PROTOKÓŁ Nr V/07
z sesji Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 23 lutego 2007r
odbytej w Szkole Podstawowej w Iłowej, przy ul. Piaskowej 2
Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
(na 14 radnych w momencie otwarcia sesji było14 radnych) i otworzył obrady V sesji Rady Miejskiej
w Iłowej.
W sesji uczestniczyły następujące osoby - radni:
1) Brzezicki Józef
2) Czarnota Leszek
3) Dąbrowski Czesław
4) Hołodziuk Bogumiła
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 Lichtańska – Sobańska – Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds. Przeciwdziałania
UzaleŜnieniom
4) Karol Holski – Kierownika OPS w Iłowej
5) Zbigniew Turski – Dyrektor GCKiS w Iłowej
6) Beata Laskowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iłowej
7) Piotr Tomkiewicz - Komendant Komisariatu Policji w Iłowej
8) Stanisława Ostrowska -Sołtys wsi Szczepanów
9) Januariusz Małachowski – Sołtys wsi Klików
10) Małgorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
11) Stanisław KrzyŜaniak – Radca Prawny
12) Ks. Marian Kapa – Proboszcz Parafii w Iłowej
13) Barbara Sobków przedstawiciel rodziców uczniów SP w Iłowej
14) Jan Rauza - przedstawiciel rodziców uczniów SP w Iłowej
15) Jolanta Kobylińska – z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Iłowej
16) Halina Zarzeczna - z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej 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
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. Przedstawienie informacji i sprawozdań z działalności:
- Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowej
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
4. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla gminy Iłowa na 2007rok” - referuje Pełnomocnik Burmistrza Iłowej
ds. Przeciwdziałania UzaleŜnieniom
3) uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa
na 2007rok „- referuje Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds. Przeciwdziałania
UzaleŜnieniom
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Zakończenie V 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 29.12.2006r. do dnia 23.02.2007r.
Uczestniczyłem w powitaniu Nowego Roku z mieszkańcami na pl. Wolności i spotkaniu
karnawałowym emerytów i rencistów oraz zabawie dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowanej
przez Stowarzyszenie „Piękni śyciem”.
Przeprowadziłem takŜe rozmowę z władzami Klubu Sportowego „VITROSILICON „ w Iłowej
i podpisałem aneksy na utrzymanie i administrowanie stadionu w Iłowej oraz boisk sportowych
w Koninie śagańskim i Czernej.
Brałem udział w otwarciu nowych magazynów S.A.VITROSILICON i kolejnego obiektu w skansenie
zaprzyjaźnionej Gminy Rietschen.
W Weisswasser odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki deklarującej współpracę
ze Stowarzyszeniem „Piękni śyciem” w celu zapoznania się z działalnością spółki oraz określeniem
moŜliwości współpracy.
Podpisaliśmy aneks z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym „WITPOL-bis” w śarach
o wcześniejszym zakończeniu robót budowlanych przy „Budowie obiektów kulturalno-rekreacyjnych
w Koninie śag.”. Zakończenie robót nastąpi do dnia 31.05.2007 r. a podpisana umowa zakładała
zakończenie robót na dzień 30.10.2007 r. Kilkakrotnie spotykałem się ze współwłaścicielami
nieruchomości obok tej budowy w celu negocjacji umoŜliwiających kontynuacje budowy.
Zorganizowałem spotkania ze straŜakami z zarządu OSP w Iłowej i przedstawicielami wszystkich
jednostek OSP w gminie w celu wypracowania decyzji dot. osoby komendanta gminnego OSP oraz
organizacji konserwacji sprzętu poŜarniczego w tym samochodów. Ustalono, Ŝe w kaŜdej jednostce
będzie jeden konserwator a komendantem zostanie osoba akceptowana przez wszystkie jednostki OSP.
W okresie tym odbyłem równieŜ kilka spotkań z Burmistrzem Gozdnicy i Wójtem Wymiarek oraz
Prezesem ŁuŜyckiego Związku Gmin i Prezesem Spółki komunalnej w sprawie wspólnego projektu
inwestycji wodno-kanalizacyjnej w „aglomeracji Iłowa”.
Uczestniczyłem w posiedzeniach ŁuŜyckiego Związku Gmin, na których m.in. wybrano nowego
prezesa zarządu i zarząd związku. Prezesem został pan Mariusz IŜyk, a mnie powołano na członka
zarządu.
Przeprowadziłem wizje lokalne i rozmowy w sprawie budŜetu oraz sytuacji w jednostkach
organizacyjnych gminy.
W okresie między sesjami przyjęcia interesantów – mieszkańców gminy dotyczyły:
- grupowe: mieszkańcy ul. Ogrodowej w sprawie drogi,
mieszkańcy ul. Blacharskiej w sprawie drogi i funkcjonowania kanalizacji,
mieszkańcy Jankowej śagańskiej w sprawie oświetlenia.
- indywidualne: przydziału mieszkań, wycinki drzew, oświetlenie uliczne (Borowe,
końcówka ul. śeromskiego), opieki społecznej.

Dokonałem zmiany:
- regulaminu pracy urzędu, zmiana dotyczy godzin urzędowania i ma na celu
umoŜliwienie pracującym mieszkańcom gminy załatwienie swoich spraw, obecnie
Urząd pracuje w poniedziałek od 800 do 1600, wtorek- piątek od 730do 1530,
- regulaminu organizacyjnego urzędu w celu lepszej organizacji pracy w urzędzie i zmian
wymuszonych zamiarem przejścia na emeryturę pracowników.
Został rozstrzygnięty nabór na stanowiska:
- w urzędzie: informatyka i zastępcy skarbnika,
- w ZGKiM w Iłowej na kierownika zakładu.
Podpisałem umowę z urbanistami na opracowywanie decyzji lokalizacyjnych przez Firmę p. Mazur
z Zielonej Góry.
W zakresie referatu Gospodarki Gminy dokonano m.in.:
- uzupełniono i skierowano do Starostwa wnioski o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i
kanalizacji w Czernej i CzyŜówku,
- dokonano przeglądu gminy pod kątem wyrządzonych szkód przez wichurę, podjęto działania
w celu szybkiego usuwania powalonych drzew i awarii linii energetycznych,
- w związku z koniecznością przebudowy sieci gazowej w ulicy Strzeleckiej dokonano wizji budowy
drogi ul. 3-go Maja- Strzelecka,
- odbyła się wizytacja kontrolna zakończonej w 2006r. przebudowy ulicy Piaskowej,
Poniatowskiego i Leśnej w ramach inwestycji dotowanej z UE program ZPORR, wizytacje
przeprowadzili przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami UE LUW w Gorzowie Wlkp.
kontrola zakończyła się bez uwag,
- do Starosty śagańskiego skierowano wniosek o budowę i modernizację dróg powiatowych
na terenie miasta i gminy Iłowa,
- w Okręgowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad konsultowano sprawę przebiegu i terminu
realizacji alternatywnych dróg do autostrady na terenie gminy Iłowa,
- uzgodniono wstępny plan realizacji inwestycji na lata 2007-2013 dotowanych z funduszy Unii
Europejskiej, dotyczących wiejskich programów pomocowych,
- odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji PKP z udziałem przedstawicieli Gminy i Policji
na temat zmiany kategorii i organizacji zabezpieczenia przejazdu kolejowego ul. Borowska
w Iłowej z kategorii A na kategorię B eliminującej dróŜnika, a wprowadzającej sygnalizację
świetlną z zaporami,
- do Zarządu Dróg Wojewódzkich skierowano wnioski o modernizacje drogi wojewódzkiej
Nr 296 i 300 z uwzględnieniem budowy chodników dla pieszych przez wieś Czerna, Borowe
i ul. śagańską w Iłowej, oraz wycinkę przydroŜnych drzew,
- przebywającemu na terenie Iłowej z-cy dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich p. Szulc przedstawiono
najpilniejsze potrzeby związane z przebiegiem drogi wojewódzkiej przez naszą gminę,
- wydano 13 zaświadczeń o wpisie przedsiębiorców do ewidencji działalności gospodarczej w tym:
• 8 wpisów nowych przedsiębiorców,
• 5 zmiana (rozszerzenie) wpisu do ewidencji działalności.
- wydano 4 decyzje o wykreślenie przedsiębiorców z ewidencji działalności gospodarczej
i 9 informacji potwierdzających dane z ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 1 decyzje o podziale nieruchomości połoŜonej w Iłowej przy ul. śaków oznaczonej nr 78
i nr 80/1 – właściciel Gmina Iłowa,
- wydano 20 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych – sklepy:
1. sklep w Iłowej ul. Plac Wolności 4 – zezwolenie grupa A
2. sklep w Klikowie 4A – zezwolenie grupa A, B
3. sklep w Iłowej ul. Okrzei 1 – zezwolenie grupa A,B,C
4. sklep w Iłowej ul. Plac Wolności 5 – zezwolenie grupa A,B,C
5. sklep w Jankowej śagańskiej 45 A – zezwolenie grupa A,B
6. sklep w Iłowej ul. śagańskiej 21 – zezwolenie grupa A,B,C
7. sklep w Koninie śagańskim 39A – zezwolenie grupa A,B,C
8. sklep w Koninie śagańskim 140/3 – zezwolenie grupa A,B,C
oraz 1 zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych – gastronomia:
1. Bar w Koninie śagańskim 140/3 – zezwolenie grupa A
(A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
B – powyŜej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C – powyŜej 18% zawartości alkoholu)

- wydano 4 decyzje na wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu:
zezwolenia grupa C – bar przy ul. Młyńskiej 2 w Iłowej – Rouba Monika
zezwolenie A,B,C – sklep w Iłowej ul. śagańska 21 – Pani Małgorzata Zarzycka zrezygnowała,
sklep przejął syn Piotr Zarzycki.
zezwolenie A,B,C – sklep w Borowym Pani Duniec rezygnuje, przejmuje córka.
zezwolenie A,B,C – sklep i bar w Koninie śagańskim 140 Pani Kotzbach Marianna
zrezygnowała, przejął syn Radosław.
- wydano 2 zaświadczenia o dokonaniu opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu.
- w dniu 10 stycznia podpisałem umowę na wykonywanie prac geodezyjnych w roku 2007 z firmą
„Geomiet” z śagania,
- w dniu 23 stycznia wydałem decyzję stwierdzająca nabycie z mocy prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu przez BS Iłowa,
- w dniu 24 stycznia podpisałem z nabywcą wyłonionym w drodze przetargu , umowę notarialną
na sprzedaŜ nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami 2/12, 2/13, 2/14, 2/15 i 2/16
połoŜonych w obrębie Konin śagański (przy autostradzie A-18). Cena sprzedaŜy wyniosła 1 213
595,- zł brutto,
- w tym samym dniu podjąłem zarządzenia o wyznaczeniu do sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej
stacją transformatorową – działka nr 933/1 przy ul.Strzeleckiej – na rzecz ENEA S.A.,
nieruchomości nie zabudowanej ozn. działką nr 933/2 (działka sąsiadująca z działką 933/1)
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz nieruchomości nie zabudowanej ozn. 740/4
w Iłowej przy ul.Piaskowej (zbieg ulic Piaskowa i Cmentarna) z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową ,
- w dniu 2 lutego komisja przetargowa przeprowadziła przetargi na sprzedaŜ :
• nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami nr 619/4, 619/1, 619/5 i 619/2 w Iłowej przy
ul.Piaskowej ze skutkiem negatywnym (brak wpłaty wadium),
• nieruchomości nie zabudowanej ozn. działką nr 93 w śagańcu- pod zabudowę (przetarg
rozstrzygnięty – cena wywoławcza 2 400,- zł , osiągnięta 7 500,- zł),
• nieruchomości nie zabudowanej ozn. działką nr 714 w CzyŜówku – działka rolna ((przetarg
rozstrzygnięty – cena wywoławcza 700,- zł , osiągnięta 720,- zł),
• nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami nr 423/6, 423/10 i 423/11 w Iłowej przy
ul.Poniatowskiego – pod budowę garaŜy ( przetarg został rozstrzygnięty w stosunku do działki
nr 423/11 – cena wywoławcza 220,- zł ,osiągnięta 230,- zł),
- w tym samym dniu Komisja przeprowadziła rokowania (po dwóch nieskutecznych przetargach)
na sprzedaŜ nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami nr 423/5, 423/7, 423/8 i 423/9
pod budowę garaŜy przy ul.Poniatowskiego ze skutkiem negatywnych – brak wpłaty zaliczki oraz
na sprzedaŜ nieruchomości nie zabudowanej ozn. działką nr 787/19 w Iłowej przy ul.Kościelnej
ze skutkiem negatywnych – brak wpłaty zaliczki,
- w dniu 9 lutego podpisałem umowę na wykonywanie w roku 2007 operatów szacunkowych
ze spółką „Geodeta” w Zielonej Górze ,
- w dniu 7 lutego swoim zarządzeniem wyznaczyłem do sprzedaŜy w drodze przetargów ustnych
nieograniczonych nieruchomości ozn. działkami nr 308/3 i 308/6 w CzyŜówku, 103/5 w CzyŜówku,
308/7 w CzyŜówku oraz 68, 69/1, 70/2, 71, 72, 73, 74 i 75 w Kowalicach . Nieruchomości te
zostały przejęte przez Gminę Iłowa na podstawie umowy zrzeczenia i postanowienia Sądu
o nabyciu spadku,
- w dniu 13 lutego podpisałem protokoły uzgodnień dot. sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy w Iłowej przy ul.Hutniczej 1/28 oraz protokoły dot. sprzedaŜy gruntów na rzecz
uŜytkowników wieczystych – działka nr 721 w Iłowej przy ul.Pułaskiego i działka nr 21
w Kowalicach,
- w dniu 15 lutego br. komisja przetargowa przeprowadziła przetarg ograniczony na sprzedaŜ
nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 446 w Iłowej przy ul.Ogrodowej. Przetarg został
ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, poniewaŜ nieruchomość nie posiada dostępu
do drogi. W przetargu uczestniczyło 3 osoby, jednak przetarg nie doszedł do skutu poniewaŜ Ŝaden
w uczestników nie zgłosił wymaganego postąpienia (przebicia),
- na 9 marca ogłosiłem przetarg na sprzedaŜ nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami
nr 1038 w Iłowej przy ul.Blacharskiej oraz nr 85/1 w CzyŜówku ,
- na 23 marca ogłosiłem II przetargi na sprzedaŜ nieruchomości nie zabudowanych ozn. działkami
619/4, 619/1, 619/5 i 619/2 w Iłowej przy ul.Piaskowej oraz rokowania na sprzedaŜ nieruchomości
nie zabudowanych ozn. działkami nr 423/6 i 423/10 w Iłowej przy ul.Poniatowskiego (działki pod

garaŜe).
W dniu 15.02.2007 gościliśmy w Iłowej przedstawicieli Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Celem spotkania było określenie moŜliwości utworzenia podstrefy KSSSE z części
naszych gminnych terenów inwestycyjnych usytuowanych przy węźle autostrady A-18. Sprawozdanie
z przeprowadzonych rozmów i wizji lokalnej terenów inwestycyjnych zostanie przedłoŜone zarządowi
KSSSE. O decyzji zarządu zostaniemy poinformowani do końca marca br.
Uczestniczyłem takŜe w walnym zgromadzeniu grupy działania ”Bory Dolnośląskie”, gdzie Prezes
Lubas przedstawił świetlana wizję rozwoju i moŜliwości pozyskiwania funduszy na rozwój
z programem LEADER +. Pojawiło się równieŜ Ŝądanie gwarancji bankowych i zabezpieczenia
pomieszczeń na siedzibę.
Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej złoŜyli sprawozdania z pracy Komisji za okres
międzysesyjny.
Ad.II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pan Jerzy Rodak
– zwrócił uwagę na konieczność zamontowania przy drodze wojewódzkiej tablic kierunkowych
„Gozdnica”, „Lubań” – w okolice skrzyŜowania ul. Kolejowej i Traugutta oraz ul. Kolejowej
i Borowskiej. Brak tych tablic powoduje często mylenie drogi przez kierowców.
– w końcowej części ul. Traugutta nie ma chodników i niezbędna staje się rozbudowa oświetlenia
w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi,
– wnioskuje takŜe o utwardzenie ostatniego zjazdu do bloków na ul. Traugutta
Pani Sobków
– poinformowała o braku informacji na autostradzie o zjeździe na Iłowę, co równieŜ dezorientuje
kierowców i uniemoŜliwia szybki dojazd do naszej miejscowości
Pani Bogumiła Hołodziuk
– zwróciła uwagę, Ŝe jedynym lekarzem specjalistą przyjmującym w Iłowej jest lekarz ginekolog
Krzysztof Piątek, który przyjmuje pacjentki raz w tygodniu, w środy po południu. Postępowanie
pana Holskiego Kierownika OPS ma na celu przeniesienie tego specjalisty poza obręb
pomieszczeń uŜytkowanych przez OPS w Iłowej. Ta praktyka lekarska jest odpłatna, ale
przynajmniej kobiety z Iłowej nie muszą nigdzie dojeŜdŜać. Po tych wizytach z pewnością nie
ma wielkiego bałaganu, naleŜy jedynie zmieść podłogę.
Pan Holski ustosunkował się natychmiast do tego wniosku stwierdzając Ŝe:
-nie chodzi tu o piasek na podłodze, lecz niestety fekalia (mocz, kał) znajdowane na korytarzu
następnego dnia przez pracowników Ośrodka. Na potwierdzenie tych faktów sporządzono stosowne
notatki słuŜbowe. Zdarzały się równieŜ wypadki dewastowania pomieszczeń OPS – co było takŜe
zgłaszane policji. Z powodu prywatnej praktyki lekarza ginekologa trudno wprowadzić obowiązek
pełnienia dyŜurów przez pracowników Opieki w celu zabezpieczenia mienia ośrodka i porządku
na korytarzu. Ja nie chcę nikogo wyrzucić tylko zapewnić normalne warunki pracy ośrodka.
Pani Hołodziuk poinformowała, Ŝe taka sytuacja być moŜe została spowodowana zamknięciem
wcześniej ogólnodostępnej toalety, która była jednak dewastowana, a kosztami napraw były
obciąŜane praktyki prowadzące działalność w tej części budynku. Ze swej strony zapewniła
o rozwieszeniu w całej przychodni kartek z informacją, gdzie moŜna otrzymać klucz do toalety.
Pan Marek Sawicki
– w związku z organizowanymi wyjazdami dzieci na wypoczynek letni i zimowy w ramach
środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
pojawiającymi się głosami o udziale w tych formach wypoczynku dzieci “nieuprawnionych”
naleŜy opracować regulamin naboru.
Pan Mirosław Wdowiak
– Jaka jest sytuacja i co zrobiła policja w związku z wnioskami dotyczącymi nadzoru nad
zachowaniem oraz bezpieczeńtswem dzieci i młodzieŜy podczas imprez, szczególnie w czasie
dyskotek.

Ze względu na obowiązki słuŜbowe Pan Komendant udzielił natychmiastowej odpowiedzi:
Problem bezpieczeństwa i zachowania nieletnich podczas imprez dyskotekowych jest znany policji
od lat. Wobec osób nieletnich trzeŜwych nie ma moŜliwości zastosowania Ŝadnych sankcji
prawnych w obecnym stanie prawa w Polsce. Niepełnoletni - nietrzeźwi są legitymowani
i odwoŜeni do domów, informuje sie rodziców o stanie i zachowaniu dzieci oraz poucza się ich.
Brak uregulowań prawnych w tym zakresie uniemośliwia inny sposób interwencji . MoŜe pomoŜe
w tym zakresie program Ministra Oświaty “Zero tolerancji”. Nieletni po godz. 2200, którzy nie
zakłócają porządku są pouczani, sporządza się stosowną informacje dla rodziców, którzy powinni
zastosować odpowiednie środki wychowawcze aby ta młodzieŜ nie była o tej porze poza domem.
Informacje te umieszcza sie tez w specjalnym rejestrze prowadzonym na komisariacie.
Działalność dyskoteki “Galaxy” teŜ podlega bieŜącej kontroli, w przypadku zakłócania ciszy,
porządku i podejrzeń o podawanie alkoholu nieletnim – podejmowane sa natychmiastowe
interwencje.
Ad.II pkt 3
Przedstawienie informacji i sprawozdań z działalności:
1) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Dyrektor GCKiS pan Zbigniew Turski omówił działalność i zadania GCKiS w Iłowej w 2006r.
(szczegółowe informacje stanowią załącznik do protokołu)
Dyrektor SP w Iłowej podziękowała za dotychczasowa współpracę z GCKiS w Iłowej oraz wraz
z współpracownikami omówiła osiągnięcia szkoły oraz wskazała na wielkość pozyskanych środków
od sponsorów na remonty i modernizacje przeprowadzone w szkole w roku ubiegłym.
Przewodniczący ogłosił przerwę, podczas której radni mieli moŜliwość zwiedzić pomieszczenia
szkoły oraz obejrzeć albumy.
Radni otrzymali takŜe formularze o świadczeń majątkowych, a Przewodniczący poinformował o
obowiązku ich złoŜenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2007r.
Po przerwie na salę obrad nie powrócił radny Tomasz Słomiński.
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowej
Ewa Lichtańska – Sobańska – Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds. Przeciwdziałania UzaleŜnieniom
przedstawiła pokrótce sprawozdanie z działalności w 2006r. GKRPA (pełny tekst sprawozdania
w załączeniu do protokołu).
Pani Pełnomocnik odniosła się takŜe do moŜliwości opracowania regulaminu i dotychczasowego
sposobu kwalifikowania dzieci na wypoczynek organizowany ze środków GKRPA. Z wróciła
uwagę, Ŝe nie zawsze ogólna wiedza na temat dzieci uczestniczących w tym wypoczynku jest
prawidłowa. Nie zawsze „widać”, Ŝe rodzina ma problem alkoholowy lub jest niewydolna
wychowawczo.
Ks. Proboszcz jako współorganizator (CARITAS w Iłowej) równieŜ odniósł się do działalności
Komisji oraz zwrócił uwagę na fakt, iŜ w pierwszej kolejności z tych form wypoczynku korzystają
zgłoszone przez rodziców dzieci z rodzin objętych pomocą GKRPA, CARITAS i korzystające
z zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej.
W związku z koniecznością wykorzystania w pełni, wszystkich miejsc - zamówionych i opłaconych
u organizatora wypoczynku, na tegoroczne zimowisko w Zakopanem pojechały takŜe dzieci, które
zgłosiły chęć wzięcia udziału w tym wyjeździe w zastępstwie za rezygnujących w ostatniej chwili
i których rodzice pokryli koszty wyjazdu.
3) Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej omówił działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowej. Zwrócił uwagę na duŜą liczbę świadczeniobiorców, rodzaje świadczeń i realizowane przez
OPS programy np. doŜywianie dzieci, prace społecznie uŜyteczne itp. ( pełny tekst sprawozdania
stanowi załącznik do protokołu).

Ad.II pkt 4
Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Przewodniczący rady poinformował o rezygnacji z mandatu Pani Bogumiły Hołodziuk. Odczytał
jej pisemne zrzeczenie się mandatu i poinformował, Ŝe pani Hołodziuk nie moŜe brać udziału
w głosowaniu nad tą uchwałą, poniewaŜ dotyczy ona jej interesu prawnego.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pani Bogumiła Hołodziuk podziękowała za dotychczasową współpracę i przeprosiła za wynikłe
zamieszanie w związku z jej rezygnacją. Stwierdziła, Ŝe nie ma w chwili obecnej moŜliwości zmiany
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i z tego względu zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym była zmuszona zrezygnować z mandatu radnego.
2) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla gminy Iłowa na 2007rok”
Projekt uchwały omówiła Pani Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds. Przeciwdziałania
UzaleŜnieniom. Zwróciła uwagę na konieczność zamieszczenia w uchwale zapisów
o wysokości wynagrodzenia bezosobowego dla Pełnomocnika oraz członków GKRPA.
Zaproponowała wynagrodzenie Pełnomocnika w wysokości 800zł brutto miesięcznie oraz
po 85 zł netto za posiedzenie dla członków GKRPA.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 12radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na
2007rok „
Projekt uchwały omówiła Pani Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds. Przeciwdziałania
UzaleŜnieniom. Wskazała na podstawy opracowania tego programu, uwarunkowania
występujące na terenie gminy oraz zaproponowane priorytety.
Głosowanie uchwały:
w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.II pkt 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Ad.II pkt 6
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz odpowiedział na interpelacje i zapytania radnych:
- poinformował, Ŝe zostaną podjęte działania w celu poprawy oznakowania kierunkowego dróg,
- w miarę posiadanych środków i ewentualnych oszczędności będzie rozbudowywane oświetlenie
uliczne w Iłowej i sołectwach Gminy Iłowa. Sama budowa oświetlenia na drodze wylotowej (obok
tartaku) w Jankowej śagańskiej moŜe pochłonąć ok. 30tys.zł. Będą więc poszukiwane takŜe inne
moŜliwości rozbudowy sieci oświetleniowej,
- utwardzanie zjazdów w okolicy bloków na ul. Traugutta było równieŜ zgłaszane przez mieszkańców
i po zbadaniu szczegółowym sprawy oraz określeniu moŜliwości, zostaną podjęte stosowne działania,
- oznakowanie na autostradzie jest wynikiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i mogą być
trudności w uzyskaniu oznakowania dot. Iłowej,
- oczywiście nikt nie ma zamiaru likwidować działalności gabinetu ginekologicznego w Iłowej

i na pewno znajdzie się rozsądne wyjście z tej niezręcznej sytuacji,
- w miarę poprawy pogody zostaną rozpoczęte prace w celu poprawy stanu gminnych dróg
gruntowych
Podczas odpowiedzi, zabrał głos Sołtys Klikowa, pytając dlaczego została sprzedana i tym samym
zamknięta dla ruchu cześć ul. Młyńskiej.
Burmistrz poinformował, Ŝe:
Faktycznie razem z młynem została sprzedana działka obejmująca drogę (cześć ul. Młyńskiej).
SprzedaŜ a takŜe podziały działek muszą następować zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego terenu. W czasie sprzedaŜy działki z młynem nie było innej moŜliwości podziału
i sprzedaŜy tej nieruchomości. Zgodnie z wtedy obowiązującym planem droga (część ul. Młyńskiej)
była jak się okazało „wytyczona” na rowie znajdującym się obok uŜytkowanej drogi.
Obecnie w celu ponownego udostępnienia dla ruchu tej części ulicy trzeba by podjąć rozmowy
z obecnym właścicielem w sprawie ewentualnego odkupienia części działki z drogą i mostem.
Ad.II pkt 7
Wobec wyczerpania się porządku obrad Pan Mirosław Wdowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął obrady V sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
Na tym protokół zakończono.
Sesja trwała nieprzerwanie od godz. 1430 do godz. 1730

Protokołowała:
Małgorzata Kondraciuk

