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PROTOKÓŁ Nr VI/07 

z sesji Rady Miejskiej w Iłowej 
z dnia 27 marca 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 było 13 radnych) i otworzył obrady VI sesji Rady Miejskiej w 
Iłowej. 
Radny Czesław Dąbrowski na prośbę Pana Przewodniczącego przedstawił rys historyczny Traktatów 
Rzymskich, których 50 rocznicę podpisania obchodzono w całej zjednoczonej Europie 25 marca br. 
W tym czasie przybył radny Zygmunt Sygnowski. 
 
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. Ewa Lichtańska – Sobańska – Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds. Przeciwdziałania 

UzaleŜnieniom 
5. ElŜbieta Kinal – p.o.Kierownika OPS w Iłowej 
6. Zbigniew Turski – Dyrektor GCKiS w Iłowej 
7. Jolanta Dąbrowska Dyrektor Gimnazjum w Iłowej 
8. Iwona Kaniewska –Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Iłowej 
9. Irena Krasuska – Główna Księgowa GZEAS w Iłowej 
10. Piotr Kowalski – Kierownik ZGKiM w Iłowej  
11. Komendant Komisariatu Policji w Iłowej 
12. Stanisława Ostrowska -Sołtys wsi Szczepanów 
13. Franciszek Paczkowski – Sołtys Wsi Czerna 
14. Januariusz Małachowski – Sołtys wsi Klików 
15. Jan Dromarecki – Sołtys wsi CzyŜówek 
16. Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego 
17. Stanisław KrzyŜaniak – Radca Prawny 
18. Ks. Marian Kapa – Proboszcz Parafii w Iłowej 
19. Bogumiła Hołodziuk – była radna 

 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujący porządek obrad: 

 
„ I. Sprawy regulaminowe 
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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). 
5. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

      Prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej 
II. Obrady 

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

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych – referuje Kierownik 
Referatu Organizacyjnego, 

2) powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji – referuje Kierownik Referatu 
Organizacyjnego, 

3) uchwalenia budŜetu Gminy Iłowa na 2007r. – referuje Burmistrz Iłowej, 
4) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2007r. - referuje Sekretarz Gminy, 

5) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2007r. dla Zakładu Gospodarki komunalnej i 
Mieszkaniowej w Iłowej – referuje Kierownik ZGKiM, 

6) rachunków dochodów własnych szkół podstawowych Gminy Iłowa – referuje Skarbnik 
Gminy, 

7) rachunków dochodów własnych Gimnazjum w Iłowej – referuje Skarbnik Gminy, 
8) zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budŜetu Gminy Iłowa na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Witoszynie – Kościół p.w. św. Bartłomieja w Koninie 
śagańskim – referuje Skarbnik Gminy, 

9) uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej - referuje 
Sekretarz Gminy, 

10) uchylająca uchwałę Nr 237/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20.10.2005r. w 
sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
6. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Iłowej. „  

 
Do zaproponowanego porządku obrad Burmistrz Iłowej zgłosił poprawkę i zawnioskował o 
uzupełnienie porządku obrad o kolejne trzy uchwały, których projekty są wynikiem wejścia w Ŝycie 
przepisów lustracyjnych i konieczności dokonania zmian w składzie komisji budŜetu.  

11) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 
BudŜetu oraz wybór jej przewodniczącego, 

12) powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego, 
13) powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku obrad i zmieniony 
porządek obrad. 
 

Głosowanie – wniosku: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych (w głosowaniu nie uczestniczyła Pani Krystyna Burnat, 
poniewaŜ nie złoŜyła jeszcze ślubowania): 
Głosowanie – zatwierdzenie zmienionego porządku obrad: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych 
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za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało – 13 radnych 
przeciw – 0 
wstrzymujących się – 0 
 
Ad.I. pkt 5 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Bogumile Hołodziuk za pracę w Radzie Miejskiej w Iłowej 
i wręczył uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia jej mandatu w związku ze złoŜoną rezygnacją. 
Następnie wszyscy powstali i nowo wybrana radna w okręgu nr 8 (Konin śagański, śaganiec) Pani 
Krystyna Burnat złoŜyła ślubowanie przed przystąpieniem do wykonywania mandatu. Przewodniczący 
odczytał tekst ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i 
jej mieszkańców.” a Pani Krystyna Burnat wypowiedziała słowo „ślubuję” dodając „Tak mi dopomóŜ 
Bóg”. 

 
PRZEBIEG OBRAD  

Ad.II pkt 1 
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj. 
za okres od dnia 23.02.2007r. do dnia 27.03.2007r. 

- w dniach 26-27 luty br. uczestniczyłem w Konferencji Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i 
prezydentów, na której m.in. poruszano sprawy: 

• moŜliwości pozyskiwania pomocy w postaci poŜyczek lub kredytów z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 

• priorytety inwestycyjne województwa i przewidywany termin składania wniosków do 
regionalnego projektu operacyjnego – omówili Marszałek i Wojewoda (termin 
planowany – grudzień 2007r.), 

• sposób sprawowania nadzoru oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach 
samorządu terytorialnego – RIO, 

- 9 marca odbyło się posiedzenie Fundacji „Bory Dolnośląskie” na którym potwierdziłem 
gotowość udostępnienia pomieszczeń na biuro fundacji i uzyskaliśmy informacje o 
planowanym podpisaniu umowy na sfinansowanie opracowania strategii rozwoju na terenie 
działania fundacji, 

- podpisałem aneks do umowy na współfinansowanie remontu świetlicy w Koninie śag. – 
skracający czas realizacji zadania do końca maja 2007r., 

- uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Woj. 
Lubuskiego, które odbyło się sali GCKiS w Iłowej w dniu 23 marca br. Na posiedzeniu 
przedstawiłem problemy z jakimi boryka się Gmina Iłowa i moŜliwe sposoby ich rozwiązania. 
Komisja była takŜe na wizji lokalnej na oczyszczalni ścieków w Iłowej i w świetlicy wiejskiej 
w Czernej. 

- w GCKiS w Iłowej odbyła się 5 marca narada w sprawie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej 
w Gminach Iłowa, Gozdnica i Wymiarki, w której uczestniczyli Burmistrzowie i Wójtowie 
tych gmin oraz przedstawiciele ŁZG i WFOŚr. Omawiano moŜliwości organizacyjne i 
finansowe realizacji zadania w ramach Aglomeracji Iłowa z udziałem środków UE, 

- skierowano wnioski do Oddziału Wojewódzkiego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 
sprawie oznakowania drogowskazami „Iłowa” zjazdu z drogi nr 18, oraz do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie oznakowania skrzyŜowań dogi wojewódzkiej nr 296 w Iłowej, 

- 21 marca odbyła się wizytacja terenu wsi Kowalice z udziałem zastępcy nadleśniczego z 
śagania i Sołtysa wsi Kowalice; omówiono sprawy remontu dróg, wycinki drzew i krzewów 
oraz remontu poniemieckiego pomnika na gruntach stanowiących własność lasów 
państwowych, 

- w dniu 1 marca podpisałem umowy notarialne dot. sprzedaŜy: działki nr 721 przy 
ul. Pułaskiego (sprzedaŜ gruntu na rzecz uŜytkownika wieczystego), lokalu mieszkalnego przy 
ul. Hutniczej 1/28 na rzecz najemcy, działki nr 423/11 przy ul. Poniatowskiego pod budowę 
garaŜu (nabywca wyłoniony w drodze przetargu), działki nr 714 w CzyŜówku (nabywca 
wyłoniony w drodze przetargu), działki nr 93 w śagańcu (nabywca wyłoniony w drodze 
przetargu) oraz działki 21 w Kowalicach (nabywca wyłoniony w drodze przetargu); 
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- w dniu 6 marca wyznaczyłem do sprzedaŜy: na rzecz najemcy lokal mieszkalny przy 

ul. śagańskiej 23/2, działkę przy ul. Pułaskiego pod budowę kompaktowej stacji 
transformatorowej,  

- w dniu 8 marca wyznaczyłem do sprzedaŜy w drodze zamiany działki połoŜone w Jankowej 
śagańskiej (Janów), 

- na dzień 19 kwietnia ogłosiłem przetargi: II przetarg ustny ograniczony na sprzedaŜ gruntu 
zabudowanego przy ul. Ogrodowej, I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ gruntu przy 
ul.Piaskowej – działka nr 740/4 i działka nr 933/2 przy ul. Strzeleckiej (przy stacji trafo), 

- w dniu 9 marca Komisja Przetargowa przeprowadziła I przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaŜ: działki nr 1038 przy ul. Blacharskiej (ze skutkiem negatywnym- brak wpłaty 
wadium) oraz działki nr 85/1 (ze skutkiem pozytywnym), 

- w dniu 15 marca podpisałem protokół uzgodnień dot. sprzedaŜy gruntu na rzecz ENEA S.A. 
pod stacją transformatorową przy ul. Strzeleckiej, 

- w dniu 21 marca podpisałem ostateczne umowy notarialne dot. sprzedaŜy działki nr 93 
w śagańcu i 714 w CzyŜówku, 

- w dniu 23 marca Komisja Przetargowa przeprowadziła przetargi na sprzedaŜ działek przy 
ul. Piaskowej – nr 619/4, 619/1, 619/5 i 619/2 ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty wadium) 
oraz rokowania ze skutkiem negatywnym na sprzedaŜ działek nr 423/6 i 423/10 przy 
ul. Poniatowskiego pod budowę garaŜy, 

- odmówiłem przejęcia na rzecz Gminy Iłowa budynku dworca PKP w Koninie śagańskim, 
- opracowano przedmiar, technologie i kosztorys inwestorski dla robót remontowych świetlicy 

wiejskiej w CzyŜówku. Ogólna wartość kosztorysowa robót wraz z podatkiem VAT wynosi 
68 tys. zł. 

- wydano  
• 12 zaświadczeń o wpisie przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej w 

tym: 7 wpisów nowych przedsiębiorców, 5 na rozszerzenie lub zmianę wpisu do 
ewidencji działalności. 

• 3 decyzje o wykreślenie przedsiębiorców z ewidencji działalności gospodarczej. 
• 6 informacji potwierdzających dane z ewidencji działalności gospodarczej. 
• 6 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości: działki 

Nr 402/7, Nr 405/2, Nr 403/1, Nr 404/3 w Koninie śagańskim, działki Nr 80/4 przy 
ul. śaków w Iłowej, działki Nr 424/1 przy ul. Poniatowskiego. 

• 6 decyzji o podziale nieruchomości: działki Nr 5 i Nr 28 w Kowalicach – właściciel 
Gmina Iłowa, działki Nr 29/2 w Kowalicach – współwłaściciele Pan(i) Beata i Piotr 
Glock, działka Nr 442 w Kowalicach – zarządca Nadleśnictwo w śaganiu, działka 
Nr 402/7 w Koninie śagański współwłaściciele Pan(i) Barbara i Tomasz Bocheński, 
działka Nr 405/2 w Koninie śagańskim właściciel Pan Bogdan Jan Górniak, działka 
Nr 403/1 i Nr 404/3 w Koninie śagańskim właściciel Pan Bogdan Jan Górniak. 

• 1 zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz na piwo: 
Sklep spoŜywczo - przemysłowy w CzyŜówku (osiedle) na działce nr 7/5 dla 
przedsiębiorcy Jadwigi Kowalczyk. 

 

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złoŜyli sprawozdania z pracy Komisji za okres 
międzysesyjny. 
 
Ad.II pkt 2 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych: 
  
Radny Słomiński: zapytał, czy gmina moŜe „dawać” pieniądze na sport bez przetargu lub konkursu? 
 

Radna Pękala: zapytała, co z droga przebiegającą przez Czernę, kiedy planowany jest jej remont, 
naprawa poboczy i budowa chodnika? 
 

Sołtys wsi CzyŜówek: zapytał, czy coś wiadomo na temat remontu drogi powiatowej Iłowa – 
Witoszyn przebiegającej przez CzyŜówek. Jest ona w opłakanym stanie: załamane pobocza, 
zniszczona barierka na jednym z mostków, połamane gałęzie zwisają nad drogą i zagraŜają 
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uczestnikom ruchu na tej drodze. Poza tym przejazd obok dawnego Eskordu jest często zablokowany 
przez samochody cięŜarowe firmy „INTRA”. 
 

Sołtys wsi Klików: stwierdził, Ŝe poruszanie się w kierunku Iłowej i Klikowa po ulicy Traugutta jest 
bardzo niebezpieczne. Droga jest wąska i w złym stanie, a pędzące samochody szczególnie cięŜarowe 
stanowią ogromne niebezpieczeństwo, a przejazd ul. Młyńska jest niemoŜliwy. 
  
Ad.II pkt 3 
Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych: 
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Organizacyjnego. Zmiana uchwały dotyczy 
wprowadzenia zasady jednorazowej wypłaty naleŜnych diet radnym za posiedzenia komisji i 
sesje rady, po zakończeniu miesiąca na konta osobiste radnych lub w kasie Urzędu Miejskiego. 
 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

2) powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancj i: 
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Organizacyjnego. Przewodniczący komisji 
stałych rady zgłosili kandydatury radnych do prac w komisji dyscyplinarnej II instancji, 
w osobach: 
Jerzy Rodak, Krzysztof Suchodolski, Jolanta Markilewicz, Leszek Czarnota, Mirosław 
Wdowiak, Tomasz Słomiński – wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach tej 
komisji. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

3) uchwalenia budŜetu Gminy Iłowa na 2007r.: 
Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w 
sprawie projektu budŜetu Gminy Iłowa na 2007r. 
Projekt uchwały omówił Burmistrz Iłowej szczególnie wskazując na wielkość planowanych 
dochodów i wydatków. 
 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

4) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2007r.  
Projekt uchwały zreferował Sekretarz Gminy. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

5) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2007r. dla Zakładu Gospodarki komunalnej i 
Mieszkaniowej w Iłowej 
Projekt uchwały omówił Kierownik ZGKiM w Iłowej. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

6) rachunków dochodów własnych szkół podstawowych Gminy Iłowa 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 
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Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

7) rachunków dochodów własnych Gimnazjum w Iłowej 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

8) zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budŜetu Gminy Iłowa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Witoszynie – Kościół p.w. św. Bartłomieja w Koninie śagańskim  
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

9) uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 
Projekt uchwały zreferował Sekretarz Gminy. Zaproponował autopoprawkę do proponowanej 
uchwały poprzez zmianę zapisu w § 20 ust. 2 statutu na: „2. Zakład prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – z zastosowaniem obowiązujących 
przepisów wykonawczych do tej ustawy.” 
Radca prawny dodatkowo zaproponował wykreślenie z podstawy prawnej uchwały art. 18 ust. 
2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

10) uchylająca uchwałę Nr 237/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20.10.2005r. w 
sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Iłowa: 
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji BudŜetu 
oraz wybór jej przewodniczącego: 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe ze składu tej komisji odeszła radna, której wygasł 
mandat oraz pani Jolanta Markilewicz złoŜyła rezygnację z udziału w pracach tej komisji. 
Nowo wybrana Radna Pani Krystyna Burnat zgłosiła chęć pracy w tej Komisji. 
PoniewaŜ nie było więcej zgłoszeń do tej komisji, Przewodniczący Rady zaproponował 
ustalenie jej składu na 4 osoby i uzupełnienie jej składu o kandydaturę Pani Krystyny Burnat. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych (nie głosowała radna Krystyna Burnat, poniewaŜ 
uchwała dotyczyła jej interesu prawnego). 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

12) powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego: 
Projekt uchwały omówił Pan Adam Gliniak – Burmistrz Iłowej, wskazując na zmianę 
przepisów prawnych wprowadzających obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez 
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osoby pełniące funkcje publiczne i róŜnych adresatów tych oświadczeń. 

 

Głosowanie uchwały: 
w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

13) powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego. 
Projekt uchwały omówił Burmistrz Iłowej. 

 

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: 

- obowiązkiem gminy jest prowadzenie zadania - sport dla dzieci i młodzieŜy, to zadanie moŜe 
być róŜnie realizowane. W naszej gminie to zadanie jest ujęte w statucie GCKiS w Iłowej i ta 
jednostka ma w swoim budŜecie ujęte środki na realizacje tego zadania, dlatego nie ma 
konieczności przeprowadzania przetargu na realizacje tego zadania. Gdyby to zadanie miały 
wykonywać inne organizacje to niezbędny byłby przetarg lub konkurs jak w przypadku 
organizacji poŜytku publicznego. 

- droga w Czernej i remont jej pobocza oraz chodnik to sprawa na którą w chwili obecnej nie 
mogę udzielić odpowiedzi co do terminu ich wykonania, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich teŜ 
nikt nie moŜe nam udzielić wiąŜącej odpowiedzi, wystąpimy na piśmie do zarządcy o 
określenie terminu, 

- sprawy poruszone przez Sołtysa CzyŜówka dotyczą drogi powiatowej przebiegającej przez 
wieś i stanowiącej do niej dojazd, część tej drogi leŜy na gruntach PKP (m.in. wyjazd z 
dawnego Eskordu), zwróciliśmy się do Powiatu aby wykorzystał okazje i moŜliwość przejęcia 
gruntu pod drogą w celu uregulowania spraw własnościowych. Utrzymanie dróg powiatowych 
jest na bardzo kiepskim poziomie dot. to takŜe innych dróg powiatowych w Gminie (np. droga 
w Wilkowiskach). Uzyskiwana odpowiedź jest tylko jedna, Ŝe brakuje im pieniędzy a na 
okoliczność szkód są ubezpieczeni. Powiat ma takŜe swoje problemy, brakuje środków, ratują 
byt szpitala w śaganiu i być moŜe cześć środków z dróg teŜ tam trafia. Inwestycje na drogach 
powiatowych będą moŜliwe (tak jak i na naszych), gdy pojawią się środki z UE na ten cel. 

- W sprawie ulicy Młyńskiej – jej zamkniętej dla ruchu części – wysłaliśmy do właściciela 
działki pismo z zapytaniem czy nie jest zainteresowany odsprzedaŜą jej części pod drogą. JuŜ 
poprzednio (w trzeciej kadencji) były prowadzone takie rozmowy, właściciel był skłonny tego 
dokonać ale obowiązujący wówczas plan przestrzennego zagospodarowania uniemoŜliwiał 
podzielenie działki. Czekamy więc na odpowiedź. 

 
Ad.II pkt 6 
Wobec wyczerpania się porządku obrad Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął obrady VI 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 


