
PROTOKÓŁ   

z III posiedzenia sesji  Rady Gminy w Iłowie odbytej w dniu 09.02.2011r. 

 

Proponowany porządek obrad sesji: 
 
1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności . 

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. 

3. Złożenie sprawozdania przez Wójta Gminy  z działalności od ostatniego posiedzenia sesji. 

4. Przedstawienie  informacji  przez przedstawiciela  RZGW w Warszawie dotyczącej zagrożenia  

powodziowego przez rzekę Wisła w gminie Iłów. 

5. Złożenie sprawozdań przez stałe komisje Rady Gminy w Iłowie i przyjęcie planów pracy na  rok 

2011 

6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy w Iłowie na rok 2011 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. uchwalenia Statutu Samorządowego Przedszkola w Iłowie. 

b. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 

c. zmiany  w uchwale nr 185/L/II/2010 z dnia 08.11.2010r. 

d. określenia   wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatkuj od nieruchomości 

e. przyjęcia  projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy. 

f. Ustalenia wynagrodzenia dla  Wójta Gminy Iłów. 

8. Przedstawienie  sprawozdania z realizacji i wysokości średnich  wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Iłów. 

9. Informacja Wójta Gminy w sprawie  wyboru sołtysów. 

10. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów. 

11. Sprawy różne.  

12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji. 

13. Zakończenie obrad. 

 
Obrady sesji trwały od godz. 10.05 do 13.45 

Obrady III posiedzenia sesji Rady Gminy otworzył  Przewodniczący Rady Pan Ryszard Zientara, który 

powitał radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Ponadto  w posiedzeniu brali udział kierownicy 

jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Iłowie. 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad 

Do zaproponowanego  porządku obrad  wniesiono następujące uwagi. 

Radny Cieślak zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku  dyskusji na temat  dróg  oraz 

ściągalności podatku od środków transportowych. Wniosek radnego Cieślaka został poddany pod 



głosowanie. W wyniku głosowania 1 radny był za przyjęciem wniosku, przeciwnych nie było, 14 

wstrzymało się od głosu. 

Przewodniczący Rady zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr 9/II/2010 Rady Gminy z 

dnia 29.12.2010 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w 

Iłowie oraz sołtysów.  W dalszej kolejności całość porządku   został poddany pod głosowanie i przyjęty  

jednogłośnie. 

 

3. Złożenie sprawozdania przez Wójta Gminy  z działalności od ostatniego posiedzenia sesji. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
4. Przedstawienie  informacji  przez przedstawiciela  RZGW w Warszawie dotyczącej zagrożenia  

powodziowego przez rzekę Wisła w gminie Iłów. 

Jako, pierwsza głos zabrała   za-ca Dyrektor a RZGW Pani Anna Michna, która poinformowała, że 

ostatnie prace jakie były wykonywane to podwyższenie wałów w latach 80- tych, a przepustowość  

koryta zmniejszyła się ze względu  na brak wycinki. Otrzymaliśmy środki  na wycinkę krzaków przy 

kępach, aby udrożnić przepływ Wisły. W ciągu 5 lat  będą dokonane dwie wycinki na odcinku 10 km. 

Oprócz wycinki będą prowadzone prace pogłębieniowe   w okolicach Kępy Rakowskiej. Środków 

wystarczy na pogłębienie ok. 1 km. Decyzje na prace wydaje  Dyrektor RZDW po uzgodnieniu z 

Generalnym Zarządem Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku rozpoczęte były prace w rejonie 

dotkniętym powodzią. Wysoki poziom wody gruntowej powoduje podtopienia. Prace pogłębieniowe  

będą wykonywane latem, natomiast wycinka po 15 sierpnia. 

W  dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor RZGW Pan Waldemar Ciesielski, który stwierdził, ze 

procesy korytowe na tym odcinku są niekorzystne, ponieważ rzeka od ponad 20 lat nie widziała 

pogłębiarki. O rzece należy pamiętać, jak są średnie poziomy wód. Na pewnych odcinkach rośnie las 

na środku rzeki, dlatego tez wodowskazy wskazują ok. 2 metrów wyższy poziom wody  od stany 

alarmowego. Być może po ostatnich powodziach zostaną przeznaczone większe środki na  regulacje 

rzeki. Przeszkoda jest również, że tereny należą do Obszaru Natura 2000 w której to jest ograniczenie 

wycinki zakrzaczeń. Ekolodzy zaś twierdzą, że Wisła jest dzika roztopową rzeką i nie wolno jej ruszać.  

Radny Cieślak ustosunkował się do wypowiedzi na blogu, gdzie internauci mówią, że problem z Wisłą 

występuje od dłuższego czasu. Od powodzi prawie rok, a tu z wielkim namaszczeniem ogłasza się , 

że  Wisła zostanie pogłębiona. 

Dyrektor Michna poinformowała, że w ubiegłym roku  nie mogli zająć się pogłębianiem na terenie 

Gminy  Iłów, ponieważ priorytetem było pogłębienie Wisły w rejonie przerwanego wału. Zaznaczyła, że 

jeżeli będzie potrzeba  użycia pogłębiarek, nie będzie problemu, ponieważ właściciele firm już się 

zgłaszają.  

Pani Kornacka Anna zapytała, czy w wycince  będą mogli wziąć  udział rolnicy, z korzyścią dla siebie.  

Dyrektor Michna  odpowiedział, że tak. Tylko trzeba będzie dokonać wyceny drewna, ponieważ jest 

ono majątkiem skarbu państwa. Dalej Dyrektor poprosiła Wójta o pomoc w zorganizowaniu spotkań z 

mieszkańcami  w sprawie składowania drewna 

 



5. Złożenie sprawozdań przez stałe komisje Rady Gminy w Iłowie i przyjęcie planów pracy na  rok 

2010 

 Komisje przedstawiały plany pracy  w następującej kolejności 

Komisje przedstawiały sprawozdania i plany pracy  w następującej kolejności: 

- Komisja Rewizyjna- plan pracy zał. nr 3 do protokołu. 

- Komisja Budżetu i Finansów- plan pracy stanowi załącznik nr 4 do protokołu  

- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej-  plan pracy zał. nr 5 

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – plan pracy stanowi  załącznik nr 6,  

- Komisja  Zagospodarowania  Przestrzennego- plan pracy stanowi załącznik zał. nr 7. 

Do planów pracy  nie wniesiono uwag. 

 

6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy w Iłowie na rok 2011. 

Plan pracy na 2011 rok przedstawił Przewodniczący Rady Pan Ryszard Zientara. Stanowi on 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Do przedstawionego planu pracy nie  wniesiono  uwag. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. uchwalenia Statutu Samorządowego Przedszkola w Iłowie. 

Projekt statutu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Przedstawiła go i omówiła Dyrektor przedszkola Pani Agnieszka  Banaszek podając przyczynę 

wprowadzenia tego punktu pod obrady sesji. W dalszej kolejności przewodnicząca Komisji Pani 

Anna Kornacka Bartos przedstawiła opinię komisji i zaproponowaną zmianę. Poinformowała, że w 

dniu 10 stycznia odbyło się posiedzenie komisji, gdzie członkowie komisji zaproponowali zmianę 

polegająca na  zmianie zapisu w § 20 pkt 1 „ zapis 3-5 lat zmieniono na 3-6 lat”.  

Radny Cieślak poinformował, ze na posiedzeniu komisji wnioskował o zmianę zapisu§ 2 pkt 8 

dodając  zapis o kształtowaniu postawy patriotycznej. Chce aby taki zapis znalazł się nie z 

przymusu, ale z potrzeby serca. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że początkowo również był aby wprowadzić taki zapis, ale 

doszedł do wniosku, że dziecko 6-o letnie niewiele jeszcze rozumie. Uważa, ze patriotyzm jest 

przekazywany przez  rodziców, nauczycieli. Szkoły Podstawowe i Gimnazja na pewno maja takie 

zapisy. Ponadto poinformował, że radny Cieślak na posiedzeniu komisji oświaty wycofał swój 

wniosek. Zapytał radnego czy w dniu dzisiejszym podtrzymuje wniosek czy go wycofuje. 

W rezultacie radny Cieślak wycofał swój wniosek.  

Wobec powyższego projekt statutu  Przedszkola z zaproponowana poprawka w § 20 został 

poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie pod nr 10/III/2011. Uchwała stanowi załącznik nr 

10 do protokołu.  

b. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Przedstawiła go i omówiła koordynator 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii Pani Gabriela Wojno. 

Przewodnicząca komisji oświaty przedstawiła stanowisko komisji w tej sprawie i poinformował, że 

komisja nie wniosła do programu żadnych uwag. 



Radny Cieślak zapytał o skład komisji  i jej wynagrodzenie, na co koordynator udzieliła 

odpowiedzi.  

Radna Mikołajczyk zapytał o terminy przyjmowania  psychologa. 

Radny Zientara prosi o wprowadzenie do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Pani Joanny Kudarewko. 

Pani Wojno poinformowała, że   skład komisji powołuje się zarządzeniem wójta.  

Pani Kudarewko poinformowała, że ma przygotowanie  do pracy z osobami  uzależnionymi i jeżeli 

ktoś chce skorzystać,  pomaga bezpłatnie. 

Wobec braku innych uwag, projekt został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie pod nr 

11/III/2011. Uchwała stanowi załącznik nr 12  do protokołu.  

c. zmiany  w uchwale nr 185/L/II/2010 z dnia 08.11.2010r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Wyjaśnień do projektu dokonała skarbnik 

gminy Pani Maria Kochanek. Do projektu nie zgłoszono uwag. Wobec powyższego został 

poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie pod nr 12/III/2011. Uchwała stanowi załącznik nr 

14 do protokołu.  

d. określenia   wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatkuj od nieruchomości 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Wyjaśnień do projektu dokonała skarbnik 

gminy Pani Maria Kochanek. Do projektu nie zgłoszono uwag. Wobec powyższego został 

poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie pod nr 13/III/2011. Uchwała stanowi załącznik nr 

16 do protokołu.  

 

e. przyjęcia  projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Wyjaśnień do projektu dokonał Wójt Gminy. 

Do projektu nie zgłoszono uwag. Wobec powyższego został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie pod nr 14/III/2011. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

f. zmiany uchwały  Nr 9/II/2010 Rady Gminy z dnia 29.12.2010 w sprawie ustalenia wysokości 

diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów.   

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu.  Wyjaśnień dokonała Skarbnik Gminy, która 

poinformowała, że w związku obniżeniem  kwoty bazowej należy zmniejszyć dietę dla 

Przewodniczącego Rady. Inne zapisy poprzednich  uchwał pozostają bez zmian.  

Przewodniczący Rady  zaproponował   aby przedstawioną kwotę zaokrąglić do pełnych złotych. 

Na jego wniosek poddano pod głosowanie projekt uchwały z kwota 1324, który został przyjęty 

jednogłośnie pod nr 15/III/2011. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

g. Ustalenia wynagrodzenia dla  Wójta Gminy Iłów. 

Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Przedstawił ją Przewodniczący Rady. 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów Pan Edward Krakowiak, który przedstawił opinie 

komisji i jest ona pozytywna. 

W tym temacie głos zabrał radny Cieślak, który stwierdził, że praca wójta jest obciążona 

psychicznie, z drugiej jednak strony ma tą możliwość aby nie kandydować na wójta. Uważa, że 



pensja wójta i tak jest wysoka i nie zmieniał by tego. Innych uwag nie wniesiono. Wobec 

powyższego projekt poddano pod głosowanie i przyjęto 12 głosami, przeciwnych było 2, a 1 

wstrzymał się od  głosu. Uchwała została przyjęta pod nr  16/III/2011 i stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu.  

 

8. Przyjęcie sprawozdania  z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli  w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Iłów. 

Informację przedstawiła główna księgowa ZEAS pani Anna Wojciechowska.  Informacja stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

9. Informacja Wójta  w sprawie wyboru sołtysów.  

Informacje przedstawił Przewodniczący Rady Pan Ryszard Zientara. 

 

10. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów 

Jako pierwszy głos zabrała radna Mikołajczyk, która  poruszyła sytuacji na drogach powiatowych  i 

złożyła wniosek w sprawie nawiezienia dróg tłuczniem i ich wyrównanie.  

Radny Cieślak złożył na ręce Wójta Gminy pismo wsi Łady i Arciechowa  w sprawie  naprawy drogi 

gminnej łączącej Łady z Arciechówkiem oraz wniosek o udostępnienie informacji  tj. wykazu osób z 

terenu Gminy Iłów korzystających z odroczenia, umorzenia , bądź rozłożenia na raty. 

Sołtys Cieślak  poprosiła o naprawę  nawierzchni asfaltowej we wsi Piskorzec.  

Wójt Gminy odpowiedział na zadane pytania: 

- zakup tłucznia – nie będzie zakupywana większa ilość, ponieważ nie spełnia naszych oczekiwań.  

- przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie dofinansowania budowy drogi we wsi 

Wszeliwy. Wójt poinformował, że Rada Gminy  zobowiązała się  do wykonania tego zadania w 

ubiegłym roku. W związku z brakiem jego realizacji przez Zarząd   Dróg Powiatowych, zmuszeni 

byliśmy  przeznaczyć je na inne cele. Ponadto poinformował, że Starosta Powiatowy  wystąpił z 

wnioskami na realizację 3 dróg między innymi  Wszeliwy – Iłów.  Niestety otrzymał tylko środki na 1 

drogę w terenach nadwiślańskich. 

Radny Cieślak  stwierdził, że skoro nie ma na nic pieniędzy, to niech Wójt zrobi jeszcze jeden Orlik i 

zorganizuje imprezę plenerową, na co przewodniczący zwrócił uwagę radnemu aby nie był złośliwy.  

11. Sprawy różne.  

W punkcie tym zostały poruszone   następujące tematy: 

Sołtys Rybicki przedstawił sytuacje  dotyczącą kontroli zasiewów za pomocą  sposobu Foto. 

Stwierdził, że kontrola ta nie była wiarygodna i nie potwierdzała aktualnego stanu. W związku z 

powyższym jest wiele nieprawidłowości, wynikających nie z winy rolników. Wniosek ten poparli 

zarówno sołtysi jak i inni radni, którzy stwierdzili, że wina leży po stronie  kontrolujących, ponieważ oni 

nie znali się nawet na zasiewach. 

Pani Aneta Rozkosz – pracownik ODR  stwierdziła, ze  kontrola ta była bardzo szybka. Nie podobają  

jej się terminy podane w protokołach, ponieważ są  z data 29 września, a rzeczywiste kontrole miały 

miejsce w lipcu. Były tez takie sytuacje , że na chwilę kontroli nie było już upraw zadeklarowanych we 

wniosku. Nie wszyscy tez rolnicy wiedzieli np. że należy zgłaszać likwidację uprawy truskawek. 

Osoby, które chodziły po polach stwierdzały inne uprawy niż zdjęcia z lotu ptaka. Poinformowała, że 



jeżeli ktoś otrzymał protokół z kontroli, a nie zgadza się z nim , musi  złożyć odwołanie, nawet w 

przypadku, kiedy minął już termin odwołania. Stwierdziła, że dobrzy byłoby aby doszło do 

zorganizowania spotkania z kierownictwem ARiMR  i kierownictwa  firmy kartograficznej.  

W dalszej kolejności głos zabrała radna Powiatowa Pani Wanda Dragan, która przedstawiła liczbowo  

stan poszczególnych partii i komitetów wyborczych , które weszły w skład Rady Powiatu. Ponadto, 

poinformowała, że sama pracuje w komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej, a budżet będzie przyjmowany 

na sesji w dniu 18 lutego. Co do zadań inwestycyjnych, poinformowała, że w budżecie zaplanowane 

jest wykonanie dokumentacji  na drogę Iłów- Młodzieszyn, z realizacją  w terminie późniejszym. Inne 

drogi powiatowe nie zostały ujęte w projekcie. 

Radny Cieślak poruszył temat umorzenia podatku  od środków transportowych. W budżecie na 2010 

rok nastąpiło zmniejszenie  o 53 tyś zł.  Według ustawy o finansach publicznych, każdy ma prawo  aby 

dowiedzieć się kto ma zadłużenie. Poinformował, że podczas posiedzenia komisji   Rewizyjnej, nie 

zostały mu  udostępnione takie materiały. Stwierdził, ze są to materiały jawne i prosi o ich 

udostępnienie, a o sprawach tych na bieżąco będzie informował media. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej stwierdził, że nie ma żadnych uchybień, nawet kontrola  

przeprowadzona przez RIO nic nie stwierdziła.  Poinformował, żen nie było żadnych umorzeń, w 2010 

roku były tylko odroczenia i rozłożenia na raty.  

Radny Jakub Zientara zapytał radnego Cieślaka wprost, co mu się podoba, ponieważ  wszystkiemu  

co robi Rada Gminy jest przeciwny.  

Skarbnik Gminy ustosunkowała się do tematu poruszonego przez radnego Cieślaka dot. 53 tyś zł. 

Poinformował radnego, że rada przyjęła uchwałę  w sprawie zmniejszenia planu dochodów od 

środków transportowych o kwotę 53 tyś zł w budżecie w 2010 roku i to nie ma nic do umorzeń  

podatku od środków transportowych, w wszystko to będzie opisane w sprawozdaniu z realizacji 

budżetu za 2010 rok  

 

12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

13. Zamknięcie obrad 

Posiedzenie sesji Rady Gminy w Iłowie zakończył Przewodniczący Rady Pan Ryszard Zientara  o 

godz. 13.45 

 

Protokołowała 

M. Robak 

 


