż 0,5. Zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego, w takim 
wypadku, jednostki pomocnicze należy łączyć w ten sposób, aby powstałe okręgi wyborcze 
posiadały zbliżoną normę przedstawicielską. Ponadto należy pamiętać, aby łączone w jeden okręg 
wyborczy jednostki pomocnicze stanowiły terytorialnie jeden obszar (jednostki te powinny 
graniczyć ze sobą lub leżeć w bezpośrednim sąsiedztwie).  
 
Postępując zgodnie z powyższymi zasadami na terenie wiejskim utworzono 6 okręgów wyborczych 
w sposób następujący: 
 

Opis granic okręgu 
(miejscowości) 

Ilość 
mieszkańców na 
terenie jednostki 

pomocniczej 

Ilość 
mieszkańców na 
terenie okręgu 
wyborczego 

Norma 
przedstawicielska 

(wyliczona dla 
okręgu) 

Ilość mandatów 

 

Borowe 466 466 0,99 1 

 

Czerna 371 

501 1,06 1 Klików 95 

Kowalice 35 

 

Czyżówek 543 543 1,15 1 

 

Jankowa Żagańska 444 444 0,94 1 

 

Konin Żagański 697 697 1,48 1 

 

Szczepanów 229 

391 0,83 1 Wilkowisko 59 

Żaganiec 103 

Razem: 6 

 
Schematyczne rozmieszczenie okręgów wyborczych na terenie wiejskim obrazuje poniższy 

szkic: 
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Okręgi wyborcze na terenie miasta 
 
 
Zgodnie z wcześniej przedstawionym wyliczeniem, teren miasta Iłowa powinien być podzielony 

na 9 jednomandatowych okręgów wyborczych. Utworzone okręgi wyborcze powinny mieć zbliżoną 
normę przedstawicielstwa oraz powinny obejmować niepodzielny teren (to znaczy, okręg wyborczy 
nie powinien składać się z kilku obszarów rozdzielonych obszarem lub obszarami innych okręgów 
wyborczych).  

 
W celu jasnego i przejrzystego podziału miasta na okręgi wyborcze, kierowano się zasadą 

ujmowania (o ile jest to możliwe) całych ulic w jeden okręg wyborczy.  
 
Podział ten przedstawia się następująco: 
 

Opis granic okręgu 
(ulice) 

Ilość 
mieszkańców na 

terenie 
miejscowości 

Ilość 
mieszkańców na 
terenie okręgu 
wyborczego 

Norma 
przedstawicielska 

(wyliczona dla 
okręgu) 

Ilość 
mandatów 

Borowska 352 

450 0,96 1 Kolejowa 93 
Surzyna 5 
Drzymały od nr 16 4 

468 0,99 1 Młyńska 110 
Traugutta 354 
Żeromskiego 150 

439 0,93 1 
Blacharska 99 
Konopnickiej 111 
1-go Maja 52 
Zacisze 26 

Żagańska 434 434 0,92 1 

Ogrodowa 504 504 1,07 1 
Bp. Wilhelma Pluty 0 

441 0,94 1 

Drzymały do nr 15 72 
Kościelna 11 
Kościuszki 43 
Krótka 2 
3-go Maja 53 
Mickiewicza 88 
Plac Wolności 103 
Poprzeczna 11 
Stefana Batorego 49 
Strzelecka 9 
Pułaskiego 125 

414 0,88 1 

Daliowa 4 
Hutnicza 190 
Jaśminowa 3 
Piaskowa 92 
Różana 0 
Akacjowa 0 

449 0,95 1 

B. Chrobrego 278 
Leśna 3 
Poniatowskiego do nr 7 11 
Okrzei 143 
Zaułek Rybacki 14 
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Dolanowo 48 

426 0,90 1 

Nadrzeczna 128 
Pałacowa 19 
Poniatowskiego od nr 8 37 
Sportowa 6 
Syrokomli 47 
Żaków 141 

Razem: 9 

 
Wnioskowany podział miasta na okręgi wyborcze jest rozwiązaniem bardzo stabilnym 

(wyliczone normy przedstawicielstwa dla okręgów są bliskie jedności). Tak, więc nieznaczne 
zmiany w liczbie mieszkańców poszczególnych ulic nie będą miały wpływu na granice okręgu. 

 
Schemat graficzny podziału miasta na okręgi wyborcze: 
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Zgodnie z art. 420 Kodeksu wyborczego, na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów 
wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, o 
której mowa w art. 419 § 4. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje 
postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radzie gminy. Od postanowienia 
komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni 
od daty jego doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek 
prawny. 
 

Projekt uchwały został opracowany zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego oraz 
wytycznych im wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi 
wyborcze zawarte w uchwale Państwowej komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 roku. 

 
Wytyczne i wyjaśnienia dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego 

na okręgi wyborcze 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę — 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.

1)
) rady gmin, w tym również rady miast na 

prawach powiatu, zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do 
rady gminy, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012 
r. Powyższe nie dotyczy natomiast rad powiatów i sejmików województw. 
 
2. Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby przed wniesieniem wniosku w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawił 
właściwemu komisarzowi wyborczemu, w trybie konsultacji, opracowany projekt. Państwowa 
Komisja Wyborcza zobowiązuje komisarzy wyborczych do udzielenia pomocy organom 
wykonawczym gmin przy opracowywaniu projektów podziału gminy na okręgi wyborcze. 
 
3. Przy przygotowywaniu projektu podziału gminy mogą korzystać z oprogramowania 
komputerowego sporządzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze i zatwierdzonego do użytku przez 
Komisję. Podstawą działania oprogramowania jest informacja statystyczna o liczbie mieszkańców 
gminy ujętych pod danym adresem. Informacja, w zależności od lokalnych potrzeb, może być 
sporządzona z dokładnością do numerów domów lub do numerów lokali. Oprogramowanie, w 
zależności od wybranego przez użytkownika filtru, umożliwia przypisanie miejscowości, ulic, 
domów, zakresu ciągu domów o numeracji od-do z podziałem na numery parzyste i numery 
nieparzyste, a nawet poszczególnych lokali  do okręgów.  Każda zmiana w przypisaniu będzie 
powodowała automatyczne przeliczenia norm przedstawicielstwa w okręgach oraz prezentację 
bieżącego stanu okręgów. Oprogramowanie zawiera także funkcje kontrolne wynikające z 
przepisów Kodeksu wyborczego oraz zestawy raportów i wyciągów. Dostęp do programu wymaga 
certyfikatu uprawnionego użytkownika, mającego dostęp do systemu informatycznego Krajowego 
Biura Wyborczego. Oprogramowanie udostępnia właściwy komisarz wyborczy. 
 
4. Jeżeli dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. — Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym", rada gminy może podjąć uchwałę w 
sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych 
jak obowiązujące dotychczas. 
 
5. Rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek właściwego 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jednakże podział zawarty we wniosku nie jest wiążący dla 
rady. Zmiany w podziale w stosunku do zaproponowanego we wniosku są zatem możliwe pod 
warunkiem, że ustalony podział na okręgi wyborcze odpowiada zasadom określonym w Kodeksie 
wyborczym. 
 
6. Przy ustalaniu podziału rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze 
wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się 
podziału na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 ustawy). Przez liczbę mieszkańców, o której wyżej 
mowa należy rozumieć sumę liczb: 
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1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 
2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek, 
3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których 

otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. 
 
7. W celu dokonania podziału należy, uwzględniając liczbę mieszkańców, o której mowa w pkt 6, 
sprawdzić, czy ustalona przez wojewodę liczba radnych wybieranych do rady gminy w wyborach w 
2010 roku i obecnie jest zgodna z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). W przypadku niezgodności, rada gminy dokonuje 
podziału uwzględniając liczbę radych ustaloną na podstawie tego przepisu. 
 
8. Przy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich 
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), a w miastach przy tworzeniu 
okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Jednostki pomocnicze 
gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, 
jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w 
gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce 
pomocniczej byłaby większa niż 1 a w mieście na prawach powiatu — większa niż 10 (art. 417 § 2-
4 Kodeksu wyborczego). 
 
9. Co do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki 
pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek 
pomocniczych, jednostki pomocniczej gminy i części miasta. Jednakże jeżeli układ przestrzenny 
gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych i miast 
leżących na obszarze gminy, jest tego rodzaju, że nie pozwala na utworzenie okręgów składających 
się z graniczących ze sobą jednostek pomocniczych, wówczas możliwe jest odstąpienie od tych 
zasad; podobne odstępstwa od zasad tworzenia okręgów wyborczych dopuszczalne są również w 
przypadku miast podzielonych na jednostki pomocnicze. 
 
10. Dokonanie podziału na okręgi wyborcze, a w miastach na prawach powiatu także ustalenie 
liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej 
normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych wybieranych do danej rady. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez 
jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę 
do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy 
niż V mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż V. Zasady tej należy bezwzględnie 
przestrzegać. Niedopuszczalne są odstępstwa od ustawowo określonej ścisłej procedury ustalania 
liczb mandatów przypadających poszczególnym okręgom wyborczym, bez względu na motywy, 
którymi kierować by się miały organy gminy dążące do takich odstępstw. 
 
11. W przypadku gdy w wyniku zaokrągleń, o których mowa w pkt 10 łączna liczba mandatów w 
okręgach będzie większa (bądź mniejsza) od liczby wybieranych radnych, mandaty nadwyżkowe 
odejmuje się (odpowiednio: mandaty dodatkowe przyznaje się) w tych okręgach, w których norma 
przedstawicielstwa jest najmniejsza (odpowiednio: największa). 
 
12. Jeśli w mieście na prawach powiatu odjęcie mandatu nadwyżkowego spowodowałoby 
zmniejszenie liczby mandatów przypadających okręgowi poniżej 5 radnych wybieranych w okręgu, 
bądź przyznanie mandatu dodatkowego spowodowałoby przekroczenie 10 radnych wybieranych w 
okręgu, należy dokonać zmian w proponowanym podziale. 
 
13. Niedopuszczalne jest postępowanie polegające na pominięciu w procedurze odejmowania 
mandatów nadwyżkowych lub przyznawania mandatów dodatkowych tych okręgów, w których 
mandatu nie można odjąć lub dodać ponieważ wyliczona liczba mandatów jest minimalną bądź 
maksymalną wynikającą z przepisów ustawy. Niedopuszczalne jest również odjęcie mandatu 
nadwyżkowego w okręgu, w którym zaokrąglona liczba mandatów przewyższa maksymalną 
ustawową liczbę radnych wybieranych w okręgu, z pominięciem okręgów o niższej normie 
przedstawicielstwa, a także dodanie mandatu w okręgu, w którym zaokrąglona liczba mandatów 
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jest niższa od dolnej granicy ustawowej, z pominięciem okręgów o wyższej normie 
przedstawicielstwa. 
 
14. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 
15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty 
podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (art. 420 § 1 Kodeksu 
wyborczego). Informacja o prawie do wniesienia skargi powinna być zawarta w treści uchwały rady 
o podziale gminy na okręgi wyborcze. 
 
15. Od postanowienia komisarza wyborczego wydanego w związku ze skargą, o której mowa w pkt 
14 przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli wnoszącym odwołanie jest 
rada gminy, wówczas dla jego skuteczności niezbędna jest uchwała rady gminy w sprawie 
wniesienia takiego odwołania ze wskazaniem, kto jest upoważniony do działania w imieniu rady w 
tej sprawie. 
 
16. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie, o którym mowa 
w pkt 1 lub dokonany podział jest niezgodny z prawem, komisarz wyborczy, działając na podstawie 
art. 17 § 2 Kodeksu wyborczego, stwierdza ten fakt w formie postanowienia i wzywa radę do 
wykonania zadania w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie. W razie bezskutecznego 
upływu terminu kolejnym postanowieniem komisarz wyborczy dokonuje podziału gminy na okręgi 
wyborcze, zawiadamiając o tym fakcie Państwową Komisję Wyborczą. Powołany przepis 
upoważnia komisarza wyborczego do stwierdzenia, że zadania organów samorządu terytorialnego 
nie zostały wykonane w terminie, w sposób zgodny z prawem, nie zaś do stwierdzenia nieważności 
lub uchylenia uchwały rady. 
Jednakże postanowienie komisarza wyborczego wydane wskutek niewykonania zadań przez radę 
gminy w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie jest późniejszym aktem 
rozstrzygającym w tej samej materii, wydanym przez organ do tego uprawniony, uchyla zatem — z 
mocy prawa — akt wcześniejszy (uchwałę rady). W razie podjęcia wskazanych wyżej czynności 
komisarz wyborczy powiadamia właściwego wojewodę o ewentualnym stwierdzeniu niezgodnego z 
prawem   wykonania   zadań   organu  jednostki   samorządu terytorialnego o wydanym w sprawie 
własnym postanowieniu. 
 
17. Do postanowienia komisarza wyborczego w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze 
stosuje się odpowiednio art. 419 § 4 Kodeksu wyborczego. 
 
18. W postanowieniu, o którym mowa w pkt 17 komisarz wyborczy zawiera informację o 
możliwości odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w trybie art. 420 § 2 Kodeksu 
wyborczego. 
 
19. Przed wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. rady jednostek 
samorządu terytorialnego oraz komisarze wyborczy zobowiązani są do sprawdzenia, czy podział 
tych jednostek na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawowe. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności komisarze zasygnalizują gminom, powiatom i sejmikom województw konieczność 
dokonania zmian w podziale. Zmiany te muszą zostać dokonane najpóźniej na 3 miesiące przed 
upływem kadencji, czyli do dnia 21 sierpnia 2014 r. Jednakże należy mieć na uwadze, że podział 
gminy na okręgi wyborcze, który zostanie dokonany w 2012 r. oraz dotychczasowy podział 
powiatów i sejmików województw na okręgi wyborcze jest stały i zmiany w nim mogą być 
wprowadzane wyłącznie w sytuacjach i w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym (art. 421 
Kodeksu). Do dokonywania zmian w podziale na okręgi wyborcze niniejsze wytyczne stosuje się 
odpowiednio. 
 

 
Projekt podziału gminy Iłowa na okręgi jednomandatowe został: 

- uzgodniony bez uwag z komisarzem wyborczym w Zielonej Górze 

- został zweryfikowany za pomocą oprogramowania udostępnionego przez Państwową 
Komisję Wyborczą pod względem poprawności i zgodności z przepisami prawa. 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia .................... 2012 r. 

w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.

1)
 ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.
2)

 ) Rada Miejska działając na wniosek 
Burmistrza Iłowej uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Iłowa na 15 stałych jednomandatowych okręgów 
wyborczych.  

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 
określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Zielonej Górze.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Iłowa i w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  

§ 6. Na ustalenia Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy Iłowa na okręgi wyborcze 
wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza 
wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 7. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której 
uchwała weszła w życie.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, 

Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 

889. 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej 

Nr ___/6/___/12 z dnia _______________ 2012 r. 

Wykaz numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych stałych okręgach 
wyborczych na terenie Gminy Iłowa 

 

Numer okręgu 

wyborczego 
Opis granic okręgu 

 

Ilość 
wybieranych 
radnych w 

okręgu 

1 

IŁOWA 
ulice: bp. Wilhelma Pluty, Drzymały nr 1-15, Kościelna, Kościuszki, 

Krótka, 3-go Maja, Mickiewicza, Plac Wolności, Poprzeczna, Stefana 
Batorego, Strzelecka 

1 

2 

IŁOWA 

ulice: Daliowa, Hutnicza, Jaśminowa, Piaskowa, Pułaskiego, Różana 
1 

3 

IŁOWA 
ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Leśna, Okrzei, Poniatowskiego nr 

1-7, Zaułek Rybacki 
1 

4 

IŁOWA 

ulica: Żagańska 
1 

5 

IŁOWA 

ulica: Ogrodowa 
1 

6 

IŁOWA 

ulice: Dolanowo, Nadrzeczna, Pałacowa, Poniatowskiego nr 8-18, 
Sportowa, Syrokomli, Żaków 

1 

7 
IŁOWA 
ulice: Borowska, Kolejowa, Surzyna 1 

8 
IŁOWA 
ulice: Drzymały nr 16, Młyńska, Traugutta 1 

9 

IŁOWA 
ulice: Blacharska, Konopnickiej, 1-go Maja, Zacisze, Żeromskiego 

1 

10 

miejscowość: BOROWE 

  
1 

11 

miejscowości: CZERNA 

                        KLIKÓW 

                        KOWALICE  

1 

12 

miejscowość: CZYŻÓWEK 

 
1 

13 
miejscowość: KONIN ŻAGAŃSKI 
 1 

14 
miejscowość: JANKOWA ŻAGAŃSKA 
 1 

15 

miejscowości:  SZCZEPANÓW 

                         WILKOWISKO 
                         ŻAGANIEC 1 
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Iłowa, dn. 15 maja 2012 r. 
 
 
 
 
 

 
       
 RADA MIEJSKA 
       
 W IŁOWEJ 

 
 
 

W N I O S E K 

dotyczący podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Działając na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.) w związku z art. 14 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) wnioskuję u utworzenie na terenie gminy Iłowa 6 
stałych obwodów głosowania o następującej numeracji i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych: 

- obwód głosowania nr 1 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych przy 
ulicach: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, bp. Wilhelma Pluty, Daliowa, Drzymały nr 1-15, 
Hutnicza, Jaśminowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Leśna, 3-go Maja, Mickiewicza, 
Okrzei, Piaskowa, Plac Wolności, Poniatowskiego nr 1-7, Poprzeczna, Pułaskiego, Różana, 
Stefana Batorego, Strzelecka, Zaułek Rybacki; siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 w 
Iłowej: Hala sportowa, Iłowa, ul. Piaskowa 2b, 

- obwód głosowania nr 2 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych przy 
ulicach: Dolanowo, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pałacowa, Poniatowskiego nr 8-18, Sportowa, 
Syrokomli, Żagańska, Żaków; siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Iłowej: Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, Iłowa, ul. Żagańska 15, 

- obwód głosowania nr 3 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców Iłowej zamieszkałych przy 

ulicach: Blacharska, Borowska, Drzymały nr 16, Kolejowa, Konopnickiej, 1-go Maja, 
Młyńska, Surzyna, Traugutta, Zacisze, Żeromskiego; siedziba obwodowej komisji 
wyborczej nr 3 w Iłowej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Iłowa, ul. Pałacowa 1, 

- obwód głosowania nr 4 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców zamieszkałych w 
miejscowościach: Borowe, Czerna, Czyżówek, Klików, Kowalice; siedziba obwodowej komisji 
wyborczej nr 4 w Iłowej: Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich, Iłowa, ul. Kolejowa 
11, 

- obwód głosowania nr 5 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców zamieszkałych w 
miejscowości Konin Żagański; siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Koninie 
Żagańskim: Świetlica wiejska w Koninie Żagańskim, Konin Żagański 29a, 

- obwód głosowania nr 6 obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców zamieszkałych w 
miejscowościach: Jankowa Żagańska, Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec; siedziba 
obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Szczepanowie: Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, 
Szczepanów 39a. 

 

Wzór projektu uchwały w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego wniosku. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 
 Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy: 

Art. 12. § 1. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach 
głosowania utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 § 1 i art. 15 § 1. 

§ 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na 
wniosek wójta. 

§ 3. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców. W przypadkach 
uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. 

................................. 
§ 11. Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby 

obwodowych komisji wyborczych. 
§ 12. Uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym 
egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. 

............................... 

 
Dotychczasowo na terenie gminy Iłowa było utworzonych 6 stałych obwodów głosowania: 

- nr 1 w Iłowej: Hala sportowa, Iłowa, ul. Piaskowa 2b, 

- nr 2 w Iłowej: Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich, Iłowa, ul. Kolejowa 11, 

- nr 3 w Iłowej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Iłowa, ul. Pałacowa 1, 

- nr 4 w Iłowej: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, Iłowa, ul. Żagańska 15, 

- nr 5 w Koninie Żagańskim: Świetlica wiejska w Koninie Żagańskim, Konin Żagański 29a, 

- nr 6 w Szczepanowie: Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, Szczepanów 39a. 

W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano pozostawienie na niezmienionym poziomie ilość 
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dokonano jednak ze względów 
porządkowych zmianę numeracji obwodów głosowania (2-4) po to, aby pierwsze trzy obwody głosowania 
obejmowały swoim zasięgiem mieszkańców miasta, a ostatnie 3 obwody mieszkańców terenów wiejskich. 

Przy ustaleniu granic obwodów głosowania kierowano się następującymi zasadami: 

- obwód głosowania obejmował od 500-3000 mieszkańców (wymóg ustawowy – art. 12 § 3); 

- obwody głosowania zlokalizowane na terenie miasta obejmowały swoim zasięgiem po trzy okręgi 
wyborcze; 

- liczba mieszkańców objęta zasięgiem poszczególnych obwodów głosowania zlokalizowanych na 
terenie miasta była zbliżona do siebie. 

Na tej podstawie dokonano następującego zestawienia: 

Numer obwodu 

głosowania 

Numery okręgów wchodzących w skład 
obwodu głosowania 

 

Ilość mieszkańców w obwodzie głosowania 
(norma 500-3000) 

1 1, 2, 3 1304 

2 4, 5, 6 1364 

3 7, 8, 9 1357 

4 10, 11, 12 1510 

5 13 697 

6 14, 15 835 
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Przeprowadzono również analizę, w jakiej skali zmienią się siedziby obwodowych komisji 
wybiorczych dla mieszkańców gminy (w związku ze zmiana okręgów wyborczych jest to zjawisko 
nieuchronne): 

 

Określenie miejsca 
zamieszkania mieszkańców 

gminy 

Obecna przynależność do 
obwodu głosowania (adres) 

Proponowana przynależność 
do obwodu głosowania (adres) 

ul. Blacharska,  
     Konopnickiej,  
     1-go Maja,  
     Surzyna,  
     Zacisze 

Hala sportowa, 
ul. Piaskowa 2a 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

ul. Pałacowa 1 

ul. Poniatowskiego nr 1-7 Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Iłowej 
ul. Żagańska 15 

Hala sportowa, 
ul. Piaskowa 2a 

ul. Drzymały 16 Hala sportowa, 
ul. Piaskowa 2a 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

ul. Pałacowa 1 

Żaganiec Świetlica wiejska w Koninie 
Żagańskim 

Konin Żagański 29a 

Szkoła Podstawowa w 
Szczepanowie 

Szczepanów 39a 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia .................... 2012 r. 

w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.3) ) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.4) ) Rada Miejska działając 
na wniosek Burmistrza Iłowej uchwala, co następuje:  

§  1. Dokonuje się podziału gminy Iłowa  na 6 stałych  obwodów głosowania. 
 

§ 2. Numery i granice stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Iłowa oraz siedziby obwodowych 
komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  
 

§  4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej 
Górze. 
 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Iłowa i w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

§ 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.  

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, 

Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 

889. 
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Załącznik do uchwały  
Rady Miejskiej w Iłowej 

Nr ___/6/___/12  
z dnia _______________ 2012 r. 

 

Wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Iłowa oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

 
Numer obwodu 

głosowania 
Granica obwodu 

 
Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 

IŁOWA 
ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, bp. Wilhelma 

Pluty, Daliowa, Drzymały nr 1-15, Hutnicza, 
Jaśminowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Leśna, 3-go 
Maja, Mickiewicza, Okrzei, Piaskowa, Plac Wolności, 
Poniatowskiego nr 1-7, Poprzeczna, Pułaskiego, Różana, 
Stefana Batorego, Strzelecka, Zaułek Rybacki 

Hala sportowa 
ul. Piaskowa 2b 

Iłowa 

2 

IŁOWA 
ulice: Dolanowo, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pałacowa, 

Poniatowskiego nr 8-18, Sportowa, Syrokomli, 
Żagańska, Żaków 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Iłowej 
ul. Żagańska 15 

Iłowa 

3 

IŁOWA 
ulice: Blacharska, Borowska, Drzymały nr 16, 

Kolejowa, Konopnickiej, 1-go Maja, Młyńska, 
Surzyna, Traugutta, Zacisze, Żeromskiego 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

ul. Pałacowa 1 
Iłowa 

4 

miejscowości: BOROWE 
                        CZERNA 
                        CZYŻÓWEK 
                        KLIKÓW 
                        KOWALICE  

Szkoła Podstawowa im. 
Lotników Alianckich 

ul. Kolejowa 11 
Iłowa 

5 
miejscowość: KONIN ŻAGAŃSKI 
                         
 

Świetlica wiejska w Koninie 
Żagańskim 

Konin Żagański 29a 

6 

miejscowości: JANKOWA ŻAGAŃSKA 

                         SZCZEPANÓW 
                         WILKOWISKO 
                         ŻAGANIEC 

Szkoła Podstawowa 
w Szczepanowie 
Szczepanów 39a 

 

 

 


