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PROTOKÓŁ  Nr VII/07 
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia  26 kwietnia 2007r 
 

odbytej w Gminnym Centrum kultury i Sportu w Iłowej 
   
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na 14 
radnych w momencie otwarcia sesji było13 radnych) i otworzył obrady VII sesji Rady Miejskiej w 
Iłowej. 
W tym czasie przybył radny Krzysztof Suchodolski. 
 

W sesji uczestniczyły następujące osoby - radni: 
1. Brzezicki Józef 
2. Burnat Krystyna 
3. Czarnota Leszek 
4. Dąbrowski Czesław 
5. Kopczyńska-Gronek Halina 
6. Markilewicz Jolanta 
7. Pękala Małgorzata 
8. Rodak Jerzy 
9. Rymarowicz Krystyna 
10. Sawicki Marek 
11. Słomiński Tomasz 
12. Suchodolski Krzysztof 
13. Sygnowski Zygmunt 
14. 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) Ewa Pasternak Jerz – Skarbnik Gminy 
4) Zbigniew Turski – Dyrektor GCKiS w Iłowej 
5) Jolanta Dąbrowska Dyrektor Gimnazjum w Iłowej 
6) Irena Krasuska – Główna Księgowa GZEAS w Iłowej 
7) Piotr Kowalski – Kierownik ZGKiM w Iłowej  
8) Januariusz Małachowski – Sołtys wsi Klików 
9) Jan Dromarecki – Sołtys wsi CzyŜówek 
10) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Urzędzie Miejskim 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 
Obrady 
1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez Burmistrza Iłowej. 
2.Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami i przedłoŜenie planów pracy  
   przez Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej. 
3.Informacja Dyrektora Gimnazjum w Iłowej o stanie przygotowań do nadania imienia szkole. 
4.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 
5.Przyjęcie uchwał w sprawie: 
1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Iłowej z tytułu wykonania budŜetu za 2006r.  - referuje     

Burmistrz, 
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2) regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa – referuje Sekretarz 
Gminy, 

3) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Iłowa – referuje Sekretarz Gminy, 

4) zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Iłowa – referuje Sekretarz Gminy, 

5) utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy, 
6) zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy, 
7) zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej – referuje 

Sekretarz Gminy, 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa – referuje Sekretarz Gminy, 
9) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działkami nr 276/5 i 276/8 w Iłowej 
przy ul. Poniatowskiego stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie 
Gospodarki Komunalnej, 

10) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 530 w Iłowej przy ul. 
śagańskiej  stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

11) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 530 w Iłowej przy ul. 
śagańskiej  stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

12) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 124/2 w Koninie 
śagańskim stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

13) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 124/2 w Koninie 
śagańskim stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

14) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 124/2 w Koninie 
śagańskim stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej.           

 

          6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
          7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

      8. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 
 

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag i poprawek. 
 

PRZEBIEG OBRAD  
Ad.II pkt 1 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj. 
za okres od dnia 27.03.2007r. do dnia 26 kwietnia 2007r. 

- W dniu 2 kwietnia br. odbyło się w Starostwie Powiatowym w śaganiu kolejne spotkanie w 
sprawie zadłuŜenia szpitala w śaganiu, 

- 3 kwietnia uczestniczyłem w Szkole Podstawowej w Iłowej w spotkaniu Wielkanocnym 
połączonym z prezentacjami artystycznym dzieci tej szkoły, 

- 11 i 19 kwietnia br. odbyły się spotkania przedstawicieli gmin Iłowa, Gozdnica i Wymiarki na 
temat przedstawienia kosztów realizacji wspólnej inwestycji i moŜliwości szczególnie 
finansowych jej realizacji, 

- 13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim brałem udział w przedstawieniu załoŜeń Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, 

- 16 kwietnia odbyło się w Nadleśnictwie śagań przekazanie sprzętu na rzecz OSP w Iłowej i 
Koninie śagańskim, 
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- 18 kwietnia uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia EUROREGION 

„Nysa- Sprewa –Bóbr”, 
- w dniu 20 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego zaprezentował nowy produkt jakim jest 

wykup wierzytelności od wykonawcy, 
- w dniu 3 kwietnia swoim zarządzeniem odwołałem przetarg na sprzedaŜ nieruchomości nie 

zabudowanej ozn. działką nr 740/4. Przyczyna odwołania: planowana budowa parkingu  do 
obsługi hali sportowej , 

- w dniu 19 kwietnia br. Komisja Przetargowa przeprowadziła przetargi na sprzedaŜ: w drodze 
przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej przy ul.Ogrodowej – przetarg 
nieskuteczny oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie 
zabudowanej połoŜonej przy ul.Strzeleckiej – przetarg skuteczny cena osiągnięta netto 3 120zł, 

- w dniu 23 kwietnia podpisałem umowy notarialne dot. sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz 
najemcy przy ul.śagańskiej 23/2, dwóch działek na rzecz ENEA S.A. zabudowanych stacjami 
transformatorowymi przy ul.Kościelnej (za plebanią) i przy ul.Strzeleckiej (przy skrzyŜowaniu 
z ul. 3.Maja oraz działki nr 85/1 w CzyŜówku (nabytej w wyniku przetargu), 

- w dniu 17 kwietnia swoimi zarządzeniami przeznaczyłem do sprzedaŜy  
1) nieruchomość nie zabudowaną – działka nr 150/7 – Klików, 
2) nieruchomość nie zabudowaną – działka 347/17- Czerna, (za świetlicą wiejską), 
3) nieruchomość nie zabudowaną – działka 347/15- Czerna, (j.w.) 
4) nieruchomość nie zabudowaną – działka 78/2- Iłowa ul.śaków, 
5) nieruchomość nie zabudowaną – działka 80/5- Iłowa ul.śaków, 
6) nieruchomość nie zabudowaną – działka 423/5- Iłowa ul.Poniatowskiego, (pod budowę 

garaŜu), 
7) nieruchomość nie zabudowaną – działka 423/6 -  Iłowa ul.Poniatowskiego , (j.w.), 
8) nieruchomość nie zabudowaną – działką nr 711 – CzyŜówek (działka rolna), 
9) nieruchomość nie zabudowaną – działka 402/3- Iłowa ul.Piaskowa, (dla poprawienia 

funkcjonalności działki sąsiedniej),  
- 28 marca wysłano pisma interwencyjne do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Szprotawie w sprawie remontu drogi w Wilkowiskach i remontu wiaduktu zabytkowego ul. 
Ogrodowej w Iłowej i do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie określenia 
terminu wykonania modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 296 śagań- Iłowa (remont 2008-
2009), 

- 10 kwietnia zlecono dla Biura projektowego EKOPROJEKT w Zielonej Górze przeliczenie 
planowanych  kosztów przesyłu ścieków projektowanej kanalizacji ściekowej w Aglomeracji 
Iłowa, 

- 10 kwietnia wysłano pismo interwencyjne do Starosty śagańskiego w sprawie remontu 
wiaduktu zabytkowego w ciągu drogi powiatowej ul. Ogrodowa. Oddzielne pismo z prośbą o 
interwencję w sprawie remontu wiaduktu skierowano do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielonej Górze, 

- 17 kwietnia konsultowano z NFOŚr. i GW w Warszawie moŜliwości formalne wykorzystania 
kwot  z umorzenia ostatnich rat poŜyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej w Iłowej, 

- 19 kwietnia odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej drogi 
gminnej ul. 3 Maja i części ul. Strzeleckiej w Iłowej. Zadanie zostało ukończone 1 miesiąc 
przed terminem umownym, 

- 20 kwietnia w Starostwie śagańskim odbyła się narada podsumowująca działalność 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z prezentacją podmiotów działających w branŜy 
mięsnej, mleczarskiej i jajczarskiej na terenie powiatu śagańskiego 

- ponadto: 
• wymieniono 22 szt. znaków drogowych  na terenie miasta, wykonano remont dróg gruntowych 

na terenie miasta i gminy (w trakcie na ukończeniu), zakupiono i zuŜyto do remontu w/w dróg 
600 ton mieszanki bazaltowej, 

• wydano 10 zaświadczeń o wpisie przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej w 
tym: 

1) 7 wpisów nowych przedsiębiorców, 
2) 3  na rozszerzenie wpisu do ewidencji działalności. 
• wydano 3 decyzje o wykreślenie przedsiębiorców z ewidencji działalności gospodarczej i 3 

informacje potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej. 
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• wydano decyzję o podziale nieruchomości (Działka Nr 304 w śagańcu na wniosek 

Nadleśnictwa śagań), 
• wydano 6 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych: 
1. Sklep spoŜywczy w Koninie śagańskim 117 dla Pani Janiny Prokopek – o zawartości do 4,5% 
alkoholu oraz na piwo,  powyŜej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyŜej 18% 
alkoholu. 
2. Sklep spoŜywczo-przemysłowy w Borowym na działce nr 379/3 dla Pani Magdy Duniec – o 
zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,  powyŜej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 
powyŜej 18% alkoholu. 

       oraz decyzję o wygaśnięciu zezwoleń w związku z likwidacją punktu sprzedaŜy napojów   
       alkoholowych (piwo, wino, wódka) – sklep spoŜywczo przemysłowy przy ul. Syrokomli 2a 
        w Iłowej Pan Kirsz Bronisław, 

- przedstawiciel Gminy uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Fundacji Bory Dolnośląskie , 
skupiającej w ramach programu Leader+  przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji i 
przedsiębiorców z terenu 9  gmin, Fundacja ta w najbliŜszym czasie uzyska pierwszą transzę 
środków z Fundacji Pomocy dla Rolnictwa na realizację zadań zapisanych w strategii rozwoju 
obszarów wiejskich Borów Dolnośląskich. 

 
Ad.II pkt 2  

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złoŜyli sprawozdania z pracy Komisji za okres 
międzysesyjny i przedłoŜyli plany pracy komisji. 
 
Ad.II pkt 3 
Informacja Dyrektora Gimnazjum w Iłowej o stanie przygotowań do nadania imienia. 
Pani Jolanta Dąbrowska – Dyrektor Gimnazjum w Iłowej poinformowała zebranych o procedurze i 
stanie przygotowań do nadania imienia „Jana Pawła II” Gimnazjum w Iłowej. Przypomniała 
dotychczas podjęte działania w tej sprawie i przedstawiła zadania niezbędne do wykonania: wymiana 
okien, utwardzenie placu przed szkołą, odnowienie ściany sali gimnastycznej, itd. Zapoznała takŜe z 
projektem sztandaru szkoły, moŜliwościami jego wykonania i pozyskania środków na jego opłacenie. 
Temu celowi ma takŜe słuŜyć organizowany w dniu 12 maja br. wspólnie z rodzicami bal, z którego 
dochód zostanie właśnie przekazany na  ten cel. Pani Dyrektor omówiła równieŜ pokrótce listę 
zapraszanych gości, planowany przebieg uroczystości w dniu 14 października br. i wskazała na 
szczególny jej charakter oraz udział młodzieŜy gimnazjalnej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą 
z poświęceniem sztandaru, a jej druga część odbędzie się w gimnazjum oraz na sali GCKiS w Iłowej ( 
część artystyczna, poczęstunek). Zwróciła się takŜe o pomoc w zakupie stosownej tablicy 
pamiątkowej, która zostanie wmurowana na parterze szkoły. Planowany koszt wykonania tablicy 
wyniesie ok. 3 tys.zł. 
W tym miejscu Pan Jerzy Rodak przypomniał, Ŝe w roku ubiegłym to właśnie Rada Miejska 
ufundowała tablicę dla Szkoły Podstawowej w Iłowej, gdy tam były uroczystości związane z nadaniem 
imienia. Zaproponował opłacenie stosownej tablicy ze środków Rady. 
 
Ad.II pkt 4 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych: 
  
Sołtys wsi Klików:  

- Ponownie poruszył sprawę ul. Młyńskiej, braku moŜliwości przejazdu w części drogi 
„sprzedanej” przed laty wraz z młynem. Chciałby uzyskać informację jaki jest stan tej sprawy i 
jaka jest moŜliwość odkupienia tej części ulicy. 

- Zwrócił uwagę na brak w urzędzie osób pomagających rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty. 
UwaŜa, Ŝe przegapiono termin i moŜliwość pozyskania z PUP środków na zatrudnienia takiej 
osoby. 

 
Ad.II pkt 5 
Przyjęcie uchwał w sprawie: 
1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Iłowej z tytułu wykonania budŜetu za 2006r. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz, przedstawiając wykonanie budŜetu Gminy Iłowa za 2006r. 
Do omówionego wykonania budŜetu radni nie zgłosili uwag i zapytań. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię z wykonania budŜetu Gminy Iłowa i 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Iłowej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z uchwałami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
Gminy Iłowa za 2006r. i w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Iłowej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi. 
Przed głosowaniem uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe zgodnie z art. 28a 
ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady.  
 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
2) regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa – referuje Sekretarz 
Gminy, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
3) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Iłowa – referuje Sekretarz Gminy, 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
4) zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Iłowa – referuje Sekretarz Gminy, 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
5) utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
6) zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
7) zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej – referuje 

Sekretarz Gminy, 
Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa – referuje Sekretarz Gminy, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
9) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działkami nr 276/5 i 276/8 w Iłowej 
przy ul. Poniatowskiego stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie 
Gospodarki Komunalnej, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
10) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
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wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 530 w Iłowej przy ul. 
śagańskiej  stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
11) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 530 w Iłowej przy ul. 
śagańskiej  stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
12) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 124/2 w Koninie 
śagańskim stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
13) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 124/2 w Koninie 
śagańskim stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
14) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką nr 124/2 w Koninie 
śagańskim stanowiącego własność Gminy Iłowa – referuje Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej. 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

            Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 
Ad.II pkt 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej 
za przyjęciem protokołu głosowało – 14 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 
Ad.II pkt 5 
Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz odpowiedział na interpelacje i zapytania radnych: 

- W sprawie ulicy Młyńskiej – jej zamkniętej dla ruchu części – jest to sprawa po raz kolejny 
podnoszona przez Pana Sołtysa i ponownie wyjaśniam, Ŝe grunt na którym praktycznie była 
droga nigdy geodezyjnie nie był wydzielony, w tym miejscu w momencie sprzedaŜy - w planie 
zagospodarowania przestrzennego nie było na tej działce drogi, na tej działce był młyn i on teŜ 
wraz z działka został sprzedany, plan przestrzennego zagospodarowania przewidywał drogę 
obok, praktycznie rzecz biorąc ten plan jeszcze przyjęty przed 1990r. przewidywał drogę na 
cieku (rowie) odwadniającym. W chwili obecnej naleŜałoby stworzyć prawo, które 
umoŜliwiłoby nabycie części tej działki pod drogę, tj. na cel publiczny. Praktycznie ulica 
Młyńska zawsze składała się z dwóch części : od ul. Traugutta do młyna i od młyna do ul. 
Kolejowej. Obecnie funkcjonuje tam przejście dla pieszych i moŜliwy jest przejazd rowerem. 
W momencie opracowywania strategii rozwoju dla gminy, biorąc pod uwagę wnioski 
mieszkańców, zainteresowanych stron, będzie trzeba rozstrzygnąć czy dalej zajmować się tym 
problemem. To ludzie, mieszkańcy sygnalizując ewentualne problemy z tym związane dadzą 
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nam informacje czy to jest dla nich waŜne i potrzebne. Ankiety związane z pracami nad 
strategią pokaŜą jak waŜny jest to problem szczególnie dla mieszkańców ul. Młyńskiej czy 
Traugutta. Na razie są to sporadyczne głosy w tej sprawie i raczej mieszkańców innych części 
miasta czy gminy a nie z tych właśnie ulic. Nie jest to jednostkowy przypadek sprzedaŜy 
zwyczajowej drogi, która znika w momencie sprzedaŜy działki, na której jest połoŜona. 
Podobnie stało się np. w przypadku sprzedaŜy gruntu między ulicami Borowską i Traugutta, 
gdzie po nabyciu przez nowego właściciela praktycznie teŜ została zlikwidowana zwyczajowa 
droga gruntowa łącząca te ulice. 
Od czterech lat stary plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje i teraz trzeba 
będzie ewentualnie przystąpić do prac, które umoŜliwi ą prawne uregulowanie tego typu spraw. 

- Sprawa pomocy rolnikom przy wypełnianiu  wniosków o dopłaty wyglądała w ten sposób, Ŝe 
w momencie, gdy rolnicy mieli po raz pierwszy składać wnioski o dopłaty Agencja 
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa jako instytucja odpowiedzialna za te działania, 
przeszkoliła wybrane osoby, udzielała pomocy merytorycznej i w urzędach gmin powstały 
komórki, w których rolnicy otrzymywali pomoc przy wypełnianiu tych wniosków. W naszym 
urzędzie były wtedy zatrudnione dwie osoby w ramach robót publicznych, czyli z 
wykorzystaniem środków z PUP. W roku ubiegłym była zatrudniona juŜ tylko jedna osoba, a w 
tym roku ARiMR nie wykazała Ŝadnej inicjatywy w tym kierunku. Agencja widocznie doszła 
do wniosku, Ŝe rolnicy sami sobie juŜ poradzą z wnioskami. Nikt teŜ do tej pory nie zgłaszał 
jakichkolwiek problemów z tym związanych. Jeśli są jednak jakieś problemy to swoją pomocą 
słuŜy Pan Zbigniew śywień, który właśnie w naszym urzędzie pomaga zainteresowanym w 
wypełnianiu stosownych wniosków (o czym zresztą rolnicy zostali poinformowani przez 
p. śywienia na kwietniowym spotkaniu w Zespole Szkół Ponadginazjalnych w Iłowej). 

 
Ad.II pkt 6 
Wobec  wyczerpania się  porządku  obrad  Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady    
Miejskiej  zamknął  obrady VII sesji  Rady Miejskiej  w Iłowej. 
 
Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 7 stron, ponumerowanych od 1 do 7. 
Sesja trwała nieprzerwanie  od godz. 1430 do godz. 1700 

 
 
     Protokołowała: 
 
Małgorzata Kondraciuk 


