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PROTOKÓŁ  Nr XII/12 
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia  29 lutego  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 13 radnych) i otworzył obrady XII 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) Wdowiak Mirosław 
13) Żołnowska Maria 
 
Nieobecni: 
Czarnota Zdzisław 
Sawicki Marek 
 
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) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny 
6) Zdzisław Chodorski  – Sołtys wsi Konin Żagański  
7) Piotr Kowalski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
8) Franciszek Paczkowski – Sołtys wsi Czerna 
9) Wioleta Korytko – Kierownik Biblioteki Miejskiej 
10) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej 
11) Ewa Sowa – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 
12) Agata Kaniewska – Ośrodek Integracji Społecznej w Koninie Żagańskim 
13) Wanda Janczyk – Ośrodek Integracji Społecznej w Czernej 
14) Ślebioda Małgorzata – Ośrodek Integracji Społecznej w Czyżówku 
15) Ewelina Nowak – Ośrodek Integracji Społecznej w Borowem 
16) Wioleta Korytko – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 
17) Elżbieta Kinal – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej 

 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujący  porządek obrad: 
I. Sprawy regulaminowe 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 
2. Stwierdzenie quorum.  
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w 

porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad). 
 

                    Prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej  
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II. Obrady 

1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez: 
- Burmistrza Iłowej,  
- Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej. 

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  
 

3. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
1) trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności 

Pożytku Publicznego – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 51) 
2) nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej – referuje Kierownik OPS 

(Druk Nr 52) 
3) ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Iłowa na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków – referuje Przewodniczący Rady Miejskiej (Druk Nr 53) 

4) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Iłowa położonych na terenie Gminy Iłowa na rzecz dotychczasowych najemców – 
referuje J.Kaniecki, podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 52) 

 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
6. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 
 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz Iłowej zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  
projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2013 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
Głosowanie wniosku: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych 
za – 13 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 
Głosowanie porządku obrad po zmianach: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych 
za – 13 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 

5) wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2013 środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

 
PRZEBIEG OBRAD 

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

 zostały podpisane umowy na utrzymanie i administrowanie boisk sportowych w Koninie 
Żag. i Czernej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. z: Towarzystwem Turystyczno-
Sportowym „Orzeł” w Koninie Żag. na wartość 12.879,00 zł, LZS „Płomień w Czernej na 
wartość 5.798,00 zł, 

 23 lutego br. rozstrzygnięto konkurs na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej i sportu na terenie gminy Iłowa na „Organizację działalności szkoleniowej i 
współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie 
Czernej, Iłowej i Konina Żagańskiego”. Oferty złożyli:  
KS „Vitrosilicon-Intra” z Iłowej na kwotę 50.472,00 zł 
Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” z Konina Żag. na kwotę 6.499,98 zł   
Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” z Czernej na kwotę 6.199,92 zł 
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Z tymi klubami zostanie podpisana umowa na organizację działalności szkoleniowej i 
współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie gminy na 
okres od 1 marca do 30 listopada 2012 r., 

 27 lutego br. rozstrzygnięto konkurs na wykonanie zadań publicznych w zakresie 
wspierania rozwoju  sportu na terenie gminy Iłowa. Na realizację tych zadań w budżecie 
gminy przeznaczono środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł. Oferty złożyli:   

KS „Vitrosilicon-Intra” z Iłowej na kwotę 60.000,00 zł 
Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” z Konina Żag. na kwotę 20.000,00 zł 
Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” z Czernej na kwotę 10.000,00 zł 
Z tymi klubami zostanie podpisana umowa na wykonanie zadań publicznych w zakresie 
wspomagania klubów sportowych działających na terenie gminy Iłowa na okres od 1 marca do 30 
listopada 2012 r.,  

 świetlica w Jankowej Żagańskiej została protokolarnie przyjęta przez p. dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu od Sołtysa. Elewacja zewnętrzna i dach są w dobrym stanie, 
natomiast wnętrze jest zaniedbane mimo, iż przekazaliśmy sołectwu obiekt po remoncie, 

 odnośnie ulicy Młyńskiej i drogi mamy informację, że już zostało wypracowane stanowisko 
w Ministerstwie i na dniach prawdopodobnie będziemy wiedzieć jakie będzie postępowanie. 
Treści stanowiska nie znamy, zostało przygotowane i przekazane do akceptacji do biura 
radców prawnych w Departamencie Ochrony Zabytków i w ciągi najbliższych kilku dni 
zostanie przesłane do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 w wyniku zapytania skierowanego do rzeczoznawców majątkowych podpisałem umowę z 
firmą Nieruchomości Janek z Żagania na sporządzanie operatów szacunkowych 
nieruchomości w 2012 r., 

 na wnioski najemców przeznaczyłem do sprzedaży lokale mieszkalne:  przy ul. Traugutta 
23/17 , przy ul. Nadrzecznej 11/32,  

 odmówiłem  przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Żagańskiej 35/2 ze 
względu na posiadane przez najemcę zaległości w opłacaniu czynszu, 

 przeznaczyłem do oddania w użytkowanie wieczyste grunt - działka nr 512/4 - przy ul. 
Borowskiej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności garażu- boks nr 41 - 
wybudowanego ze środków własnych wnioskodawcy, 

 wydałem decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w 
prawo własności ozn. nr 808/2 położonej w przy ul. Kolejowej, 

 w dniu 27 stycznia ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty wadium) odbyły się przetargi na 
sprzedaż nieruchomości ozn. działkami nr 1/55, 1/51 i 1/56 przy autostradzie, 

 w dniu 24 lutego przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości ozn. działkami: 
przetarg ustny nieograniczony na działki ozn. nr 78/1, 80/8 i 80/9 w Iłowej przy ul. Żaków 
ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty wadium) oraz  rozstrzygnięty pozytywnie przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 446 w Iłowej przy ul. Ogrodowej, 

 w dniu 8 lutego odbyło się spotkanie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Zielonej Górze w sprawie budowy alternatywnej drogi do autostrady. GDDKiA 
chce zapewnić środki finansowe na budowę tej drogi, natomiast Powiat Żagański powinien 
znaleźć środki finansowe na wykup gruntu pod jej budowę (droga ta po wybudowaniu 
będzie drogą powiatową). Projekt drogi jest już ukończony i musi zaistnieć porozumienie 
między powiatem, a GDDKiA w tej sprawie, 

 uzgodniłem trasę elektroenergetycznego przyłącza kablowego w pasie drogi gminnej 
stanowiącej własność Gminy Iłowa w Iłowej przy ul. Traugutta - działka nr ewid. 1145/4 – 
nr drogi 101137F, 

 uzgodniłem trasę elektroenergetycznego przyłącza kablowego w pasie drogowym w m. 
Żaganiec (dz. drogi nr ewid. 94/4), 

 uzgodniłem trasę elektroenergetycznego przyłącza kablowego w pasie drogi gminnej 
stanowiącej własność Gminy Iłowa w m. Konin Żagański - działka nr ewid. 653 i 620/1 – nr 
drogi 001834F , 

 wydałem zezwolenie na prowadzenie robót (budowa linii kablowej niskiego napięcia) w 
pasie drogowym drogi nie zaliczonej do kategorii dróg gminnych stanowiącej własność 
Gminy Iłowa, w Konin Żagański - działka drogi nr 646/2,   
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 odmówiłem wyrażenia zgody na zamontowanie reklamy świetlnej na słupie 
oświetleniowym w Iłowej przy ul. Dolanowo, 

 uzgodnienie lokalizacji linii kablowej 0,4 kV w pasie drogowym w obrębie Czyżówek  (dz. 
dróg nr ewid. 562/3 i 557), 

 z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej podpisałem umowy: 1) na 
sprzątanie przystanków, 2) na naprawę dróg gruntowych w Iłowej przy ul. Poprzecznej i ul. 
Żeromskiego (remont niedokończony ze względu na niesprzyjające warunku pogodowe), 3) 
na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, 4) na naprawy mienia 
gminnego w szczególności związane z utrzymaniem dróg, 5) montaż znaków drogowych na 
części dróg gminnych zmodernizowanych w ramach tzw. schetynówek,    

 w ramach Funduszu Sołeckiego Konina Żagańskiego zakupiono kosiarkę do trawy oraz 
podpisałem zamówienie na zakup namiotu imprezowego, 

 wpisano 2 przedsiębiorców do Rejestru Działalności Gospodarczej, 

 zmiany dokonało 9 przedsiębiorców, 

 zawiesiło działalność 13 przedsiębiorców, 

 wznowiło działalność 2 przedsiębiorców, 

 wykreślono wpisy 9 przedsiębiorców, 

 wydano 3 zaświadczenia potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej, 

 wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 dla 37 przedsiębiorców wyliczono opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w roku 2012 na podstawie złożonych oświadczeń, 

 wydano 13 decyzji dotyczących warunków zabudowy, 

 wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w sprawie naprawy chodnika przy ul. 
Kolejowej ( droga powiatowa),  

 przekazałem do Starostwa Powiatowego w Żaganiu petycję mieszkańców w sprawie 
remontu ulicy Ogrodowej, 

 uzyskaliśmy dopuszczenie do użytkowania „Budowy oświetlenia drogowego w 
miejscowości Jankowa Żagańska, Gmina Iłowa – uzupełnienie brakującego oświetlenia wsi 
- etap I, obwód nr 1”, 

 zostało złożone do Urzędu Zamówień Publicznych „Roczne sprawozdanie o udzielonych 
zamówieniach publicznych w roku 2011”, jak również  do Głównego Urzędu 
Statystycznego załącznik do sprawozdania SG-01 dotyczący ochrony środowiska i 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa w 2011r. i do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie 
wodociągów i sanitacji wsi Gminy Iłowa w roku 2011, 

 przygotowane są już materiały do ogłoszenia przetargu w ramach zamówień publicznych na 
„Przebudowę Placu Wolności w Iłowej – etap I”, z tym, że jeszcze nie mamy umowy na 
dofinansowanie, 

 wydano 8 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 

 wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 wydano 16 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Iłowa, 

 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Iłowej przy ul. 
Traugutta”, 

 wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Działalności gospodarczej – 
usługowe zdobienie wyrobów ze szkła” na działce o numerze ewidencyjnym  440 obręb 
Iłowa, gmina Iłowa, 

 przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg na zamówienie publiczne „Pogranicze 

Pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej”. Obecnie przetarg jest w końcowej 

fazie rozstrzygnięcia.  
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Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złożyli sprawozdania z pracy Komisji za 
okres międzysesyjny. 
W tym miejscu przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej przedstawili również plany pracy 
poszczególnych komisji na 2012 rok. Do przedstawionych planów pracy nie zostały zgłoszone 
uwagi, tym samym Rada przyjęła zaproponowane plany pracy komisji. 
 
Ad. II pkt 2 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu pani Annie Michalczuk – nauczycielce Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej i młodzieży z tej szkoły.  
Przedstawiciele szkoły poinformowali o udziale ZSP w Iłowej w Kampanii „Drugie Życie”, która 
propaguje ideę transplantacji i związanych z nią oświadczeń woli. Młodzież przedstawiła krótki 
program o Kampanii i zapoznała z przesłankami transplantacji oraz wszyscy zainteresowani 
otrzymali karty oświadczeń woli dotyczące transplantacji organów do ewentualnego wykorzystania. 
 
Pan Robert Goc – Radny 

1) Poruszył sprawę dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego. Zapytał w jakim toku 
postępowania  jest ta sprawa i co będzie jeśli tego dofinansowania nie otrzymamy, bo też 
tak może być, że zostanie wniosek odrzucony, jaka wtedy będzie sytuacja z tym 
samochodem, możliwość. 

2) Strażacy ochotnicy mówią, że obiecał pan doprowadzenie Internetu, a wszystkie 
dokumenty, które przesyła Państwowa Straż Pożarna to przesyła drogą e-mailową. Kolega 
twierdzi, że nawet jeśli pójdzie po pracy do pana Petzela to praktycznie nie ma czasu 
załatwić tych spraw. Bardzo bym prosił o pomoc. 

 
Pan Franciszek Przynoga – Radny 
Odniósł się do wypowiedzi pana Burmistrza na ostatniej sesji Rady Miejskiej dot. opinii Komisji 
Budżetu w sprawie projektu budżetu na 2012 rok. Nasze wyliczenia opierały się na dochodach i 
wydatkach, biorąc pod uwagę projekt uchwały 2011 roku oraz do projektu uchwały 2012 roku, 
dotyczy to również wydatków majątkowych według załącznika. Pan Burmistrz przedstawił 
wyliczenia bardziej korzystne dla siebie, ale przypuszczam, że te wyliczenia wynikały z tego, że 
budżet 2011 roku był kilkakrotnie nowelizowany. Dotyczy to również środków majątkowych. Tak 
jak wyliczenia tak i inne zastrzeżenia, które pan zgłaszał na sesji uważam za bezzasadne. 
 
Pan Jerzy Rodak – Radny 

1) Na odcinku drogi wojewódzkiej ulicy Traugutta jest brak oświetlenia, o którym już 
wspominałem w poprzedniej kadencji. W tej chwili opracowano już dokumenty dotyczące 
modernizacji tej drogi i nie wiadomo jak wygląda sprawa oświetlenia. Czy znowu nie 
będzie tak, że ten odcinek tj. mniej więcej tam, gdzie jest ujęcie wody będzie bez lamp, nie 
będzie oświetlenia. 

2) Są działki np. przy ulicy Okrzei, które nie wiadomo po co „stoją” i nie są przeznaczane do 
sprzedaży. Można by je było przeznaczyć do sprzedaży, ludzie szukają miejsca pod budowę 
budynków. 

 
Pan Mirosław Wdowiak – Radny 

1) Nawiązał do pisma mieszkańców ulicy Ogrodowej i zapytał, czy wpłynęło już oficjalne 
stanowisko ze Starostwa. To samo pytanie skierował do pani Anny Michalczuk -  radnej 
Powiatu Żagańskiego. 

2) W okresie silnych mrozów zawieszały się zawory w kanalizacji na terenie miasta i były 
związane z tym kłopoty. Zapytał, czy przy takich 20 stopniowych mrozach jest to zjawisko 
normalne, czy urządzenia tego nie wytrzymują, czy wynika to z wadliwości tych urządzeń. 
Jaka była przyczyna? 
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Pan Mikołaj Stanisławski – Radny  

1) Zapytał w imieniu Sołtysów dot. roznoszenia, dostarczania nakazów płatniczych – 
podatkowych. W latach ubiegłych robili to Sołtysi a w tym roku nie, co w latach 
poprzednich było też dodatkowo opłacane. Pytają też, gdzie ma odbywać się takim razie 
płatność podatków, tylko w urzędzie, czy mogą zbierać opłaty Sołtysi. 

2) Poinformował, że na dzień dzisiejszy drogi Kolonia Borowe i Kolonia Chwalimierz są 
nieprzejezdne w Sołectwie Borowe. Wiadomo, że jest to wina przyrody, ale jakie są plany w 
najbliższym czasie co do ich utwardzania, żeby były przejezdne. 

 
Pan Paweł Janczyk – Radny 

1) Obok nowego transformatora w m. Czerna został położony nowy kabel i droga jest 
rozjechana i nie można przejechać, czy możliwe byłoby w najbliższym czasie wykonanie 
napraw, aby był dojazd do posesji tam się znajdujących. 

2) W ubiegłym roku składałem wniosek i chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z 
wyczyszczeniem i pogłębieniem rzeki w Czernej. 

 
Pan Mieczysław Laskowski – Radny 
Zdając sobie sprawę, że to nie jest pytanie do Burmistrza, poinformował, że jest dużo skarg ze 
strony mieszkańców na działalność Ośrodka Zdrowia w Iłowej przy ulicy Kolejowej. Mieszkańcy 
rejestrując się do lekarza mają wyznaczany termin wizyty za tydzień. W tym Ośrodku pracowało 
trzech lekarzy, teraz jest tylko dwóch. Nie powinno być tak, żeby człowiek chory z gorączką czekał 
tyle dni. Prosiłbym, jeżeli może pan wpłynąć i zainterweniować w NFZ. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił w tym miejscu głosu pani Annie Michalczuk, która 
odniosła się do pytania pana radnego Wdowiaka i poinformowała, że: 
na sesji Rady Powiatu prawie dwa tygodnie temu przedstawiła pismo w tej sprawie i złożyła 
egzemplarz w sekretariacie Starostwa. Otrzymała ustną obietnicę pana Janowicza – Członka 
Zarządu Powiatu, że ulicę Ogrodową w Iłowej będą naprawiać w ramach własnych środków, jak 
tylko poprawi się pogoda. Podkreśliła, że była to ustna obietnica, żadnej odpowiedzi na piśmie 
jeszcze nie otrzymała. Może na dniach jakieś pismo w tej sprawie się pojawi.  
 
W tym miejscu pan Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu panu Burmistrzowi. 
Pan Burmistrz zapytał, co w związku ze zdjęciem środków na ostatniej sesji z wykupu udziałów w 
Spółce w Marszowie (w tej chwili nie możemy wpłacić tej kwoty i podniesienie kapitału 
zakładowego Spółki jest niemożliwe, bo jako jeden z udziałowców nie wpłaciliśmy tej kwoty). 
Została tam zdjęta kwota 60.700  złotych i dlatego moje zapytanie i prośba o odpowiedź, wskazanie 
źródła sfinansowania, skąd mam wziąć te pieniądze, aby te udziały wykupić. To jest pytanie raczej 
do pana Przewodniczącego, bo pytałem już wcześniej i nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie, a 
sprawa zaczyna się robić coraz bardziej pilna.  
Kolejną sprawą jest tworzenie spółek wodnych. Sołtys z Konina  zgłosił, że jest kilku mieszkańców 
Konina, którzy chcieliby taką spółkę założyć. Pierwsze pytanie jakie będzie stawiane w tym 
miejscu, czy Gmina będzie mogła w tej sprawie pomóc i jak. Dlatego chciałbym wiedzieć i muszę 
to usłyszeć od państwa, co na spotkaniu w tej sprawie mogę powiedzieć. Trudno obiecywać puste 
rzeczy. Ustawa mówi, że Gmina może dotować, ale nie wiem w jakiej kwocie i zakresie. 
  
Ad. II pkt 3 
Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej 
Działalności  Pożytku Publicznego 

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z otrzymanym 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego w sprawie w/w uchwały istnieje konieczność 
ponownego podjęcia tej uchwały, gdzie w § 4 umieszczono wymagany zapis, iż uchwała wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Jednocześnie zgodnie ze wskazaniem wynikającym z tego rozstrzygnięcia w stosunku do 
poprzedniej wersji uchwały nie umieszczono zapisu o długości trwania kadencji Rady. W 
przedstawionym projekcie uchwały wprowadzono wszystkie wymienione w rozstrzygnięciu 
wskazania. 
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Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem 
konsultacji, które zostały przeprowadzone od 22-29 lutego 2012 r. oraz, że  w wyniku konsultacji 
nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje do tego projektu uchwały. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

2) Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej 
Pani Elżbieta Kinal – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej poinformowała, że od 2004 
roku stan prawny w zakresie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw na 
podstawie których działa Ośrodek uległ zmianom. Zakres zadań narzucony zmianami 
w ustawodawstwie polskim sprawia, iż Ośrodek musi w sposób wręcz płynny podejmować nowe 
wyzwania opracowując nowe struktury. W sposób przejrzysty należy określić sposób i rodzaj 
funkcjonowania opierając się na zadaniach wynikających z realizowanych ustaw. Ponadto, 
w bieżącym 2012 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w zakresie której do 
zadań własnych gminy należy:  
1) opracowanie i realizacja 3 letnich programów wspierania rodziny;  
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji asystentów rodziny;  
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym, placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych .  

4) finansowanie:  
- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,  
- podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,  
- kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art.19 ust.2, ponoszonych 
przez rodziny wspierające;  

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,  

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust.3;  

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;  

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art.193 ust.8 .  
W związku z rozszerzeniem i uzupełnieniem realizowanych zadań proponuje się przyjęcie uchwały 
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej.  
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem 
konsultacji, które zostały przeprowadzone od 22-29 lutego 2012 r. oraz, że  w wyniku konsultacji 
nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje do tego projektu uchwały. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

3) ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Iłowa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków 

Pan Józef Brzezicki – Przewodniczący Rady Miejskiej 
Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (D.U Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.) dopuszczają możliwość udzielania z budżetu gminy dotacji na finansowanie 
lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 
Zgodnie z treścią art. 81 ust.1 powyższej ustawy dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ 
stanowiący gminy na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.  
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Ponieważ do tej pory Rada Miejska w Iłowej nie podjęła powyższej uchwały i nie ustaliła zasad i 
trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie występuje konieczność 
jej uchwalenia. 
Skutki finansowe: uchwalenie przedmiotowej uchwały może skutkować wydatkowaniem środków 
finansowych do wysokości zaplanowanych  na ten cel w uchwale budżetowej  na dany rok.   
Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem 
konsultacji, które zostały przeprowadzone od 22-29 lutego 2012 r. oraz, że  w wyniku konsultacji 
nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje do tego projektu uchwały. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

4) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Iłowa położonych na terenie Gminy Iłowa na rzecz dotychczasowych 
najemców 

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej  
Przedmiotem uchwały jest określenie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek 
procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz 
dotychczasowych najemców.  
Stosownie do treści art. 68 ust. 1 i 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie 
przedmiotowej uchwały Burmistrz Iłowej może udzielić bonifikaty od ceny lokalu. Cena lokalu 
obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym 
cenę udziału w prawie własności gruntu lub w przypadku, gdy udział obejmuje prawo użytkowania 
wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie 
jej składniki w jednakowej wysokości.   
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2011 r. I 
OSK 425/11 w przypadku zbywania przez gminę nieruchomości, to organ wykonawczy gminy 
decyduje o przyznawanych obniżkach cen przy sprzedaży poszczególnych nieruchomości, 
z zastrzeżeniem, że robi to w oparciu o zasady ustalone przez organ stanowiący oraz stosuje stawki 
procentowe ustalone przez ten organ. W konsekwencji art. 68 u.g.n. nie przewiduje już wyrażania 
zgody przez radę gminy na udzielenie konkretnych bonifikat, uprawnienia o charakterze 
decyzyjnym w indywidualnych sprawach przekazane zostały przez ustawodawcę organowi 
wykonawczemu. 
Warunkiem uzyskania bonifikaty jest nieposiadanie prawa własności do innego lokalu, budynku 
mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.  
Standardowa bonifikata wynosić będzie maksymalnie 85 % ceny lokalu i dotyczyć będzie 
przypadków gdy w okresie ostatnich 10 lat liczonych od daty dokonania wyceny lokalu przez 
biegłego rzeczoznawcę, w lokalu mieszkalnym jak i w pomieszczeniach wspólnych budynku, 
w którym znajduje się lokal mieszkalny, nie dokonano na koszt gminy żadnych remontów.  
W przypadku gdy w okresie ostatnich 10 lat dokonano remontów na koszt gminy w mieszkaniu lub 
w pomieszczeniach wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, wysokość 
bonifikaty określa się przy następujących założeniach:  
- najemca lokalu pokrywa w 100% koszty remontów wykonane przez gminę w ostatnich 60 
miesięcy,  

- najemca lokalu pokrywa 50 % kosztów remontów wykonanych przez gminę w okresie od 60 do 
120 miesiąca od daty wykonania wyceny mieszkania,  

- najemca lokalu pokrywa 85% kwoty wyliczonej jako różnicę pomiędzy wyceną lokalu 
mieszkalnego i nakładami na ten lokal lub pomieszczenia wspólne budynku, w którym znajduje 
się lokal mieszkalny dokonane w okresie ponad 10 lat.  

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem 
konsultacji, które zostały przeprowadzone od 22-29 lutego 2012 r. oraz, że  w wyniku konsultacji 
nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje do tego projektu uchwały. 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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5) wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2013 środków 
stanowiących fundusz sołecki 

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformował, że konieczność podjęcia uchwały o 
wyodrębnieniu z budżetu gminy na rok 2013 środków funduszu sołeckiego, wynika bezpośrednio z 
przepisu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) 
Art. 1. 1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w 
roku budżetowym. 
2.  Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 
3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o 
którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do 
usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad. II pkt 4  
Sprawozdanie z działalności za 2011 r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Iłowej oraz świetlic socjoterapeutycznych, które są załącznikiem do protokołu. 
 
Ad. II pkt 5 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej za 2011 r., które jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad. II pkt 6 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, które jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad. II pkt 7 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej   
za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych   
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 2 (H.Konopa, Fr.Przynoga) 
 
Ad. II pkt 8 
Odpowiedzi na interpelacje radnych 
Pan Burmistrz – odnośnie dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego – zgodnie z zapisami 
w budżecie wniosek jest złożony, podlega ocenie. Mam nadzieję, że zostanie rozpatrzony 
pozytywnie. Natomiast przy negatywnej decyzji Zarządu Województwa praktycznie zostajemy z 
kwotą w budżecie, którą państwo zaplanowaliście i od państwa decyzji będzie zależało co dalej 
robić. Musimy cierpliwie czekać aż ta decyzja zapadnie. 
Odnośnie Internetu – ktoś musi zbadać sprawę, trzeba za tym pochodzić. Jest też kwestia do 
dyskusji z innymi strażami pożarnymi, bo w takiej samej sytuacji są pozostałe jednostki.  Natomiast 
koszt utrzymania trudno tutaj określić, bo jest też kwestia rezygnacji z zakupów jakichś części, czy 
też wydatków na straże kosztem Internetu. To też może być kwota znacząca. 
Pan radny Przynoga skomentował moje wystąpienie na ostatniej sesji, że przyjąłem dla siebie 
bardziej korzystne liczby. Ja po prostu jeżeli czytam to co piszę to staram się zrozumieć to co jest 
napisane. Dlatego jeżeli pan myślał coś innego a napisał co innego to jest już nie mój problem, 
tylko to akuratnie świadczy jakby o tym jakie kompetencje pan posiada. Po prostu przeczytałem 
pana opinię i stwierdziłem, że jest zupełnie niekompetentna albo kłamliwa. Jeżeli jest 
niekompetentna to jest do przyjęcia, bo można się pomylić, można się jeszcze uczyć, natomiast 
jeżeli jest złośliwie napisana po prostu bym tego nie rozumiał.  
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Nie chciałbym więcej na ten temat już dyskutować, jeżeli ktoś z państwa jest ciekawy tych spraw to 
proszę sobie dokładnie przeczytać opinię i moją wypowiedź i porównać te dwie sprawy i wyrobić 
sobie osobisty na ten temat osąd, bo ocena tej sytuacji należy też do państwa. 
Pan radny Przynoga mówił też o wnioskach dotyczących ul. Kolejowej 7, chciałbym zwrócić 
uwagę, że przede wszystkim musimy szanować to prawo, które sami sobie ustalamy. Dotyczy to 
m.in. uchwały w sprawie programu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który reguluje te 
sprawy. Jeżeli coś nie działa w tej uchwale, to trzeba ją zweryfikować i ewentualnie zmieniać, 
natomiast nie formułować wniosków, które mogłyby być z tą uchwałą sprzeczne, bo jeżeli nam się 
wydaje, że środków jest za mało albo ich trzeba więcej to trzeba coś zmienić po prostu. 
Pan radny Rodak poruszył sprawę oświetlenia ulicy Traugutta – myśmy występowali o to, żeby 
była ujęta budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Traugutta. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
stwierdził, że oświetlenie ulic nie jest to zadanie Zarządu Dróg, oni będą budować drogi, natomiast 
nie będą oświetlać tej drogi i w projekcie modernizacji tej drogi oświetlenie nie jest projektowane. 
Odnośnie sprzedaży działek prowadzę taka politykę, że jeżeli jest chętny na kupno działki i zwraca 
się do nas z wnioskiem o określoną działkę i działka ta akurat należy do nas, po prostu patrzymy 
się, czy jest to działka uzbrojona, czy nie. Jeżeli jest to wystawiamy ją do przetargu. Dlatego nie 
wystawiamy działek bez chętnego, bo ponosilibyśmy koszty wyceny i przygotowania działki do 
sprzedaży, a chętnych mogłoby nie być na tą działkę. Dlatego czekamy zawsze na ten pierwszy 
sygnał.  
Pan radny Wdowiak pytał się, czy jest oficjalna odpowiedź ze Starostwa w sprawie pisma 
mieszkańców ulicy Ogrodowej – nie ma, wysłaliśmy ten wniosek i czekamy na odpowiedź. 
W sprawie zamarzania zaworów pan Burmistrz poprosił pana Kowalskiego – kierownika  ZGKiM o 
informację na ten temat. Pan Kowalski poinformował, że w tym roku złożyło się kilka przyczyn na 
złe funkcjonowanie kanalizacji. Główna przyczyna to ekstremalnie niskie temperatury i brak 
pokrywy śnieżnej. Jeżeli nie ma pokrywy śnieżnej to ziemia przymarza przy ścianie studni 
podciśnieniowej, ponieważ w studni panuje wilgoć więc przy wylocie studni dookoła tworzył się 
kołnierz lodowy grubości miejscami około 10 cm. Woda pozamarzała u ludzi, gdzie nigdy 
wcześniej nie zamarzała w budynkach i też staraliśmy się im pomóc. Otóż ziemia zamarzła do 
głębokości 70 cm a miejscami i głębiej. Mamy to zmierzone na podstawie cmentarza komunalnego, 
gdyż w tym czasie były pogrzeby i trzeba było wykopać groby. Drugą taka przyczyną była też 
troszeczkę stara technologia. Nie zamarzły nam studnie przy hali sportowej, są to studnie nowego 
typu z nowego typu zaworami, zupełnie o innej konstrukcji. Także technika idzie do przodu, a 
nasza technika jest sprzed 10 lat. W ubiegłym roku były podobne mrozy, ale było dużo pokrywy 
śnieżnej i tych awarii było zdecydowanie mniej, było to wszystko do opanowania, jednak ten rok 
był rokiem ekstremalnym. 
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na następne pytanie dotyczące płacenia podatków. Jeżeli chodzi 
o dostarczanie decyzji podatkowych informowałem o tym na poprzedniej sesji próbując państwa 
odwieść od niedobrej decyzji jaką podjęliście, niestety nie udało się. Tutaj chodzi o zdjęcie środków 
z umów zleceń. Z tych umów zleceń właśnie finansowaliśmy sołtysów, którzy roznosili decyzje, 
również płaciliśmy pracownikom urzędu, którzy też roznosili decyzje. Dlatego, że decyzje 
wymiarowe muszą być z potwierdzeniem odbioru. Tutaj nie można sobie pozwolić na to, żeby 
wysłać zwykłym listem bez potwierdzenia. W związku z tym musieliśmy skorzystać z usług 
Poczty, mieliśmy też wielkie kłopoty, bo Poczta nie chciała przyjmować takiej ilości przesyłek. 
Zdjęliście państwo około 6 tys. zł z tych usług, nie wiem, czy nie będzie nas to kosztować co 
najmniej 2 razy tyle. Możemy takie zestawienie przygotować, ile nas kosztowało rozesłanie tych 
decyzji i najprawdopodobniej  będzie nam później brakowało na usługach zewnętrznych 
zaplanowanych w określonej wysokości, które mogłem ewentualnie uruchomić w tym momencie, 
w przeciwnym razie te decyzje nie byłyby dostarczone na co nie mogłem sobie pozwolić. Stąd takie 
działanie z mojej strony a nie inne. W międzyczasie pytałem pana przewodniczącego, czy mamy 
np. zejść z obsługi ślubów itd., trudno jest nie przygotować sali do ślubu i udzielać go. W związku z 
tym postanowiłem właśnie w taki sposób zadziałać, żeby było jak najmniej szkody, żeby w jakiś 
sposób nadrobić zabranie tych 6 tys. złotych. Stąd brak zleceń na roznoszenie tych decyzji 
wymiarowych. Co do zbierania podatków to reguluje już inna uchwała i państwo sołtysi możecie 
zbierać podatki jak do tej pory.  
Odnośnie dróg gruntowych to podobnie jak z kanalizacją, jest to rok wyjątkowy, zmarzlina poszła 
tak głęboko w ziemię, bez osłony śniegowej, co spowodowało, że pod spodem mamy zamarznięty 
grunt, a na wierzchu stojącą wodę. Robi się z tego galareta w warstwie do zmarzliny.  
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Grunt nie jest przez to stabilny. Bez względu na to, czy to jest droga gminna, czy państwa 
podwórko wystarczy stanąć nogą i już widać wypływającą wodę. Trudno jest ten grunt 
ustabilizować w sytuacji gdy woda nie odchodzi z gruntu, sypanie czy równanie drogi nie ma 
żadnego sensu. To co nasypiemy po prostu zniknie pod ciężarem samochodów i innych pojazdów. 
Musimy niestety przetrzymać i dopiero kiedy warunki na to pozwolą na pewno te naprawy bieżące 
zostaną wykonane. Co do trwałej modernizacji to decyzja należy do państwa, jaką inwestycję w 
danym czasie wykonujemy, to wszystko jest w państwa gestii. Ta sytuacja dotyczy wszystkich dróg 
gruntowych, w tym także w Czernej o której mówił pan Janczyk, które tak bardzo się posypały ze 
względu na aurę. W ubiegłym roku nie było tak dużych wydatków z tym związanych, w tym roku 
przewiduję, że większość środków przeznaczymy na remonty dróg. Niestety zamiast na odśnieżanie 
będziemy musieli wpakować środki w remonty dróg gruntowych.  
Jeżeli chodzi o rzekę Czerną to wiem, że został napisany program w którym ma znaleźć się 
regulacja rzeki Czerna, który zresztą nie został jeszcze zatwierdzony. Jest to program o 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Musimy poczekać na konkretne informacje w tej sprawie. 
Przewiduje się regulację na odcinku 15 km od ujścia.  
Jeśli chodzi o skargi na działalność Ośrodka Zdrowia przy ul. Kolejowej 7 to działa to w ten 
sposób, że każdy zainteresowany musi sam złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia jeżeli 
nie jest z czegoś zadowolony.  
W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu radnemu Przynodze, który odniósł się do 
wypowiedzi Burmistrza dotyczącej poniesionych kosztów na dostarczenie decyzji wymiarowych. 
Kwota w budżecie w porównaniu z projektem została zmniejszona w tym dziale o 1/6, ale dziwi 
mnie to, że znalazły się pieniążki w kwocie około 19 tys. zł na wysyłkę tych powiadomień przez 
Pocztę (takie informacje uzyskałem od osób związanych z Urzędem Pocztowym w Iłowej). Mówi 
pan, że Rada zabrała 8 tys. zł, a 20 tys. zł wydaje pan z innego źródła. 
Burmistrz – pan mnie nie musi przekonywać, że to jest drożej ja musiałem tak zrobić, bo nie mam 
innego wyjścia. Pan swoim wnioskiem spowodował, będąc przewodniczącym komisji budżetu wie 
pan jak to działa, że jeżeli zabiera się pieniądze z określonych działań tzn. że tam ich wydać nie 
można, ale gdzie indziej są pieniądze przeznaczone na inne działania, ale z nich nie mogłem nic 
zlecić, mogłem zrobić działania tylko w tym co mam. Mówiłem państwu w grudniu, że jeżeli 
zabierzecie te pieniądze to będzie nas to więcej kosztowało, bo będziemy musieli skorzystać z 
Poczty i to zostało przez państwa przegłosowane, więc o czym my teraz w tej chwili dyskutujemy.  
Pan Przynoga – ja się nie znam na tych sprawach odnośnie przesunięć środków finansowych, jeżeli 
jednak w jednym dziale jest a w drugim nie ma to wydaje mi się, że można przesunąć. 
Burmistrz – panu się wydaje, a ja panu mówię jak jest. Chciałem państwa ochronić przed 
niektórymi błędami, wy jednak nie przyjmujecie tego do wiadomości, bo macie swoje zdanie 
wyrobione i nie przyjmujecie żadnych racji. Musimy jednak razem współpracować, bo jesteśmy w 
tej samej rzeczywistości, musimy razem działać. Ja państwu pokazuję gdzie jest niebezpieczeństwo, 
państwo to rozważacie i głosujecie, jak rozważycie tak jest, ja muszę to wykonywać, nie mogę 
inaczej pracować. To co państwo ustalacie to ja to muszę po prostu zrobić. W tej sprawie daliśmy 
sobie radę, ale ja mówiłem państwu, że to będzie drożej kosztować, to nie tylko Poczta kosztowała, 
to jeszcze dodatkowa praca urzędników (kopertowanie, adresowanie, przygotowanie zwrotnych 
potwierdzeń odbioru). W momencie podejmowania decyzji nie jest ważne, że ustaliliście jak 
głosujemy, musicie sami sobie uświadomić, że każdy z was decyduje o tym według własnego 
sumienia. Jeżeli będziecie tak postępować to nigdy nie będzie decyzji nietrafionych.  
Pan Przynoga – mam nadzieję, że będziemy w przyszłości mądrzejsi i rozważniejsi, to jest kwestia 
doświadczenia po prostu. Chciałbym się też odnieść do wniosku pana Burmistrza w sprawie 
Marszowa. Ja proponuję, żeby przy najbliższej komisji budżetu podjąć ten temat. 
Przewodniczący Rady – nawiązując do pytania pana Burmistrza dot. opłaty na rzecz Spółki myślę, 
że inicjatywą pana jest zmiana w budżecie i ewentualnie takie zmiany pan zaproponuje, które 
przedyskutujemy na najbliższej komisji budżetu. To samo dotyczy ewentualnej dotacji dla spółek 
wodnych. Myślę, że ten temat będzie dyskutowany na poszczególnych komisjach, nie wiem, czy w 
tym roku, ale w budżecie przyszłego roku trzeba się nad tym zastanowić.  
Burmistrz – jeśli chodzi o Spółkę Marszów to ja państwu proponowałem określoną kwotę, którą 
jesteśmy związani umowami, państwo żeście ją zdjęli, mimo, że mówiłem państwu o tym, że tego 
ruszać nie powinniście. Zdjęliście tą kwotę, ja nie wiem skąd wziąć teraz, chyba, że z tych zadań, 
które wprowadziliście do budżetu i z tych zadań z powrotem pozyskać tę kwotę, ale ja nie chcę tego 
sam robić, czy proponować państwu takich rzeczy. 
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Musicie się państwo sami zastanowić i rozważyć. 
Przewodniczący Rady – myślę, że na najbliższym posiedzeniu komisji do tych spraw wrócimy, 
żeby nie rozstrzygać tego na sesji.  
 
Ad. II pkt 9 
Wobec  wyczerpania się  porządku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodniczący Rady Miejskiej  
zamknął  obrady XII sesji  Rady Miejskiej  w Iłowej. 
Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 12 stron, ponumerowanych od 1 do 12. 
Sesja trwała nieprzerwanie  od godz. 14

00
 do godz. 17

30 
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Maria Sokołowska 


